Vážení spoluobčané
Všichni jste jistě prožili letní období v duchu dovolených,
relaxace a odpočinku. Nabrali nových sil a připravili se na nový
pracovní maratón.
Naše děti se již o prázdninách určitě nudily a plné nadšení
a elánu uvítaly nový školní rok. Začal krásný podzim a slunečné dny zvou
k procházkám do voňavé přírody.
Pro mnohé je to nadsázka, ale z mého pohledu vše rychle utíká a než se
nadějeme, bude na nás mávat konec roku. Ale berme to tak, jak nám to život
předkládá. Přírodě neporučíme, a proto se radujme z každého příjemně prožitého
dne. Doba je uspěchaná, a proto každá chvilička, kterou vyšetříme k tomu,
abychom se zastavili, je dobrá a vzácná.
Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje, které mapuje uplynulé období
a přibližuje dění v obci.
Letošní rok se nese v duchu příprav na budoucí investice a teprve nyní se začíná
objevovat stavební ruch jak v Černošíně, tak v okolních obcích. V dnešní době
nasmlouvat kvalitní firmu na realizaci připravených prací je docela tvrdý oříšek.
Práce by bylo dost a světe div se - nejsou lidi. V uplynulém období jsme byli
poměrně úspěšní v získávání dotačních peněz, které se promítly do pořízení
nového doprovodného vozidla pro naše hasiče, které nahradí „stoletou“ Avii. Na
dolní škole se opravila střešní krytina a rekonstrukce se dočkala i fasáda. Celá
budova se osadila novým topným rozvodem včetně nových plynových kotlů. Ani
na mateřskou školu se nezapomnělo a byl opraven celý suterén
a kompletně se vyměnilo zařízení kuchyně. Drobné stavební úpravy byly
samozřejmostí. Kdo se rozhlédne po městě, jistě zaznamená mnohé opravy
týkající se budov v majetku města. V roce 2003 byl vytvořen dokument „Místní
program obnovy“, ve kterém byly stanoveny vize, co v budoucnu tvořit. Tento
program se pravidelně aktualizuje a doplňují se položky poplatné době. Při dnešní
rekapitulaci mnohdy smělých a utopistických plánů lze jen konstatovat, že zbylo
opravdu málo bílých míst, které čekají na realizaci. A protože nespíme na
vavřínech a kola se točí dál, připravují se další projekty.
Mnohdy to vypadá, že děláme něco navíc, ale věřte, že jen připraveným přeje
štěstí. Musíme si uvědomit, že dění v obci tvoříme my všichni a každý z nás může
přispět dobrým podnětem nebo nápadem co vylepšit a zrealizovat.
Přeji Vám mnoho úspěchů a radostí v životě.
Miroslav Plincelner
Starosta města Černošín
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Město Černošín
Předpoklad dokončených akcí, projektů a stavebních prací 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Kostel sv. Jiří - II. etapa restaurování vnitřních omítek
Workoutové hřiště
Doprovodné vozidlo pro potřeby JSDH Černošín
Přívěs pro přepravu PS – 12 pro potřeby JSDH
Obnova dolního rybníku v Lažanech včetně odtoku
Obnova odvodňovacích příkopů v Lažanech
Restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého v Černošíně
Oprava komunikací a ploch veřejného prostranství – dokončení
parkoviště u kostela, komunikace v Krásném Údolí, komunikace v Pytlově,
komunikace v Třebeli, komunikace v Ostrovcích, odvodnění ploch
v Ostrovcích, odvodňovací žlaby na Pančavě, oprava sjezdu Pančava,
oprava chodníku v prostoru mostu na Stříbrské ulici, zpevněné plochy pod
kontejnery.
ZŠ Černošín čp. 5 - oprava střechy, výměna okapů.
oprava fasády, topné rozvody včetně výměny plynových kotlů, MŠ
Černošín – oprava suterénních prostorů, kompletní výměna zařízení
kuchyně, oprava vnitřních prostor tříd.
Budovy v majetku města – oprava vnější fasády a průjezdu čp. 24,
přístupový chodník ve dvoře čp. 24, oprava fasády ve dvoře, oprava
střešního lemu, oprava nouzového bytu v čp. 24, kompletní oprava
objektu čp. 333 včetně nového topného systému, výměny oken a dveří,
keramika – oprava střešního pláště, fasády a odvodnění objektu, oprava
vstupních prostor do Motorestu.

Příprava projektových dokumentací v roce 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stavební parcely Černošín
Bytový dům na Pančavě
Rekonstrukce Nákupního střediska – I. etapa
Rybník v Záhoří
Socha sv. Floriána – restaurátorský záměr
Restaurátorský záměr na dřevěné vnější prvky kostela sv. Jiří
Kolumbárium
Cyklookruh
Chodník Svojšínská ulice III. etapa
Komunikace ke skládce
Vodovod, kanalizace, vodárna, úpravna vody a ČOV ve Víchově
Revitalizace zeleně
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13.
14.
15.
16.

Pasport veřejného osvětlení
Změna Územního plánu č. 4
Pozemkové úpravy k.ú. Černošín
Zjednosměrnění Zahradní ulice

O plánovaných akcích a projektech pro rok 2020 Vás budeme informovat po
odsouhlasení Zastupitelstvem města v následujícím vydání našeho Zpravodaje.
Město Černošín
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Ráda bych touto cestou poděkovala za dlouholetou spolupráci na kronice SPOZU.
Velké díky patří Elišce Koutecké a Jindře Petřinové, které se této činnosti věnovaly
od počátku vzniku SPOZ.
Od 1.1. 2020 se sníží četnost osobních návštěv u příležitosti životních jubileí 70,
75, 80, 90 let a poté každý rok.
Dále bych Vás ráda pozvala na Vítání občánků, které se uskuteční 12. 10. 2019
od 10:30 hod. v obřadní síni Městského úřadu v Černošíně.
Za SPOZ Eva Klusáčková

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Od 1. 7. 2019 zabezpečuje na základě uzavřené smlouvy pečovatelské služby
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov.
Informace a kontakty najdete v přiloženém letáčku a na stránkách města.
Služby jsou poskytovány v rámci střediska Touškovsko pro Černošín, Krásné Údolí,
Lažany, Lhota, Ostrovce, Pytlov, Třebel, Víchov, Záhoří.
Kontakty na osoby zabezpečující provoz pro Černošín a okolí – pečovatelka
Simona Kosová – telefon 774 483 703 /kancelář v DPS Černošín/
koordinátorka Erika Hubková DiS – telefon 774 483 702
e-mail: ps2@pecovatelskasluzba.cz
za Město Černošín, Hana Merglová
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Město Černošín

zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v sobotu 9. 11. 2019

na níže uvedených stanovištích a v následujících časech

Ostrovce

08:00 – 08:15

Lažany

08:20 – 08:40

Třebel

08:50 – 09:15

Víchov

09:25 – 10:00

Pytlov

10:05 – 10:25

Krásné Údolí

10:30 – 10:50

Černošín - dále budou umístěny kontejnery na objemný odpad,
pneumatiky, železo
08:00 – 11:00
a bio odpad na ploše v areálu bývalého Kozaku
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy
EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné
škodlivinami, olověné akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry
a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel,
případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (eternit) musí být neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové vozidlo
na objemný komunální odpad
(části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů
apod.)
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali
do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu
z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude
na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již předem a naši pracovníci ji
nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu,
dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o odpadech
a vystavuje se možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec udělit.
Děkují Vám pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o.
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Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích
Legislativní předpisy
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů
Vymezení povinnosti
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých
olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)
Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky
rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím
komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno).
Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům
alespoň jeden den v týdnu.
Důvod zavedení povinnosti
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování
(zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným
hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích
(chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na
čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované
technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení
množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a
dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Plnění povinnosti
Povinnost je možno zajistit různými způsoby:




speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů
ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);
speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění
je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na
sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020

