Co nového ve městě
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho Zpravodaje.
Ani jsme se nestačili rozhlédnout a půl roku je za námi.
Pomalu, ale jistě se naše městečko dostává do rozkvětu. Máme za sebou část
plánovaných prací, které byly připraveny pro letošní rok a je potřeba vše
dotáhnout do finále. Další balíček prací nás ještě čeká. Není to tím, že bychom
nebyli připraveni, ale vytíženost realizačních firem je nevídaná a již dnes
domlouváme práce na příští rok. Proto musíme být maximálně připraveni. Když
se kopne do země, tak je to vždy o milionech. Přesto Vás chci ubezpečit,
že zadluženost města je takřka zanedbatelná a jsme schopni se s ní bez nějakých
velkých problémů vyrovnat. V dnešní době je hřích čekat a spořit penízky
na investice. Co je doma, to se počítá a nikdo nám to z Černošína neodnese.
Vše ale s rozumem.
V letošním roce se celkem dařilo v získávání dotačních peněz a musím dodat,
že jsou ještě nějaká želízka v ohni. I když přislíbená dotace je jen polovina
úspěchu. Další polovina je zpracování podkladů, na jejichž základě se peníze
dostanou do městské kasičky. Někdy je to pěkný horor. A protože čas neúprosně
běží, tak je potřeba myslet již na příští roky. Jen ten, kdo je připraven, má trochu
šance. Existuje mnoho odpůrců takzvaných šuplíkových projektů, ale bez nich se
to prostě nedá. Připravenému štěstí přeje. Město Černošín takové projekty
připravuje. Aktuálně je ve hře příprava nových stavebních parcel, výstavba
bytového domu, oprava bývalého Nákupního střediska, výstavba rozhledny na Vlčí
hoře, studie proveditelnosti vodovodu a kanalizace ve Víchově, kolumbárium
na hřbitově, obnova rybníka v Záhoří, oprava komunikace v Krásném Údolí,
projekt na výstavbu účelové komunikace ke skládce, zpracovává se změna
Územního plánu č. 4 a třešnička na dortu je komplexní pozemková úprava
v katastru Černošín. Nemluvím o neodkladné potřebě oprav a údržbě budov
a veřejných ploch v majetku města.
Nesmíme zapomínat ani na místní komunikace a přístupové cesty do osad
a k chatovým koloniím. Zub času a nadměrné doprava vytěžené dřevní hmoty
udělalo své.
Problém, který nás zase začíná trápit, je podstatný úbytek vody v krajině
a pokles spodních vod, jenž se projevuje bohužel i na vydatnosti vodních zdrojů
v jednotlivých osadách. Všude kolem slyšíme, že je potřeba s vodou nakládat
hospodárně. Proto se chovejme ohleduplně k přírodě a jejímu bohatství, stejně
tak i sami k sobě.
Miroslav Plincelner
starosta města
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Vítání občánků
13. 4. 2019 v obřadní síni Městského úřadu v Černošíně.

Zleva nejmladší občánci: Adam Varous, Caroline Nyčová a Jozef
Schejbal.

Výsledky hlasování o rozhledně na Vlčí hoře
Hlasování probíhalo v muzeu Černošín. Celkem bylo vhozeno 232 hlasovacích
lístků. Nejvíce hlasů - 73 - získala rozhledna č.5. Druhý největší počet hlasů - 40 získala rozhledna č.7. Zároveň 32 hlasy občané vyjádřili názor, že si stavbu
rozhledny nepřejí. O dalším postupu týkající se rozhledny bude rozhodovat
zastupitelstvo města. Občané budou o výsledku informováni.
Město Černošín
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Loučení se školkou.
Prázdniny se již hlásí o slovo a i ty nejmenší čeká brzké loučení se školkou.
Končí rok plný zajímavých okamžiků a neopakovatelných zážitků.
V jarních měsících všechny děti prožily mnoho hezkých chvil při akcích pro ně
připravených. Za velké účasti dětí a rodičů proběhly dílničky. První s atmosférou
Velikonoc, druhá pak byla věnována maminkám.
Pohádkové dopoledne s knížkou připravily dětem pracovnice knihovny
ve Stříbře.
Holčičky a kluci si odtud přivezli zážitky z krásného prostředí, zajímavého
programu a prohlížení velkého množství dětských knih se spoustou barevných
obrázků.
Chvíle plné tajemna, kouzel, her a pohádkových příběhů prožily starší děti
na výletě na Pohádkovém statku Břasy u Rokycan.
Nadšena se vrátila skupinka deseti dětí ze sportovního dopoledne ve Stříbře,
kde si holčičky a kluci zasoutěžili s kamarády ostatních školek Stříbrska.
Dětský den všichni oslavili na zahradě mateřské školy zábavnými soutěžemi.
Každý z dětí byl za vynikající sportovní výkony odměněn medailí a dárkem.
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Ve výtvarné oblasti se některé děti zapojily se svými obrázky do soutěží.
V jedné z nich se Kája Michal umístil ve své kategorii na třetím místě. Při
slavnostní vernisáži byl v muzeu ve Stříbře oceněn. V květnu proběhl také
v mateřské škole zápis nových dětí.
A co nás čeká v úplném závěru školního roku? Velké úsilí vkládají všechny děti
do nácviku SLAVNOSTNÍHO ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU A KAMARÁDY pro své blízké
a veřejnost. A poté nás již čekají prázdninové dny. Ve školce se budou prostory
připravovat na nový školní rok. Proběhne rekonstrukce kuchyně a ložnice 1. třídy.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné letní dny.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Cyklisté nás nezklamali
Po prázdninové odmlce na naší škole zahájila svoji činnost řada kroužků,
do kterých se žáci mohli přihlásit. Jedním z nich je i dopravní kroužek, který má
několikaletou tradici. Žáci se zde učí různým znalostem a dovednostem z oblasti
dopravní výchovy a zdravovědy, které mohou uplatnit nejen v soutěžích,
ale i v běžném životě.
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Vyvrcholením celoroční práce je účast v Dopravní soutěži mladých cyklistů,
jejíž okresní kolo se letos
uskutečnilo 26. 4. 2019
v Tachově. Naši školu zde
reprezentovali:
M. Pospíšek, T. Sklenář,
K. Vávrová a E. Merglová
(I. kategorie).
Družstvo starších tvořili:
M. Voleský, A. Schindler,
E. Pokorná a K. Vaľovská.
Jak již mnozí z vás
ví, soutěž se skládá ze čtyř
disciplín – teoretické
znalosti
z
pravidel
silničního provozu (testy
z PSP), poskytování první
pomoci, jízdy zručnosti a jízdy na dopravním hřišti podle pravidel silničního
provozu. Přestože jsme celé mladší družstvo museli sestavit z „nováčků“,
soupeřům jsme se postavili s velkým nasazením. Naše příprava se nám vyplatila,
neboť oběma družstvům se podařilo s obrovským bodovým náskokem zvítězit nad
všemi soupeři a zajistit si tak postup do krajského kola. Závěrečné vyhodnocení
nejlepší dívky a hocha v dané kategorii si opět odnesli naši žáci: Pospíšek, Vávrová
a Schindler, Vaľovská.
Jeden měsíc jsme měli na dopilování našich vědomostí a dovedností. Každý
druhý den jsme se scházeli a trénovali především jízdu zručnosti, která se na
krajském kole jede dvakrát dokola v kopcovitém terénu, a novou disciplínu –
práce s mapou. Doma si pak každý sám trénoval testy z pravidel silničního
provozu, které máme k dispozici v digitální podobě. Koncem května (29. – 30. 5.)
přišel den D, kdy obě
družstva vyrazila do Plzně
poměřit
svoje
síly
s nejlepšími v Plzeňském
kraji. Ve složení týmu II.
kategorie došlo k výměně
A. Schindlera
za
D.
Směšného. Po slavnostním
zahájení na dopravním
hřišti
33. ZŠ T. Brzkové
jsme nasedli na kola,
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abychom dopravním policistům předvedli, jak umíme prakticky používat pravidla
silničního provozu. Poté následovala již zmiňovaná náročná jízda zručnosti, kterou
jsme zvládli celkem dobře. Poslední disciplínou, kterou jsme plnili v Plzni, byly
testy z PSP, ve kterých jsme obstáli na výbornou. Po splnění těchto úkolů jsme
připravenými autobusy přejeli do rekreačního střediska v Melchiorově Huti, kde
jsme se ubytovali, naplnili svá bříška skvělým jídlem a zhlédli ojedinělou ukázku
zásahu mladých hasičů „Soptíků“ z Kralovic. Pak již následovaly poslední dvě
soutěžní disciplíny. Jednotliví členové družstva II. kategorie šli ošetřovat
zraněného, který mu byl přidělen, družstvo I. kategorie vyrazilo na práci s mapou,
do které musel každý sám v průběhu patnácti minut vyznačit nejbezpečnější trasu
podle zadání. Když týmy splnily předepsané úkoly, došlo k jejich výměně. Tím pro
nás skončilo soutěžní klání a mohli jsme začít odpočívat (hrát kopanou, minigolf
apod.). Průběžně jsme také sledovali výsledkovou listinu, na které však
organizátoři nevyplnili jednu disciplínu, abychom byli napnutí co nejdéle. Naše
propočty však naznačovaly, že budeme stát na bedně. V podvečer byla
samostatně vyhodnocena jízda zručnosti. Zde si prvenství odnesla Vávrová
(I. kategorie) a Voleský (II. kategorie), druhé místo obsadila Vaľovská. Druhý den
dopoledne, po úklidu chatek a besedě s Policií ČR, nastal dlouho očekávaný
okamžik – vyhodnocení celé soutěže. Jak krásně znělo: „1. místo obsadilo družstvo
z Černošína“. Ano i v tomto kole se oběma našim týmům po urputném boji
podařilo porazit velmi silné soupeře a postoupit do celostátního finále DSMC. Ani
zde nezapomněli na vyhlášení nejlepší dívky a hocha, mezi kterými byli převážně
naši reprezentanti: Vávrová (absolutní vítězka), Voleský, Pokorná.Všem soutěžícím
gratuluji ke skvělému výkonu a v celostátním finále, které se letos uskuteční
18. – 20. 6. v Liberci, přeji hodně štěstí a úspěchů.
Naděžda Pézlová