Město Černošín
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Sběrný dvůr Černošín, Lažany 36, Černošín
Kontakty: pevná linka 374 616 995, pí Homolková 374 616 995
Provoz: celoročně, Pondělí - Pátek 7:00 – 15:30 hod.
Sobota 9:00 – 11:00 hod.
Upozornění: ve dnech státem uznaných svátků ZAVŘENO.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. 1. 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku,
v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již
letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti
vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce
za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti
na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině
evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí
k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost
identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu
čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Ceny jsou pouze
orientační. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr
široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno
čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat
zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se
v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve
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po zeregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho
psa v případě zaběhnutí.
Informace: Městský úřad Černošín

VÝLUKA
Upozornění!
Uzavírka mostu přes Mži na silnici III/1992 v obci Svojšín si vynutila od 1. 9. do
30. 11. 2019 vyhlášení výlukových jízdních řádů na dotčené lince 490430 BorSvojšín-Černošín. A dále má také nepřímý vliv na jízdní řády linek 490360
a 490450.
Linka 490430 Bor-Svojšín-Černošín je rozdělena na dvě části. V úseku Bor-Svojšín,
žel. st. je provoz zachován v plném rozsahu, pouze jsou časové polohy spojů
upraveny. Mezi zastávkou Svojšín, žel. st. a Svojšín (náves) se musí cestující
přesouvat pěšky, tj. cca 6-10 minut. Přes Mži zhotovitel stavby vybuduje lávku pro
pěší.
V úseku Svojšín (náves) - Černošín je zajištěn omezený provoz. Spoje 1 a 2 jsou pro
minimální frekvenci zcela zrušeny. Náhradní spoje 104,106,108,103,105 jsou
zajištěny vozidly staženými z jiných linek. Z toho důvodu jsou také upraveny
časové polohy spojů linky 490360/13,16 a 490450/9,12,11. Uvedené úpravy
umožňují především zajistit dopravu dětí z okolí Ošelína do základní školy
v Černošíně a zpět. Cestující v úseku Bor-Černošín (Svojšín) může případně využít
jiných autobusových spojů vedených přes Stříbro
Cestující budou v souladu s legislativou tarifně odbaveni dle výlukového jízdního
řádu. Jménem dopravce se velice omlouváme za komplikace způsobené touto
uzavírkou. Rozsah a způsob náhradní obsluhy byl připraven ve spolupráci
s krajským organizátorem, společností POVED.
Miroslav Klas
ČSAD autobusy Plzeň
V Malé Doubravce 27, Plzeň; PSČ 312 78
Kancelář č.302; Tel. 377 262 645
Referent dopravního útvaru
Přepravní kontrola ČSAD
THP - správa čerpacích stanic
Muzeum dopravní techniky
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Edison z Lažan
Nebude to smutné psaní. Ani to nejde. O tom člověku prostě nejde. Navíc, Zdeněk
Panuška, kterého touto vzpomínkou chceme připomenout, by si to určitě ani
nepřál.

Jistě nás z nebeských výšin pozorně sleduje, jestli se tady na zemi neflákáme
a nekloužou nám řemeny, jak s oblibou říkal.
Měl prostě rád činorodé, veselé a upřímné. Nesnášel faleš a příkoří. Také mu
nedělalo problém podat pomocnou ruku každému, kdo to potřeboval. Velikou
láskou pro něho byla rovněž jeho vnoučata a děti vůbec. Naše drobotina by o tom
mohla také dlouze vyprávět a vzpomínat na jeho dobroty, které při návštěvách
byly u Panušků vždy po ruce.
Já jsem Zdeňka poznal v roce 1988, když jsme koupili v Lažanech naši chalupu.
Jakmile kolem ní zjistil čilý ruch zajel se na své Babetě podívat. Zrovna jsme se
pustili do výměny krovu. Hned se s námi dal do práce, pomohl z demontáží
„nástřešáku“ a odpojením elektřiny. Pomocnou ruku nám podal, když jsme dělali
novou fasádu a dalších úpravách chalupy.
Jeho aktivita byla znát i v samotných Lažanech, kde byl vždycky u toho, když bylo
třeba zabrat. Se svým traktůrkem se rovněž dlouho staral o sekání trávníků.
Těch vzpomínek je požehnaně, jedna, která by určitě neměla zapadnout se váže
ke konci roku 1989. Jeli jsme na chalupu oslavit konec roku, ale ouha. Cestou jsme
se nezaviněně připletli k dopravní nehodě a odnesl to chladič u naší škodovky.
Do Lažan jsme ještě se štěstím dojeli. Problém však byl, co s opravou? Jak se
dostaneme domů. Byly dva dny před koncem roku. Neměli jsme vůbec odvahu
Zdeňka žádat, aby nám s opravou pomohl. Ale zmínit jsme se museli, když se ptal
co je nového?
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Když jsme všechno vysvětlili šel obhlédnout auto a ráno před Silvestrem
škodověnka spokojeně broukala s opraveným chladičem. Prostě takový byl
Zdeněk. Takových pomocí i spoustu užitečných rad bylo za tu dobu nepočítaně.
Podobné zkušennosti jako my má jistě i spousta lidí z Černošína i širokého okolí,
kterým vytáhl trn z paty. Prostě odepřít pomoc nedokázal. Člověk s velkým
Č. Říkali jsme mu, že je lepší než slavný Edison protože si nedokáži vzpomenout,
že by si s něčím nevěděl rady. Proto nám všem bude moc a moc chybět. Zdeňku
díky.
Jaroslav Nedbal