Zájezd do Anglie
Ve dnech 7. – 13. 5. 2019 jsme se s dětmi z druhého stupně vydali
na jazykově - poznávací zájezd do Londýna. Zájezdu se zúčastnilo 11 dětí.
Společně s námi jely ještě další dvě školy ze středních Čech, tudíž na celý zájezd
nás bylo cca 50 účastníků.
V úterý 7. 5. ve 23:45 jsme nasedli do autobusu a jeli vstříc novým
poznatkům a zážitkům. První zastávka byla v Belgii, kde jsme si prohlédli město
Bruggy a navštívili muzeum čokolády. V ten den zrovna pršelo, ale naštěstí to byl
jediný déšť, který nás za celý výlet potkal. A to je co říct, protože v Anglii prší
pořád.
Z Belgie jsme jeli do Francie, kde nás čekalo první nocování. Cesta
do Anglie je opravdu dlouhá, proto jsme se rozhodli pro „mezipřistání“. A udělali
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jsme dobře. Ve Francii bylo nádherně a my jsme v rámci procházky navštívili
i moře. Děti byly nadšené, pro některé z nich to bylo vůbec první setkání s mořem.
Ta radost a jiskra v očích, to jak běhaly po pláži a máčely si nohy v moři, to byl
úžasný pohled. Moře jsme si zkrátka užili na 100 % se vším všudy.
Čtvrteční ráno už bylo
ve znamení přejezdu do
Anglie. K přejezdu jsme
použili The Channel Tunnel
(tunel pod Lamanšským
průlivem). Náš autobus zajel
do nákladního vagonu a vlak
nás převezl do Anglie. Tunel
je 50 km dlouhý, z toho
38 km vede pod mořským
dnem. Za necelou hodinu
jsme byli zpět na pevnině
a
naše
jízda
mohla
pokračovat, tentokrát po
levé straně silnice.
Dále
následovala
prohlídka křídových útesů a
hradu Dover. Ve čtvrtek
večer okolo 19:00 hodiny
jsme zastavili na parkovišti, kde byly děti předány do svých rodin. Musím se
přiznat, že pro mě to byl velmi těžký okamžik. Cítila jsem se jako matka, jejíž
ptáčata vylétávají z hnízda. Nicméně děti byly nadšené. Zejména chlapci, kteří
s nadšením a jásáním běželi ke svému ubytovateli tmavé pleti. Oni totiž
z předchozích zkušeností věděli, že tito lidé mají takový volnější způsob života i
stravování. A také že ano, žádná anglická jídla se nepodávala, byla pizza a
zmrzlina. Jiné děti naopak žily v rodinách, které se stravovaly výhradně
po anglicku. Nejčastějším pokrmem podávaným v Anglii jsou těstoviny nebo rýže
se směsí z mletého masa a fazolemi. K snídani vločky s mlékem, či toast. Děti se mi
každý den vracely na parkoviště syté a spokojené.
Od pátku do neděle jsme navštěvovali památky pouze v Londýně.
V tu dobu, kdy jsme tam byli my, byl Londýn jako v obležení návštěvníků a turistů.
Musím ale říct, že jsem měla zlaté děti, které se mě držely jako klíšťata. Ke konci
týdne jsem na dětech už pozorovala mírnou únavu a nechuť k chození, protože
jsme denně nachodili přes 10 km. Fyzicky je to výlet opravdu náročný, ale
rozhodně stojí za ty bolavé nohy.
V Londýně jsme viděli spoustu nádherných míst a památek. Podívali jsme
se do paláce a pevnosti Jejího Veličenstva Tower of London. Hned vedle na
nádherný a obrovský Tower Bridge, který jsme i přecházeli, když jsme se
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potřebovali dostat na druhou stranu řeky Temže. Tam jsme si prošli velkou bitevní
loď HSM Belfast.
V sobotu jsme navštívili Grenwichský nultý poledník, Grenwichský park,
Buckinghamský palác, přírodovědné muzeum a Trafalgarské náměstí.
Neděle pro nás byla konečným dnem a také dnem poznávání dopravy
v Londýně. Vyzkoušeli jsme si cestování autobusem, tzv. Double deckerem - to
jsou ty červené autobusy, které znáte z každého anglického filmu, či fotky. Jeli
jsme nadzemním vláčkem a metrem. Posledními zastávkami v Londýně bylo
Sealife akvárium, kde nás snad nejvíce uchvátili obrovští žraloci a London eye
(česky – Londýnské oko), což je největší vyhlídkové kolo v Evropě.
Plni zážitků a dojmů jsme v neděli večer nasedli do autobusu a následující
den v půl desáté dopoledne vystoupili v Černošíně živí, zdraví a všichni.
Za sebe bych výlet hodnotila jako jeden z nejkrásnějších, co může dítě na
ZŠ absolvovat. Nejen proto, že se seznámí se spoustou nádherných památek,
pozná jiné lidi, jinou kulturu, ale také si může angličtinu vyzkoušet v praxi.
Pokud bude zájem ze strany dětí a rodičů, ráda zrealizuji zájezd i příští
školní rok 2019/2020.
Veronika Merglová