Vážení přátelé,
řadu let byl pro mě trochu tajemnou záhadou osamělý, poměrně vysoký kopec
mezi Stříbrem a Mariánskými Lázněmi. Až před několika lety, když se slavnostně
otevírala rozhledna na Havranu v příhraničních lesích za Tachovem, jsem z dálky
zjistil, že ten tajuplný solitér se jmenuje Vlčí hora.
Teprve dnes jsem se rozhoupal tento kopec "dobýt". A udělal jsem dobře.
Sedmikilometrová trasa s nádhernou zříceninou Volfštejna a hlavně úžasnými
vyhlídkami, turistickým zázemím i památníkem válečných obětí mě po všech
stránkách naprosto nadchla.
Zaujalo mě i samotné Vaše město, které jsem si matně pamatoval jako poněkud
ošuntělou ulici z dob před vybudováním dálnice. Dnes jsem měl naopak
chvílemi pocit (např. v prostoru centra náměstí a zvláště v infoparku, ale i jinde),
že jsem se dostal někam do bavorského příhraničí.
Své nadšení z Vlčí hory i velmi dobrý pocit z Vašeho města si rozhodně nenechám
pro sebe.
A pokud jde o mě, dnes jsem na Vlčí hoře rozhodně nebyl naposled.
P.S. Jediný nedostatek, který jsem zaznamenal, byl značně přeplněný
improvizovaný odpadkový koš na samotném vrcholu Vlčí hory. Někdo tam zřejmě
pařil, ale na úklid už asi neměl sílu.
Přeji Vám mnoho úspěchů.
PaedDr. Pavel Růžička, Manětín
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Během letních prázdnin prošla mateřská škola velkou proměnou. Byla provedena
rekonstrukce sklepních prostor, zcela zrekonstruována a nově vybavena školní
kuchyně. Rozšířily se herní prostory první třídy. Školka byla dovybavena i novým
nábytkem a podlahovými krytinami. Zahradnickými úpravami se začalo měnit
i prostranství před MŠ. Toto vše by nebylo možné bez spolupráce a finanční
podpory zřizovatele.
Na konci školního roku se se školkou rozloučilo 15 předškoláků, u zápisu bylo
v květnu zapsáno 10 nových dětí. Tak jak bývá zvykem, během měsíce září se
počty dětí ještě s dodatečně přihlášenými nebo odhlášenými dětmi stále měnily.
I v personálním obsazení došlo ke změnám. Za odcházející učitelku v důchodovém
věku byla přijata nová pedagogická pracovnice. Také jedna provozní a asistentka
pedagoga.
Mateřská škola tak byla připravena zahájit nový školní rok.
A co děti čeká v nejbližších dnech? Po náročných prvních dnech adaptace těch
nejmenších se mohou všichni těšit na podzimní dílničky s výrobou dýňových
strašidel a krátkým vystoupením dětí. Setkají se také s rybáři a budou si užívat
všech podzimních radovánek v barvách spadaného listí. Rodiče s dětmi se mohou
podílet na výzdobě prostor školky kreativní výrobou podzimní dekorace v rámci
akce MAMINKO, TATÍNKU, POJĎ SI SE MNOU HRÁT.
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OCENĚNÍ Z DALEKÉHO JAPONSKA
Maruška Karvašová a Kája Michal z mateřské školy Černošín byli oceněni
ve výtvarné soutěži jedné z japonských firem. Ve školce se všichni radují
z nejvyššího zlatého ocenění Marušky a stříbrné medaile Káji. Vítězi se stali také
Justýnka Rampichová, Sofinka Keplová a Adam Petrovič, kteří jsou již žáky 1. třídy
základní školy v Černošíně. Nejvýše oceněný obrázek Marušky byl zveřejněn
v katalogu firmy. Velké gratulace všem vítězům.
Přejeme všem dětem mnoho hezkých chvil a zážitků prožitých v mateřské škole.
Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Konec školního roku byl ve znamení
sportovních klání a školních výletů. Naši cyklisté
po úspěšném tažení v okresním a krajském kole
postoupili do Celostátního finále dopravní
soutěže mladých cyklistů. To se v letošním roce
uskutečnilo 18. – 20. června v Liberci, kam se
sjeli ti nejlepší z ČR. Během soutěže museli
soutěžící absolvovat pět disciplín: pětiminutová
jízda na dopravním hřišti dle pravidel silničního
provozu, 20 testových otázek z pravidel
silničního provozu, jízda zručnosti přes vybrané
překážky, poskytnutí první pomoci zraněnému
a práce s mapou (vyznačení nejbezpečnější trasy

podle zadání). Mladší družstvo
ve složení Tomáš Sklenář,
Martin
Pospíšek,
Eliška
Merglová a Kateřina Vávrová si
vybojovali skvělé 5. místo. Starší
tým (Matěj Voleský, David
Směšný, Eliška Pokorná a
Kristýna Vaľovská) ve velmi silné
konkurenci obsadil 10. místo.
Našim úspěšným cyklistům
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy a obce v celostátním měřítku.
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V pátek 21. 6. 2019 se uskutečnil již pátý ročník Černošínského pětiboje.
Jedná se o atletický turnaj žáků naší základní školy, který pořádá TJ Sokol Černošín
za podpory vyučujících. Jak již vyplývá z názvu, v průběhu soutěže každý žák plní
pět úkolů: skok vysoký, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 50 metrů,
běh na 100 metrů. Za své výkony jsou tři nejlepší v každé kategorii odměněni
medailí a diplomem.
Jak již bylo v úvodu zmíněno,
každá třída podnikla v červnu školní
výlet, na kterém se společně domluvili.
Žáci prvního stupně (1. – 5. třída)
vyrazili společně se svými učitelkami do
Břas, kde navštívili Pohádkový statek.
Hned u vrat je přivítal hospodář, který
je celým statkem provedl a ukázal jim
něco ze starých řemesel. Poté se žáci
přesunuli k místní rozhledně, odkud byl
krásný výhled na celou krajinu. Početná
šestá třída se 12. června vypravila do
ZOO v Plzni. I přes velké horko (35°C) si
mohli prohlédnout mnoho zajímavých
exotických zvířat. Největší jejich obdiv
si získal lemur s vypláznutým jazykem, který byl úplně odlišný od svých vrstevníků.
Během dne žáci uvítali vodní osvěžení v podobě cákání po sobě vodou ze soudků.
Zakončení výletu všechny zavedlo do klimatizovaného obchodního centra Plaza,
kde se spokojeně najedli. Pro poznávání okolí se rozhodla 7. třída, která své kroky
nasměrovala k soutoku Kosího potoka s Mží. Pěkné počasí umožnilo dostatečnou
„koupačku“ včetně opékání vuřtů v krásném prostředí. Energii z jídla jim pak vzalo
stoupání k zaniklé obci Záhoří. Vyčerpáni, ale šťastni, se vrátili autobusem
z Třebele domů. Cílem cesty 8. ročníku do Prahy byla Neviditelná výstava, na níž si
žáci vyzkoušeli zorientovat se v naprosté tmě pomocí hmatu v různých
místnostech (např. vstupní hala, kuchyně, obývací pokoj, hájovna). Největším
zážitkem byla kavárna, kde si potmě objednali a zaplatili pití. Ve viditelné části
výstavy si někteří zkusili zahrát „Člověče, nezlob se!“ upravené pro nevidomé.
I žáci 9. třídy se shodli na místě, kam by se rádi podívali. První volba padla na
plzeňskou ZOO. Počasí výletu velmi přálo a žáci si svůj poslední výlet velmi užili.
Druhá štace vedla opět do Plzně – tentokrát do kina, kde si žáci užili svůj už
opravdu poslední výlet na základní škole.
Jak jste jistě všichni zaznamenali, naše škola se v průběhu prázdnin oděla
do nového kabátu. I pod kabátem však došlo ke změnám. Díky projektu s názvem
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v čp. 5, ZŠ Černošín byla provedena
výměna dvou velkých starých plynových kotlů za menší a úspornější, dále došlo
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k úpravám vnitřních rozvodů topení a výměně starých žebrových radiátorů za nové
– modernější s termostatickou hlavicí. Doufáme, že díky těmto i předešlým
vylepšením se zde všem dětem bude ještě více líbit. Ráda bych na tomto místě
poděkovala zřizovateli (městu Černošín) za dlouholetý vstřícný přístup ke škole
a potřebám školy, neboť i tento projekt město zaštítilo.
V pondělí
2. září 2019 na palubě
naší lodi jménem ŠKOLA
přibylo
13
nových
námořníků – prvňáčků.
Jejich kapitánkou bude
zkušená třídní učitelka
p. Eliška Votavová, která
jistě svým námořníkům
pomůže
proplout
nebezpečnými útesy či
silnou bouří. Společně
s rodiči
a
prarodiči
jim do nadcházejícího
školního roku přišli
popřát hodně štěstí
a úspěchů: pan starosta
Plincelner,
zástupce
SPOZ – p. Čampulová
a p. ředitelka základní
školy Pézlová.
Všem školákům a jejich rodičům přejeme do nového školního roku dobrý
vítr do plachet, spousty radostných a usměvavých dnů, úspěšné doplutí
do bezpečného přístavu.
kolektiv učitelů

Nejlepší školní výlet jsme zažili v Černošíně
Vycházku jsme si plánovali ve spolupráci s pracovníky Lesů ČR už od března, ale
čekali jsme, až se příroda zazelená a rozkvete. Ve středu 19. 6. jsme se konečně
dočkali. V osm hodin ráno jsme se vydali do blízkého okolí Černošína, sraz byl
na odpočívadle na rozcestí u pily.
Přivítali nás p. Ing. Petra Dutá a p. ing. Ondřej Dutý. V následujících pěti hodinách
jsme procházeli blízký les a na jednotlivých stanovištích jsme se dozvídali
zajímavosti z přírody - poznávali jsme lesní stromy podle listů, jehličí šišek, semen
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plodů, prohlédli jsme si lovecké trofeje a uhádli jsme, že se jedná o kožešinu
z kuny, lišky, jezevce, norka, vycpanou hlavu muflona, paroží daňka, srnce, jelena
evropského a jelena siky, klektáky a páráky divokého prasete. Po svačině na
čerstvém vzduchu jsme si zahráli na pytláky a myslivce. Seznámili jsme se s prací
lesníků, prozkoumali jsme mapy lesních porostů, v nichž je barevně odlišeno stáří
stromů. Vyzkoušeli jsme si přístroje, které lesníkům usnadňují práci. Zaujal nás
výškoměr, s jehož pomocí lesníci zjišťují přesnou výšku stromů, téměř všechny děti
si vyzkoušely tzv. průměrku, nebozez a raznici. Odsekli jsme kůru vyvráceného
smrku a zjistili, že byl napaden kůrovcem. Prohlédli jsme si lapače na kůrovce
a dozvěděli jsme se, jak lapače fungují. V závěru jsme se shodli na tom, že výlet byl
velmi vydařený, zajímavý, dokonce mnozí řekli, že zažili nejlepší školní výlet
za celou dobu své školní docházky a vyjádřili přání, aby se v příštím školním roce
zopakoval. Za dobré výkony a znalosti dostal každý účastník taštičku s několika
dárky, které nám budou připomínat tuto zdařilou akci.
Děkujeme p. Arnoštu Schindlerovi za zprostředkování exkurze/a za osvěžující
lahůdku, kterou nám
v poledne do lesa přivezl,
děkujeme p. ing. Petře
Duté a p. ing. Ondřeji
Dutému za promyšlenou
přípravu
jednotlivých
stanovišť, za exponáty,
které nás velmi zaujaly, za
poutavé vypravování a
ochotné
zodpovězení
našich dotazů. Děkujeme
a těšíme se na shledání
v příštím školním roce.
Žáci a žákyně 4. a 5.třídy
ZŠ Černošín
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Příspěvky do zpravodajů obcí
Sociální středisko Víteček Černošín zahájilo nový školní rok

S novým školním rokem zahájilo i sociální středisko Víteček v Černošíně svoji
činnost viditelnou a příjemnou změnou.
S významnou podporou Plzeňského kraje se
podařilo po dlouhé době zrekonstruovat
podlahy ve většině tříd a pokojů. Dolní třídy
dostaly nové plovoucí podlahy, které
přinesly nejen příjemnou vizuální změnu, ale
zejména lepší možnosti úklidu a přispějí tak
k příjemnějšímu vnitřnímu prostředí.
Podařilo se instalovat novou kuchyňskou
linku, na které se kamarádi učí připravovat
jednoduché pokrmy v rámci dopoledních
a odpoledních svačinek.

Horní třídy dostaly také nové podlahy –
tentokráte díky dobročinnosti akciové
společnosti ČEPS, která působí na území
České republiky jako výhradní provozovatel
elektrické přenosové soustavy. Tato společnost věnovala Vítečku významnou
částku jako 100% dotaci a tak mohly být také podlahy horních učeben pokryty
odolnými PVC, které odolají jak vozíčkářům, tak i častému stěhování stolů a židlí.
Věřme, že tato kvalitativní i estetická změna přinese nové příjemné impulzy
klientům i zaměstnancům.
S podporou plzeňského kraje zakoupilo
sociální středisko Víteček také nový
pásový schodolez, který pomáhá
dopravit imobilní kamarády do horních
pater střediska. Nový schodolez umí
přepravit klienta i s jeho invalidním
vozíkem a proto odpadá komplikované
přesedání z vozíku na schodolez a zpět.
Navíc moderní řídící systémy přináší i
větší komfort a bezpečnost. Přejme tak
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schodolezu, klientům i pracovníkům milion ujetých schodů bez nehod a závad.
Velkou pomocí zejména pro ty zručnější je i speciálně vyrobený nábytek
a pracovní stůl pro klienty sociálně terapeutických dílen, kterou nám nezištně
a na míru vyrobila firma Taubenhansl s.r.o. Horšovský Týn za osobního přispění
pana Josefa Taubenhansla. Naši kamarádi tak mohli hned po prázdninách využít
nového zařízení a návrat do střediska byl pro ně nejen radostnější, ale i tvůrčí.
Klienti, jejich rodiče i zaměstnanci sociálního střediska Víteček Černošín panu
Josefu Taubenhanslovi děkují za nezištnou pomoc a přejí jemu i všem jeho
zaměstnancům vše dobré v osobním i profesním životě.
Za 15. přední hlídku RR ML
Ing. Jiří Kalista

Letní prázdninové tábory pro hendikepované
Také o letošních prázdninách uspořádali pracovníci sociálního střediska Víteček
Černošín respitní pobyty pro mentálně a tělesně postiženou mládež. Pro velký
zájem musely být děti rozděleny do dvou skupin se samostatnými programy.
Táborový pobyt ve středisku Víteček se konal v prázdninovém týdnu od 12. do
16. srpna a naši kamarádi při něm prožili mnoho příjemných a neobvyklých
zážitků. Bohatý program, během něhož společně navštívili plzeňskou Techmanii
a Planetárium, dětské hřiště v Plané, zvířecí Dvůr Krasíkov, ZOO v Plasích,
naučnou stezku
Kladská a také
bazén v Tachově,
během nichž měli
možnost se nejen
přiučit a poznat
nové věci, ale
také užili spoustu
dobré
nálady
a zábavy. Úspěch
u všech měly
i
neformální
aktivity ve středisku, při kterých jsme si společně zazpívali při kytaře, „zatvořili“
v tvůrčích dílnách nebo jen tak společně odpočívali ve stínu zahradního altánu.
Snad nejvíce zábavy a smíchu si všichni užili při obyčejných společenských hrách
a soutěžích. Pro nezúčastněné nutno poznamenat, že k úspěchu letošního
táborového pobytu ve Vítečku přispěli i samotní kamarádi. Poděkování patří
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i všem našim pracovníkům za jejich nadšení a celotýdenní nasazení. Takže se
všichni těšíme na příští táborový pobyt 2020.
Za 15. přední hlídku RR ML
Ing. Jiří Kalista