SDH Černošín
Dne 4. 5. 2019 se uskutečnil již 11. ročník Turnaje sv. Floriána, který pořádá
každoročně sbor dobrovolných hasičů Černošín.
Účast byla i přes nepříznivé počasí velice hojná, proto bychom chtěli všem
účastníkům poděkovat. Doufejme, že příští rok bude účast alespoň stejná nebo
nejlépe větší a počasí nám bude hezky přát.
Za SDH Černošín Petr Hrach
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Taneční skupiny 11Stars, LittleStars, MiniStars
. . . No, a jdeme do „finiše“. Taneční rok 2018/2019 utekl neskutečně rychle
a teď už zbývá jen sumarizovat a hodnotit. V březnu jsem psala přehled akcí, které
nás čekají – byla to jedna taneční soutěž, Pouť a Taneční večer pod širým nebem.
To jsem ovšem netušila, kolik se toho ještě nabalí.
Začneme taneční skupinou 11Stars, která usilovně pracuje, trénuje, tančí
a snaží se zlepšovat, jak jen to jde. V březnu jsme se vydaly na taneční soutěž Mia
Festival do Chebu. Byla to naše již druhá účast na této soutěži, nicméně s úplně
novou choreografií. Na soutěž jsem nejela s velkým očekáváním (nejezdím nikdy),
chtěla jsem, aby si děvčata hezky zatančila a posbírala nové zkušenosti a zážitky.
V kategorii „Výrazový tanec 9-12 let“ proti nám stály dvě ZUŠ. Když jsem viděla
startovní listinu, říkala jsem si, že „bronz bude taky dobrej“. Naše děvčata
zatančila moc pěkně. Choreografie náročná na prostor i provedení se povedla
a holky si vytančily ZLATOU MEDAILI a POSTUP NA MEZINÁRODNÍ KOLO TANEČNÍ
SOUTĚŽE MIA FESTIVAL DO PRAŽSKÉ LUCERNY. O Lucerně ale později. Radost
ze zlaté medaile byla samozřejmě obrovská, slzy radosti tekly a holky zářily – jako
hvězdičky. Jsem stále pevně přesvědčena o tom, že medaile je jen takový bonus
za dobře odvedenou práci. Já jsem měla radost, že děvčata opravdu krásně
zatančila, a že se dřina vyplatila.
Odpočinek po soutěžení se nedostavil, protože jsme se pustily do příprav
na černošínskou Pouť a Pouťovou zábavu. Na toto vystoupení se připravovaly
všechny tři taneční skupiny.
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Nejmladší MiniStars, které jsou na samém začátku tančení, si připravily velmi
roztomilou choreografii s názvem „Beruška“ a myslím, že v den „D“ nejednoho
diváka dojaly. Dokonce i mě, protože když se na ně koukám, vracím se ke svým
tanečním začátkům. Prostřední (věkově) skupina LittleStars si připravila
choreografii s názvem „Hasička“. Tato choreografie vznikla na základě dvou faktů.
První, ten hlavní, že některé z tanečnic jsou zároveň členkami SDH Černošín
a závodí v požárním sportu. A druhý – i já sama jsem po dlouhou dobu byla
hasičkou a závodnicí, tudíž jsme našly další společný zájem a řekly jsme si, že by
bylo fajn si tu hasičinu i zatančit. LittleStars jsou velmi veselá skupina, hravá a tyto
taneční scénky jim velmi dobře jdou.
Nejstarší tanečnice, 11Stars, si kromě své soutěžní choreografie „Believer“,
připravily i nesoutěžní choreografii, rockovou, která na Pouti a Pouťové zábavě
potěšila srdce nejednoho rockera. Choreografie byla věnována jedné z našich
týmových maminek, Ivetě Šnejdarové, která mě už cca 2 roky přemlouvá,
ať udělám něco rockového. Holky si tuto choreografii zatančily ještě na vystoupení
ve Stříbře, kde to též parádně rozjely.
Všem, kteří se na nás přišli podívat na Pouť, nebo na Pouťovou zábavu MOC
DĚKUJEME! Velmi si vaší obrovské podpory vážíme.
Květen opět nebyl oddychový (není nikdy), připravovaly jsme se totiž na finále
mezinárodní taneční soutěže Mia Festival, který se konal 26. 05. 2019 v Praze.
Soutěž byla krásná, obrovská - opravdu mezinárodní - soutěžily zde soubory
z Čech i Slovenska. Holky byly jak Alenky v říši divů...
Nervozita byla veliká, více nervózní jsem je snad nikdy neviděla, i když jsem jim
říkala, že vůbec o nic nejde. Ambice na umístění jsem neměla, věděla jsem, že si
jedeme spíše pro zkušenost. A opravdu - stály proti nám opravdu skvělé taneční
soubory s krásnými třpytivými kostýmy a drahými kulisami.
"Tady už je to jinej level" běželo mi v hlavě. Naše holky zatančily pěkně, i když
nervozita se podepsala na pár technických chybách. Ve své kategorii byly
nejmladší, což bylo také znát.
Z celkových šesti souborů byly nakonec šesté.
I s tímto výsledkem jsem spokojená, protože pro mě je důležité, že se zúčastnily,
že si na prknech Lucerny zatančily (což mně se za 21 let tančení nepoštěstilo)
a že měly možnost poznat též něco jiného (mnohem většího, než co doposud
viděly.
Taky je úžasné, jak se jiné poroty liší svými názory - na jedné soutěži zlaté
a na druhé poslední. Celkově mě rozhodnutí této poroty nejednou zarazilo
(i v jiných kategoriích). Když jsme pak shlédly bodové hodnocení poroty, zjistily
jsme, že jsme ve všech (pro mě) důležitých bodech jako je: choreografie,
dynamika, technika, provedení atd. měly velmi vyrovnané body s ostatními.
Bohužel nám ubralo body to, že jsme neměly v choreografii rekvizitu a holky
nebyly namalované. Nad těmito body jsem se zasmála a řekla si, že raději
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do konce své taneční kariéry budu brát poslední příčku, než dělat z dětí
omalovánky.
Naše holky vypadaly ve finále (kromě toho, že byly unavené) spokojeně, říkaly,
že jsou rády, že se do Prahy vůbec dostaly. Co my víme, třeba to bylo poprvé
a naposledy.
Jelikož se nám taneční školní rok 2018/2019 blíží ke svému konci, máme
připravený závěrečný taneční koncert resp. Taneční večer pod širým nebem.
Je naplánován na 14. 6. 2019 a sejdou se zde taneční soubory z Černošína, Stříbra
a Tachova. Začátek koncertu je naplánován na 17:00 hod.
V červenci budeme mít tréninkovou pauzu a v srpnu se do toho zase pěkně
obujeme, jelikož nás v říjnu čeká Poslední tanec sezony, což je taneční soutěž
pořádaná taneční skupinou Marty Dance Klatovy. Je to soutěž, na kterou se moc
těšíme.
Rády bychom vám popřály krásné léto a na podzim ahoj! 
V.M. + Stars
Sledovat nás můžete zde:
Facebook: 11Stars
Instagram: 11starscernosin

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
slunných dnů nám stále přibývá a přicházející léto znamená pro fotbalové sokolíky
jediné - konec soutěžního ročníku TaNET okresního přeboru mužů 2018/2019.
V době uzávěrky měli chlapci před sebou ještě poslední dvě kola. Ostatní výsledky

12

si můžete prohlédnout v níže uvedeném přehledu. Zápasy byly velice rozdílné
a jak můžete sami vidět, mnohdy se jednalo o utkání velmi bohaté na góly.
Momentálně se sokolíci nacházejí na sedmém místě, takže v polovině tabulky.
Všichni jsou přesvědčeni, že poslední zápasy zvládnou a dovedou je do vítězného
konce.

Přehled jarní části soutěže:
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Lom - Černošín
Černošín - Studánka A
Kostelec - Černošín
Černošín - Bezdružice A
K. Lázně A - Černošín
Černošín - Kšice A
Bor A - Černošín
Černošín - Kladruby
Stříbro B - Černošín
Černošín - Částkov A
Černošín - Sulislav
8. 6. 2019
Přimda - Černošín
15. 6. 2019

5:1
1:3
0:3
6:2
4:2
3:2
6:0
10:0
3:1
0:3

17:00
15:00

Závěrem bych Vám chtěla za členy Sokola popřát krásné slunné léto.

M. Drozdová

Skautský rok 2018/2019
•
•

•

Skautský rok jsme zahájili zahajovacím ohněm 29. 9. 2018 u nás
v Černošíně na zahradě u skautské klubovny. Součástí bylo i přespání
v klubovně.
20. 10. 2018 Skautské putování - start byl u klubovny a putovalo se
směrem do lesa. Na stanovištích se plnily skautské úkoly např.: určení
trasy pomocí busoly, chůze po laně se zraněním, zdravověda, znalost
uzlů, postavit přístřešek v lese, poznávačka rostlin a stromů, řezání pilou
a stavba sedačky k ohni, rozdělávání ohně bez papíru a střelba z luku.
Cíl byl opět na klubovně. Během plnění disciplín bylo zajištěno
i občerstvení a na závěr si každý upekl na ohni buřt a posedělo se.
Na akci se podíleli všichni skauti a účast byla cca kolem 30 lidí.
Celá akce byla podpořena grantovým programem "Haranti".
23. 12. 2018 rozdávání Betlémského světla u stromečku na náměstí.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