Podpora a pomoc sociálnímu středisku Víteček
v Černošíně
Vážení přátelé,
Možná sledujete současné diskuse o neutěšeném financování sociálních služeb
v Česku. Že jsou sociální služby podfinancované, si
všiml denní tisk, televizní zpravodajství i samotní
poslanci. Stát na jejich nátlak v červenci posílil
sociální služby v krajích dodatečnou jednou
miliardou korun, z nichž Vítečku plzeňský kraj
přidělil pouhých 187 tisíc Kč. Nelze skrývat zklamání
a lítost. S blížícím se koncem roku se tak sociální
středisko Víteček Černošín dostává do finančních
těžkostí.
Na jedné straně Víteček pečuje o 37 těžce tělesně i mentálně postižených klientů
v sociálně terapeutických dílnách, o 45 klientů v denním stacionáři a 62 klientů
v terénní osobní asistenci. K této službě zaměstnává 23 odborně vzdělaných
zaměstnanců a dobrovolníků, udržuje budovu sociálního střediska, provozuje
8 osobních a vícemístných vozidel a další potřebné vybavení a zařízení. Na tento
provoz vydává ročně cca 18 mil. Kč na PHM, mzdy a provozní náklady. Od státu
a krajů může letos počítat s cca 12 miliony korun s tím, že zbytek si má opatřit od
jiných dárců a územně příslušných obcí. Dosud se nám podařilo získat cca
3 miliony.
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Sociálnímu středisku Víteček v Černošíně
tak schází v závěru letošního roku
3 mil Kč. Pomozte nám je získat formou
příspěvku, daru nebo jinou kreativní
formou. Budeme vděčni, pokud se o naši
prosbu podělíte se svými příteli. Své
příspěvky můžete zasílat na transparentní
účet 4902282359/0800.
Za Středisko Víteček Černošín
Tomáš Rusňák

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH z. s.
místní organizace ČERNOŠÍN
Výlet PRAHA - Vyšehrad
Od roku 2006, vždy v měsíci květnu, pořádá náš spolek pro své členy a rodinné
příslušníky zájezd do Prahy. Letos jsme navštívili pražskou významnou památku
hrad Vyšehrad.
Autobus nás dovezl přes Nuselský most ke Kongresovému centru, kde na nás
čekala průvodkyně paní Teimrová, která nás již Prahou několikrát provázela.
Cestou k Vyšehradské pevnosti nám nejdříve ukázala a popsala, co je vidět
na druhé straně údolí - Petřínská rozhledna, Pražský hrad, kopule chrámu
sv. Mikuláše na Malé straně, dále kopuli Národního muzea na Václavském náměstí
a další stavby.
Do Vyšehradské pevnosti jsme prošli Táborskou bránou, dále si prohlédli
nejstarší vyšehradskou stavbu - rotundu sv. Michala, palác pražské kapituly,
Jedličkův ústav a další stavby na Vyšehradě.
Nejvíce se nám líbil kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, který je původní
románská bazilikou a založili jej v 11. století. Byl již několikrát přestavován než
jeho vzhled dosáhl současné podoby. Stěny baziliky zdobí krásné secesní výmalby
a zaujala nás mozaiková okna a jednotlivé oltáře.
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Po prohlídce chrámu jsme zašli na přilehlý hřbitov, který je místem odpočinku
významných osobností českých dějin – Slavín. Dále jsme se prošli po hradbách a
přilehlém parku, kde jsme shlédli vyšehradské sochy a sousoší. V parku v té době
probíhal pestrý zábavný program.
Domů jsme se vrátili spokojeni a značně unaveni, plni nových zážitků.
JAK JSME PŘÍJEMNĚ PROŽILI HORKÉ ČERVENCOVÉ ODPOLEDNE
Přijali jsme pozvání od Klubu seniorů Křimice na odpolední vystoupení
dechové hudby Amátovka. Ani velké teplo nás neodradilo, a tak jsme se vydali do
Křimic. Přes dvacet seniorů z Černošína se těšilo z poslechu dechových písní
a výborného zpěvu Zlatky Kráčmerové a Pavla Anděla.
Také jsme se prošli po ostrůvku u řeky Mže a obdivovali nově vybudovaný
minigolf a různé cvičební stroje, které si někteří z nás vyzkoušeli. Křimičtí senioři
se zde jednou týdně schází a pořádají závody v minigolfu.
Byli jsme pozváni Klubem seniorů na další návštěvu spojenou se závody v golfu
a prohlídkou křimického zámku.
Chlebečková Anna

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám zde prezentovali práci mladých hasičů. Aktuálně máme 14 dětí.
Scházíme se pravidelně vždy v pondělí odpoledne od 16.00 – 18.00 hodin. Naše
schůzky jsou podle počasí, buď v hasičské zbrojnici nebo na hřišti. V zimním
období chodíme trénovat do tělocvičny zdejší ZŠ.
Nejvíce trénujeme požární útoky a disciplíny pro soutěž – Hra Plamen. Děti
potřebují mít jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti. Během roku
jezdíme již na zmíněné soutěže Plamen a Tachovskou ligu, kde soutěžíme
v požárním útoku.
Letos jsme začali 11. 5. 2019 v Kostelci soutěží v požárním útoku, kde jsme obsadili
7. místo, následovalo Okresní kolo Plamen ve Stříbře. 25. 5. 2019 soutěž
v požárním útoku v Boru – 7. místo. O pohár SDH a starosty obce jsme soutěžili
15. 6. 2019 v Brodu nad Tichou – 5. místo a 27. 7. 2019 v Halži – 4. místo.
17. 8. 2019 jsme se zúčastnili Memoriálu F. Žejdla a Ing. Dvořáka ve Ctiboři –
5. místo. 31. 8. 2019 jsme jeli soutěžit v požárním útoku do Hošťky – 5. místo.
23