24. 12. 2018 Vánoční dětské divadelní představení na Štědrý den
na Evangelické faře v Černošíně.
19. 1.2019 výlet do Plzně na "Laser game" - střelba z laserových pistolí,
děti si akci náramně užily a už teď se těší na další.
v průběhu února výroba ptačích budek, které si děti umístily v prostorách
skautské zahrady.
9. 2. 2019 sobotní výprava na zasněžený vrchol Vlčí hory.
Na vrcholu oheň a buřty.
22. 2. 2019 Pexesový turnaj v Tachově.
15. 3. 2019 filmotéka - promítání filmů s přespáním, akce zaměřená
na starší skauty.
22. 3. 2019 prezentace skautského putování v Konstantinových Lázních.
6. 4. účast družstva starších skautek na Svojsíkově závodě v Domažlicích.
Umístění na krásném 5. místě.
v průběhu května opět brigády na skautské zahradě - sekání trávy
a vyřezávání pařízků
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O prázdninách nás čeká opět skautský tábor na Nové Knížecí Huti. Dále pak
po prázdninách opět výlety, filmotéka a začátkem školního roku zahajovací oheň.
23.12.2019 rozdávání Betlémského světla pod stromečkem. Akci s názvem
skautské putování letos zatím připravujeme na podzim, pokud opravdu bude se
dozvíte z plakátků vyvěšených těsně před akcí.
Tímto by jsme také rádi poděkovali Městu Černošín a dalším příznivcům,
kteří nás podporují v našich aktivitách.
Za skautský oddíl Ichthys Černošín Zuzana V.

Slovo farářky
Květnová Noc kostelů proběhla po celé České republice podesáté. V krásném
kostele sv. Jiří v Černošíně se konala vloni a letos jsme rodící se tradici přerušili
z důvodu rekonstrukce kostela. Věřím, že se povede navázat opět příští rok.
V dalších kostelích v okolí jsme Noc uspořádali a já Vám nabízím krátké noční
zamyšlení a fotodokumentaci z Lestkova z kostela sv. Prokopa.
Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek. Iz 30,29
Letošní Noc měla své motto z knihy téměř 3000 let staré, z knihy Izajáš.
Biblické příběhy popisují něco starého, dávného a zároveň jsou nadčasové,
vypovídají různě o každé době, i o té naší. Říkají, že vzorce se opakují. Židovská
kultura v prožívala hlubokou krizi. Část národa byla ve vyhnanství. Ti, kteří zůstali
doma, ztratili kořeny i směr. Nebylo, kdo by vykonával náboženské obřady
a nebylo, kdo by vzpomínal na Boha otců, kteří už nežili. Kultura byla převálcovaná
jinou, silnější, která své bohy znala a věřila jim.
Izajáš se jako správný prorok celou první půlku své knihy hodně vzteká. Nadává
svým židům, že to nechali zajít tak daleko. Opravdu je potřeba, aby nás smetl
příval světových událostí, abyste pochopili, že nestojíte pevně? Na bůžcích
a bozích, kteří se tváří, že vám pomohou, nic pevného nepostavíte. Přijde jedna
hospodářská krize, jedna vlna politické nestability, pár let sucha a všechno padá
jako domeček z karet. Kde jsou potom ty jistoty a záruky, které nám slibovali?
Když se ztratíme v problému nebo na cestě, je dobré si zkusit vzpomenout, co
bylo na začátku. Co byly ty základní hodnoty, na které jsme se spoléhali dětsky
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jasnýma očima. Ve druhé polovině knihy taky Izajáš připomíná, co stálo na začátku
existence židovského národa jako pevný hrad. Co byla ta skála, se kterou ani
bouře nehne, na kterou se dalo vždycky obrátit. Neochvějná jistota Boží
přítomnosti, pravda o tom, že Hospodin člověka neopouští ani v nejhorším.
Prorockým textům vlastně nejde o nic jiného, než aby povzbudily své čtenáře
a posluchače k doufání v Hospodina, navzdory všemu. K doufání ve vítězství
spravedlnosti, lásky, pravdy, navzdory tomu, že se z nich stávají vysmívané urážky.
Máme se dívat na svět taky Božíma očima. Vidět souvislosti věcí v širším obraze.
To, že se něco děje, není samo od sebe, nemůže za to někdo někde. Nějak to
souvisí s tím, jak žiji já, co dělám, čemu dávám přednost, čemu věnuji svůj čas
nebo svůj hlas.
Rozmotat klubko svého života, najít ten pomyslný začátek, rozsvítí tmu, noc,
ukáže cestu. Najednou se člověku rozsvítí. Pochopíme, kde to drhne a proč,
kde jsme tomu sami kladli odpor, překážky. Věřím, že k něčemu takovému
se dobereme i jako společnost. Ne ke konzervaci nebo staromilskému vzpomínání,
jak „bejvávalo dobře“, ale naopak k identifikaci, kde se to nepovedlo, kudy jsme
se vydávat neměli. Od beznaděje a negace ať nás chrání nehynoucí naděje a Boží
zaslíbení, že má pro nás připravené dobré dny, že nás čeká Noc, kdy se dáme
do zpěvu jako před svátkem.