7. 9. 2019 jsme soutěžili ve Stříbře a 14. 9. 2019 v Kladrubech, kde jsme obsadili
devátá místa. V Kladrubech proběhlo zároveň vyhodnocení Tachovské ligy
Mladých hasičů XI. ročníku. Naše děti si vybojovaly krásné 6. místo. Na závěr
sezóny nás čeká 5. 10. 2019 Hra Plamen v Boru.
Výsledky dětí mají vzestupnou tendenci. Zatím nejlepší umístění děti měly v Halži,
kde skončily na 4. místě. Nejlepší čas požárního útoku se jim povedl v Hošťce,
ale tam to stačilo na 5. místo.
Soutěžíme za starší žáky, protože nás ještě není tolik, abychom mohli vytvořit
družstvo mladších. To se potom projevuje na soutěži, když naše osmileté děti
soutěží proti třináctiletým. Nic to nemění na tom, že se děti snaží a mají chuť
a výsledky.
Od 20. 6. - 23. 6. 2019 jsme byli na soustředění ve Františkových Lázních. Děti zde
nejen trénovaly, ale také si užily volno časové aktivity a stmelovaly kolektiv.
Děkujeme městu Černošín, všem členům SDH a také rodičům dětí.
Vedoucí kroužku mladých hasičů jsme tři - Iveta Šnejdarová, Anna Hreusová
a Lenka Kodimová.
Za SDH Iveta Šnejdarová a Lenka Kodimová
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TJ SOKOL
Taneční skupiny 11Stars, LittleStars, MiniStars
Nová taneční sezona je tady a my se hlásíme opět v plné síle! Přes prázdniny jsme
odpočívaly a nabíraly síly a nyní se už pomalu pouštíme do našich intenzivních
tréninků.
Než se ale pustím do nástinu
nového školního roku, ráda
bych se vrátila k Tanečnímu
večeru pod širým nebem,
který se uskutečnil 14. 06.
2019 na náměstní našeho
krásného města. To, co mě
nejvíce děsilo na celé akci,
bylo počasí. Proč začínám
zrovna takto? Jelikož si živě
vybavuji,
jak
jsem
se
v průběhu týdne modlila, aby
nebylo 30 a více stupňů.
V pátek jsem se naopak modlila, aby nepršelo. Vzhledem k tomu, že jsem si tuto
akci vysnila a své děti maximálně navnadila a motivovala, tak pro mě bylo hodně
důležité, aby se počasí povedlo.
A nakonec se počasí opravdu povedlo! Naše černošínské náměstí se v 16:30 začalo
plnit tanečnicemi a tanečníky z Černošína, Tachova a Stříbra. Navštívily nás
stříbrské SilverGirls, AGcrew a také děvčata přivezla skvělé duo! Tato všechna
děvčata trénují pod vedením Jitky Zaoralové. Z tachovského DDM dorazila
děvčátka se svojí vedoucí Katkou Krejsovou. Dále se představily černošínské
MiniStars, které vede Hanka Merglová a v neposlední řadě vystoupily mé taneční
skupiny z DDM Stříbro, černošínské LittleStars a 11Stars. Program tanečního
večera byl všehochutí tanečních stylů od Výrazového tance přes Cheerleading až
po Hip hop a Street dance. Na všech akcích, a při kterémkoliv vystoupení své děti
a vlastně všechny děti obdivuji, s jakou chutí a vervou do toho jdou. Nejkrásnější
odměna je pak úsměv na jejich tváři. A myslím, že tento taneční večer vykouzlil
úsměv na tváři nejednomu účastníkovi. Zakončení taneční sezony 2020 již
plánujeme, ale zatím neprozradíme.
A teď už k novému tanečnímu roku. A pěkně postupně.
Taneční skupinka MiniStars, tzn. nejmladší tanečničky, předškolačky a prvňačky se
již scházejí a oživují si vše, co se minulý školní rok naučily. V letošním školním roce
je určitě poprvé uvidíte na Vánoční taneční hodině.
Taneční skupinka LittleStars se nám sice zúžila, nicméně zdravé jádro zůstalo
a holčičky jsou připraveny natrénovat další bezva vystoupení. Inspirovaly se též od
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svých starších kolegyň a již s velkou chutí zkouší taneční akrobacii zvanou „Pole
dance“.

Taneční skupina 11Stars jede stále na plné obrátky. Děvčata se kromě svých
klasických tréninků pustila i do trénování již zmíněné taneční akrobacie „Pole
dance“. První „tyčkové“ vystoupení nás čeká již nyní v říjnu, další pak v listopadu.
Ne-tyčková vystoupení nás též čekají již od října. Na začátku srpna jsme se pustily
do nácviku nové choreografie, jíž je možné zařadit do kategorie „Country“.
Soutěžení je zatím s otazníkem, uvidíme, jak se nám bude dařit ve tvorbě
choreografie a dle toho vyjedeme, či nevyjedeme soutěžit. Rozhodně nás uvidíte
při vánočním vystoupení a troufám si říct, že na dubnové pouti sv. Jiří v Černošíně.
Budeme moc rády, když nám budete fandit, držet palce a když nás přijdete
podpořit na jakoukoliv naši akci! 
Stále přijímáme nové členy do taneční skupiny LittleStars – tzn.
děti od 2. do 5. třídy ZŠ.
Naše tréninky ve školním roce 2019/2020
MiniStars
ÚTERÝ
Hanka Merglová
Pole Dance
ÚTERÝ
Veronika Merglová
LittleStars
STŘEDA
Veronika Merglová
11Stars
STŘEDA
Veronika Merglová
Pole Dance
ČTVRTEK
Veronika Merglová
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16:00 – 16:45
17:00 – 18:00
15:30 – 16:30
17:00 – 19:00
15:30 – 16:30

V těchto dnech a časech nás zastihnete v Centru volného času (1. patro OD,
Černošín).
V případě zájmu o zařazení dítěte do kroužku či domluvy vystoupení nás
kontaktujte: tel. 608 225 575
FB: Veru Merglová
mail: verumerglova@gmail.com
Sledovat nás můžete zde: Facebook: 11Stars / Instagram: 11starscernosin
Veronika Merglová + Stars

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
nadešel podzim a spolu s ním je tady i nové číslo místního zpravodaje. Rádi
bychom Vám v následujících řádcích přiblížili, co se událo v Tělovýchovné jednotě.

Dne 21.6.2019 se na hřišti TJ SOKOL Černošín uskutečnil IV. ročník Sportovního
dne ZŠ Černošín, který pro ně TJ pořádá. Počasí nám přálo a tak se bojovalo
v tradičním pětiboji, běhu na 50 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem,
skoku vysokém a běhu na 100 m. Letošní ročník se nám jako organizátorům moc
líbil. Celé dopoledne se opravdu sportovalo a nenašli jsme nikoho, kdo by
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opravdu nechtěl vyhrát. Po absolvování disciplíny získal každý body dle
dosaženého výsledku. Po zadání do systému vyjely občas překvapivé výsledky. To
ale přesně odráželo snahu a urputnost zápolení. Prostě bylo to krásné, milé
dopoledne a my se už těšíme na příští ročník. V závěru Sportovního dne, byly
vyhlášeny výsledky soutěže o tvorbu znaku TJ.
Již delší dobu jsme pátrali po znaku TJ. Někdo říkal, že již byl, jiný že se vždy
používal pouze znak města, … prostě nakonec výbor TJ rozhodl o tvorbě nového.
Chtěli jsme zapojit členskou základnu, ale měsíce to nepřinášelo žádné výsledky.
Nakonec se iniciativy chopil p. Tomáš Vondraš a přišel s nápadem, zapojit do
tvorby děti z naší školy. Celé to zorganizoval a přinesl opravdu spoustu obrázků
a návrhů. Za ty bychom chtěli všem moc poděkovat. Vítězové obdrželi dárky
od TJ a my bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem, kteří se na tvorbě podíleli.