16

Občanské sdružení Víchov, z.s.
zve občany Černošína a místních částí dne 20.07.2019 na kulturně
společenskou událost.
Jakoubkova pouť 2019 - Víchov
Jakubův park
Program :
10 - 12 hod Harmonikář Josef Pospíšil- Plzeň
12 - 13 hod Divadlo pro děti - Divadlo Letadlo - " V korunách stromů- léto" –
Plzeň
13 - 17 hod Wyjou - Stříbro
17 - 22 hod Klubíčko - Stříbro
Během poutě bude zajištěno občerstvení a stánkový prodej místních
výrobců.

Milan Šíp
předseda spolku

Zdravím občany města Černošína.
Letošní sezóna už je v plném proudu. Doposud mám odjeté tři podniky
českého mistráku, stejně tak tři podniky mistrovství Slovenska a dva závody ADAC
v Německu.
V domácím šampionátu jsme začínali na známé trati v Lokti nad Ohří, kde
se mimo jiné jezdí i seriál Mistrovství světa. Tam se mi zatím podařilo zajet
nejlepší výsledek a to v první jízdě na 6. místě. V jízdě druhé jsem měl technický
problém a dojel na 11. místě. Druhý závod jsme jeli v jihočeském Pacově, kde jsem
byl v obou jízdách na 8. místě. Zatím poslední podnik byl v Dalečíně, kde jsem byl
8. a 9. V seriálu si držím momentálně 7. pozici. S dosavadním průběhem českého
mistráku jsem celkem spokojený. Jen se musím vyvarovat častým chybám, kvůli
kterým si stěžuji jízdy a stojí mě to lepší umístění.
Na Slovensku se jede trošku jiný systém závodu. Základní jízdy jedeme
dohromady s kubaturou MX2 (na slabších motorkách) a následuje takzvané
superfinále, kde jedou 4 kubatury dohromady. V seriálu jsem zatím na průběžném
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6. místě v kategorii MXOpen a v super finálovém seriálu, které se hodnotí zvláště
jsem na pozici 6.

Německý šampionát pro mě začal asi nejhůř ze všech. První závod se jel
v Drehně (východní Německo) na pískové trati. V kvalifikaci jsem nezajel
dostatečně rychlé kolo, abych postoupil přímo do nedělního závodu. Byl jsem tedy
nucen nastoupit to Last chance, která se jede formou jízdy se startem. Na startu
hned za žebříkem jsem měl kolizi s jedním jezdcem a spadl. Jízdu jsem začínal tedy
z posledního místo a dotáhl to na 14. pozici, bohužel od postupu do nedělního
hlavního závodu mě dělily dvě místa. Druhý závod jsme jeli v Rakouském Möggers,
kde už to bylo lepší. V kvalifikaci mi chyběl kousek do přímého postupu, a tak opět
následovala Last Chance, kde jsem měl dobrý start a dojel druhý a zajistil si tak
postup do nedělního hlavního závodu. V první jízdě to bylo dobré, dojel jsem “sice
až” na 26. místě, druhou jízdu pro technický problém s přední brzdou jsem
nedokončil. V takto nabyté konkurenci, která je na závodech ADAC to nebylo
špatné. Ale samozřejmě pomýšlím na lepší umístění, věřím že se dostaví.
Patrik Liška
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Kulturní akce na jaře v Černošíně
V březnu se v černošínském motorestu Vlčák konala premiéra soutěže
,,O nejchutnější moučník“. Do soutěže bylo anonymně přihlášeno 17 sladkých
kousků, které hodnotila nejenom porota, ale také i přítomní diváci. Vítězové
si odnesli zajímavé ceny. Herečka a spisovatelka Ivanka Devátá zavítala také
v polovině března do Černošína a doprovod jí dělal italský zpěvák Andrea Andrei.
Publikum se bavilo při vyprávění a různých zážitcích, dokonce se zapojilo
i do zpěvu. Na závěr si zájemci vyprosili autogramy a nechybělo ani fotografování.
Už dvacátý ročník pochodu Bílou Vlčí stopou se konal na Velikonoce o Bílé sobotě.
Každý účastník dostal originální pamětní list a kraslici, které krásně namalovala
Lenka Zahnová. Pochod se šel jako každoročně směrem na Dravice a přes Lhotu
zpět. V polovině cesty se všichni mohli občerstvit. Opékali se vuřty a počasí velice
přálo.
Koncem dubna se u nás konala tradiční Pouť sv. Jiří a Pouťová zábava. Mohli
jsme slyšet mnoho hudebních žánrů – county, dechovku i poctivý rock, vidět
spoustu tanečních vystoupení – taneční skupiny stars, tanečnice ze Stříbra nebo
mažoretky. Nechyběl ani doprovodný program jako pouťové atrakce, stánkový
prodej a výstava panenek v muzeu. V neděli 19. května se uskutečnil jarní koncert
pod černošínskou oblohou. Sešli jsme se u DPS v Černošíně a užili si společně
vystoupení žáků ZUŠ Planá pod vedením paní učitelky Kestřánkové.
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Dne 2. 6. 2019 jsme oslavili v Černošíně Mezinárodní den dětí. Město Černošín
ve spolupráci se spolky a dobrovolníky uspořádalo pro děti Pohádkovou cestu.
Děti na stanovištích, kde na ně čekaly pohádkové bytosti, plnily připravené úkoly.
Následovala diskotéka s DJ Richardem Nedvědem, při které děti soutěžily, tančily,
byly zasypány sněhem i bublinkama. Vyšlo krásně počasí, atmosféra byla
příjemná. Vyvrcholením byla očekávaná pudingová válka. Děti si odnesly mnoho
vysoutěžených odměn a dárečků. Úsměv a spokojené tváře byly tou nejlepší
odměnou pro všechny, kdo akci připravili. Děkujeme za pomoc všem našim
spolkům - TJ SOKOL, SDH Černošín, ČSŹ, SPOZ, ale také našim sponzorům, díky
kterým jsme měli pro děti opravdu zajímavé a pestré dárky a odměny – RSF
Stříbro, Mlékárna Stříbro, KION Stříbro, KERMI Stříbro, Seigerschmid kabelová
kompletace s.r.o, RN produkce, JARO – Jarmila Jungbauerová potraviny,
MOTOREST Vlčák a ostatním dobrovolníkům, kteří přidali ruku k dílu.
Martina Janotová