Fotbal
Fotbaloví sokolíci ukončili v červnu sezonu na hezkém sedmém místě. Poté přišla
zasloužená letní pauza, která jim skončila ke konci července, kdy opět začali
trénovat. K naší radosti se vrátili do našich řad dva místní mladí hráči, B. Horhol
a P. Ranš a jsou velkým přínosem. Nový ročník TaNET okresního přeboru začal
25. 8. 2019. Naši chlapci zavítali na hřiště Zachlumí, což zaručuje vždy urputný
souboj dvou sousedů. Utkání nakonec nerozhodně 0:0 a v penaltovém rozstřelu
byli úspěšnější naši hoši. Detailní rozpis všech zápasů podzimní části naleznete
v níže uvedeném přehledu. Na domácích zápasech se budeme těšit na Vaši
návštěvu.

Rozpis podzimní části TaNET okresního přeboru
1. Záchlumí – Černošín
2. Černošín – Lom u TC
3. Tachov - Černošín
4. Černošín – Kostelec
5. Černošín – Bezdružice
6. Černošín – K. Lazně A.
7. Kšice A – Černošín
8. Černošín – Bor A
9. volno
10. Černošín – Stříbro B
11. Částkov A – Černošín
12. Stráž – Černošín
13. Černošín – Přimda

25.8.2019
31.8.2019
7.9.2019
14.9.2019
21.9.2019
28.9.2019
5.10.2019
12.10.2019

0:1 po penaltách
4:5 po penaltách
0:1 po penaltách
0:2
16:30 hod
16:00 hod
16:00 hod
15:30 hod

26.10.2019
3.11.2019
10.11.2019
16.11.2019

14:30 hod
14:00 hod
14:00 hod
13:30 hod
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Stolní tenis
Junioři našeho oddílu zahájili sezonu 7.9.2019 v Praze, kde se konal republikový
turnaj. V kategorii dorostu se dobrým výkonem předvedl V. Myška. To hlavní nás
ale teprve čeká. Chystáme se na Krajské bodovací turnaje, které nám dopomohou
k účasti na prestižních turnajích, tak nám držte pěsti.
Seniorům se podařilo rozšířit své řady o několik starších a kvalitních hráčů. Navíc
se po dvou sezonách vrátil V. Myška ml., který hostoval v Boru u Tachova
a v Tachově. Díky těmto posilám jsme vytvořili tým A a tým B. Tým A tvoří
V. Myška ml., T. Horvát (posila ze St. Sedliště), V. Myška st., V. Poucha, P. Pejsar
a P. Klívar (posila opět ze St. Sedliště). Cílem „Áčka“ bude postup do vyšší soutěže.
Tým B je složený z A. Nováka, F. Krejči, F. Mautnera (posila z Plané u ML), Vl. Krejči
ml. a J. Podoláka (posila z Plané u ML). Jeho cílem bude krýt záda A týmu a bude
se snažit dopomoci A týmu k dosažení jeho cílu.
Stále máme otevřené dveře i pro případné zájemce z řad holek i kluků. Pokud má
někdo zájem hrát stolní tenis, přijďte mezi nás, budete vítáni.
Závěrem bychom chtěli všem popřát krásný, barevný podzim.
M. Koutecký, V. Myška, M. Drozdová

MOTOKROS
Zdravím občany města Černošín,
mám za sebou další, poměrně velkou část mé letošní sezóny. Mistrovství České
republiky už mám odjeté celé, až na družstva, která jsou na závěr sezóny. Se svým
výsledkem v Mistrovství České republiky jsem spokojený, ale zároveň
nespokojený. V celkovém pořadí jsem obsadil 8. pozici. Mohlo to být lepší, nebýt
nejsmolnějšího závodu v této sezóně, který se jel v Kramolíně u Nepomuku, kde
jsem nebral ani jediný bod. V první jízdě se zastavil motor a v jízdě druhé jsem
rozpletl zadní kolo. Obě jízdy jsem měl skvěle rozjeté, ale bohužel to takto
dopadlo. Vím, že na kdyby se nehraje. Ale kdyby to dopadlo, tak jsem v celkovém
pořadí byl na 5. pozici, což je mnohem lepší.
Dále jsem se pravidelně účastnil Slovenského mistráku, kde jsem průběžně
na 6. pozici. Ještě máme poslední podnik 6. 10. v Šenkvicích.
Dále se pravidelně účastním Mezinárodního Německého mistrovství seriálu ADAC.
Konkurence na těchto závodech je mnohem větší než náš mistrák. Sjíždí se sem
jezdci z celé Evropy. Na těchto závodech se mi daří se pravidelně kvalifikovat do
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hlavního závodu. Na předposledním závodě se mi podařilo i bodovat. V ostatních
závodech jsem se pohyboval vždy blízko bodovaných pozicí. Bohužel ne vždy se mi
podařilo tam udržet. Ale i tak tyto závody jsou pro mě velkou zkušeností.
Patrik Liška

Českobratrská církev evangelická
SLOVO FARÁŘKY
Andělu církve ve Filadelfii piš:
„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže
zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi
nezapřel.“ Zj 3,7-8
Každý podzim se scházejí evangelíci z okolí ke Sborovému dni. Každý podzim
zveme hosta, který slouží při bohoslužbách a odpolední besedě. Chystáme
společný oběd a spoustu sladkostí. A poslední roky zakončuje odpoledne i koncert
muzikantů z kraje. Přijíždějí také přátelé z jiných církví. Bývá ještě hezky i venku,
a tak jdou někteří zážitky vstřebávat na Vlčí horu.
Spolu nemusíme být stále, ale když jsme, umíme si to užít, mluvit spolu, mlčet
spolu, poslouchat a ladit se na stejnou notu. Víme o sobě navzájem i v mezičase.
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Víme o svých skutcích, akcích, plánech, po sítích, maily nebo telefonem, někde do
sebe vrazíme v obchodě, s některými v kostele. Vlastně si uvědomuji, že tyhle
vztahy jsou vzácnost, že se můžeme ve světě snadno ztratit. A tak je dobře, že je
Sborový den a my se potkáme.
Anděl měl napsat sboru ve Filadelfii, že o nich Bůh ví. Že to leckdy může vypadat,
že se taky Bůh a jeho lidi sobě navzájem ztratili, ale že dveře, které nám jednou
otevřel, nikdy nebudou zavřené. Že u něj nemáme zavřené dveře. I to jsme si ráno
při bohoslužbách a vysluhování Večeře Páně připomněli.
O ztrácení a nalézání byla taky odpolední beseda. Host Lukáš Král se zabývá
rodokmeny a genealogií a popisoval nám dobrodružství, která se dají při takových
bádáních zažít. Zvláště pro mnohé reemigranty je hledání zpřetrhaných rodinných
vazeb důležité. Víte, že nejvíce informací získáte, když najdete nějaké rodinné
protektorátní doklady? Tam opět zjistíte, že naši západní sousedi měli vždy vše
in Ordnung.
Muzicírovat přijel soubor Jany Vokaté z Tachovského chrámového sboru.
Neuvěřitelné hlasové polohy doprovázel klarinet i klávesy. Sálem zněl mohutný
příval energie při zpěvech z francouzského kláštera v Taizé, z nichž k některým
jsme se uměli i připojit.

Naše moc je malá. Tak jako těch ve Filadelfii. Nevládneme, nerozhodujeme,
nezapadáme. Jen se držíme toho, v co věříme a jméno Boží při tom nezapíráme.
Dělá nám to radost, a tak můžeme dělat radost dál tomu, kdo o to stojí.
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KULTURA
Milí čtenáři,
přeji krásný, už vlastně, podzimní den!
Přináším zprávy z muzea, které letos v létě bylo
doslova v obležení turistů, a to nejenom kvůli
vystavovaným autíčkům.
Stále získáváme nové exponáty, nebudu zde
jmenovat všechny za poslední půl rok, ale
rozhodně za zmínku stojí stará dřevěná pračka,
zajímavý poválečný porcelán, či starý německý
knoflík. Velmi pěkně se v expozici také vyjímá nový
model hradu Volfštejna, kde je dobře vidět
rozmístění budov. Co však bude doslova bombou
naší sbírky? Právě jednám se Západočeským
muzeem v Plzni, kde mají v depozitu dva stříbrné
groše, nalezené v devadesátých letech u našeho
hradu Spolkem pro záchranu hradu Volfštejna.
Tyto groše nám z Plzně půjčí jen na dobu určitou a jistě se stanou zajímavým
tahákem pro všechny návštěvníky muzea.
Byla zahájena také výstava obrazů Z Pavlovického ateliéru, kde svá díla představují
tři ženy z regionu, a to Jarmila Krynická, Lenka Vokrojová a Věra Matoušková. Tyto
obrazy můžete obdivovat až do konce října, pak přijde na řadu dlouho očekávaná
výstava knoflíků různých tvarů, velikostí a období. A k tomu se přiblíží i Vánoce,
letos nebudou ani andělské, ani zvonkové, ani starodávné, letos zaimprovizujeme
a budou to Knoflíkové Vánoce!
Zřejmě se nám nepodaří trhnout žádný rekord, ale rozhodně se o nás bude mluvit
daleko, vždyť, kde uvidíte najednou několik set knoflíků dohromady? Takže se
těšíme na Vaší návštěvu a pokud ještě u Vás doma nějaké knoflíky přebývají,
budeme rádi, když nám je do muzea donesete do půlky října.
Během zimního období jsou dlouhé večery, a proto pro všechny chystáme několik
přednášek.
Ta první je už 21. listopadu od 17 hodin. O historii ražby mincí přijede přednášet
PhDr. Miroslav Hus ze Západočeského muzea.
Další přednášky budou v roce 2020, kdy ještě v zimním období přijede přednášet
Miroslav Cvrk, který připomene málo známá a diskutovaná fakta z 19. století
o Černošíně a okolí. Čeká nás také beseda s kronikářkou Zuzanou Vávrovou.
V únoru pak přijede, u nás už oblíbený, geolog Petr Rojík, tentokráte ale s úplně
jiným tématem. Zavede nás totiž do těžkého období života německé menšiny u
nás. A kdo má rád přírodu, tak jistě uvítá Slávka Michálka, tento botanik nás
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zavede do míst našeho regionu v okolí Černošínska a představí vám významné
a památné stromy.
Těším se, že se
k nám opět přijdete
na nějakou akci
podívat.
Datumy
budeme upřesňovat,
sledujte plakátovací
plochy a Internetové
stránky.

Přeji hezký podzim a veselou mysl!
Martina Sihelská

Letní kulturní akce v Černošíně
V sobotu 22. června proběhl na farní zahradě Svatojánský večer. Akce měla nabitý
program a i přes nepříznivé počasí byla účast hojná. Z divadelních scének, které
byly odehrány velice originálním způsobem, jsme se mohli dozvědět a přiblížit si
další část naší historie nejen o Černošíně. Viděli jsme ukázky mučících nástrojů ze
strědověku, přehlídku
dravců, druhou část
dokumentu
o
Volfštejně a celá akce
byla
zakončena
ohnivou show.
Koncem srpna se farní
zahrada přeměnila na
country scénu. Již od
odpoledních hodin se
vyhrávalo a do večera
se vystřídaly tři kapely
– Sebranka, Křížáci a
nakonec Jetý džíny.
Extra band revival
Počasí nám velice přálo
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a na 120 účastníků se přišlo bavit.
V pátek 13. září se v Černošíně tvořil obří hmyzí domek. Společně se naplnil
přírodním materiálem. K dobré náladě a pohodě nám zahráli kluci na kytaru,
opekli se buřtíky a účastníci si za odměnu odnesli účastnické listy a něco dobrého
na zub.
Hned druhý den na to jsme si mohli užít rockové nálady na koncertě Extra Band
revival, který se konal na farní zahradě. I přes velkou zimu, která ten večer byla,
neodradilo Vás to a přišli jste v hojném počtu. Na 150 účastníků se bavilo do
brzkých ranních hodin. Děkujeme všem, kdo nám s organizací a realizací akce
pomohl, především Emilovi Dohovi, SDH Černošín za zajištění pořadatelské služby,
Motorestu Vlčák za zajištění občerstvení a všem, kdo přiložil ruku k dílu, poradil,
povzbudil. Samozřejmě kapele za kvalitní kulturní zážitek a všem, kdo k nám
dorazil a akci podpořil svou účastí.
Martina Janotová

Hmyzí dům
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Country

Svatojánský večer
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Kulturní přehled podzim 2019
Říjen
1.10. – Výstava fotografií Ivana
Tomáška v muzeu
6.10. – Drakiáda od 14:00 hod.
na hřišti TJ Sokol Černošín
12.10. – Tanečky,
na sále KSC Vlčák
19.10. – Zájezd na muzikál do
Prahy
26.10. – Oldies párty,
na sále KSC Vlčák
Listopad
Vánoční workshop v muzeu
Přednáška z říše ptáků,
Karel Machač – v muzeu
1.11. – Výstava knoflíků – v muzeu
9.11. – Svatomartinský průvod
16.11. – Soutěž o nejlepší… pochutinu,
bude upřesněno
21.11. – Přednáška archeologa
a numismatika PhDr. Miroslava
Husa ze západočeského muzea
v Plzni,
Historie grošové ražby – nálezy
na Volfštejně i v okolí –
v muzeu
30.11. – Schůze MO STP - na sále
KSC Vlčák
Prosinec
Výstava vánočních stromků všech
materiálů – v muzeu
1.12. – Rozsvícení vánočního stromu
7.12. – Mikulášská besídka – na sále KSC Vlčák
7.12. – Koncert Báry Zemanové – v kostele sv. Jiří
Svatojánský večer
11.12. – Vánoční beseda s důchodci
14.12. – Vánoční přátelské posezení u cukroví a vánočky
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28. října 2019
Plzeňské oslavy vzniku republiky
Jako každý rok připravilo město Plzeň na 28. říjen, kdy si připomínáme vznik
samostatného československého státu, celodenní program, který pozve
k návštěvě celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek, zahrad
a některých sportovišť za symbolických 28 korun, nebo zdarma. V podvečer se
uskuteční tradiční vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka, odkud se vydá
průvod světel na náměstí Republiky, kde program zakončí ohňostroj na působivou
hudbu.
Více informací najdete na www.plzen.eu.
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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 15. 11. 2019. Své příspěvky zasílejte na e-mail:
info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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