Kulturní akce v Motorestu Vlčák
Týden před Velikonocemi jsme nedělní odpoledne prožili malováním kraslic.
Sešli jsme se v salónku Motorestu Vlčák, kde jsme se učili malovat vajíčka voskem,
ale i ubrouskovou metodu. Moc nás potěšilo, že se sešlo hodně zájemců více
generací. Společně jsme si pak dali kávu a něco dobrého na zub. Pálení čarodějnic
jsme pak uspořádali poslední den v měsíci dubnu a překlenuli ho až na 1. máje.
Všechny děti dostaly buřtíka a limču. Nechyběly ani převleky čarodějnic. V květnu
jsme si pak společně zazpívali na karaoke gril párty, kde byla výborná uvolněná
atmosféra. Těšíme se na Vás 13. července na farní zahradě, kde se bude
odehrávat Hawai párty 2.
Motorest Vlčák
Lenka Záhnová

V pátek 31. května
proběhlo již tradiční Malování na asfalt,
které každoročně pořádá SPOZ. Počasí
nám přálo, dětí se sešlo dostatek, a tak
mohly hezky pomalovat celé parkoviště
za obchodním domem. Děti si za krásné
a originální malůvky zasloužily perníky,
které pro ně upekl Český svaz žen.
P
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Kulturní léto 2019
22. 6.
25. 6.
30. 6.
13. 7.
24. 8.
1. 9.

Svatojánský večer, farní zahrada, pořádá Město Černošín
Divadelní představení Šmoulí den, KSC Vlčák, pořádá Středisko Víteček
Výstava autíček, muzeum, pořádá Město Černošín
Hawaii párty 2, farní zahrada, pořádá Motorest Vlčák a RN Produkce
Country zahrada, farní zahrada, pořádá Město Černošín
Výstava fotografií + kurz malování – Jarmila Krynická, muzeum,
pořádá Město Černošín
8. 9. Zájezd do Jump Arény Plzeň, pořádá Město Černošín

14. 9. Extra band Revival, farní zahrada, pořádá Město Černošín
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Poděkování
Vážený pane starosto M. Plincelnere,

chtěla bych Vám poděkovat za Vaši vstřícnost při návštěvě v Černošíně,
za poutavé vyprávění o historii a současnosti města. Určitě se budeme rádi vracet
do tak krásného prostředí, mezi milé obyvatele.
Obdivovali jsme Městské muzeum, kostel, který byť opravovaný, nám
poskytl náhled do restaurátorství, přijedeme se podívat až bude znovu otevřen.
Pochutnali jsme si v Motorestu Vlčák na výborném obědě, vlídný personál nás
obsluhoval při našem odpočinku, když jste vešel Vy a rázem jsme se dozvěděli
spoustu novinek a je vidět, že své město máte velice rád.
O to více si vážíme možnosti se s Vámi setkat.
Děkujeme mnohokrát Vám, paní Martině Sihelské, úžasné ženě, která žije pro svůj
region a snaží se zvelebovat muzeum a šířit zprávy o městě a okolí. Také
personálu Motorest Vlčák přejeme hodně spokojených klientů.
Všem pevné zdraví a hodně úspěchů.
S přátelským pozdravem

Anna Stejskalová
předsedkyně Vozíčkářů Plzeňska
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Zpravodaj města Černošín
Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně.
Elektronická podoba zpravodaje je zveřejňována na internetových stránkách města.
Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta
uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění příspěvků.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve zpravodaji
nebudou uveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou
základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Redakční rada: Miroslav Plincelner, Hana Merglová, Zdeněk Nedvěd, Václav Myška,
Petra Grigarová
Adresa redakce: Městský úřad Černošín, nám 1. máje 62, 349 01 Černošín
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je 13.9. 2019. Své příspěvky zasílejte na e-mail:
info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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