Vážení spoluobčané
Nevěřícně se rozhlížím kolem sebe a ke svému zděšení zjišťuji, že je konec roku
nadohled a vánoční čas nám ťuká na dveře. Zase jsme podle kalendáře o rok starší
a je na čase si připravit nová předsevzetí do nového roku. Já osobně si již nějaký
čas žádné předsevzetí nedávám, protože zjišťuji, že život má úplně jiné hodnoty,
do kterých nepatří něco si uměle slibovat a potom si dělat výčitky, jak se mi daří je
vesele neplnit. Přejme si být zdraví a pokud to jen trochu jde, nastavit svoje žití
v co nejmenších problémech a přát si trošičku štěstí.
V posledním letním zpravodaji jste byli informováni o stavu dokončených,
rozdělaných a plánovaných investic. Dnes můžu konstatovat, že vše se podařilo
dotáhnout ke zdárnému konci a letošní rok ukončíme bez restů a dluhů.
Do posledních dnů letošního roku budou finišovat práce ve městě tak, abychom
mohli udělat všechna závěrečná vyúčtování a úspěšně uzavřít rok 2019.
Ne všechno se daří tak, jak bylo naplánováno a muselo se improvizovat, ale
i o tom je život. Budeme se snažit vyvarovat celkem zbytečných chyb a připravit
kvalitní rozpočet finančních prostředků k použití na příští rok. Námětů na rok 2020
a další, je neskutečně mnoho a bude jen na zastupitelích a Vás občanech, čím
začneme a jak budeme dál pokračovat.
Ale život není jen o práci.
Je konec roku a bývá zvykem hodnotit. Ohlédnout se musíme všichni za tím, co se
každému z nás podařilo v osobním životě. Jestli se plány dané před rokem nestaly
jen pouhou frází a nezůstal jen pocit prázdnoty. A někdy k těm úspěchům stačí
opravdu málo. Mnohdy je to o úsměvu a podání pomocné ruky. Životní štěstí se
skládá z malých, někdy skoro bezvýznamných věcí, které dovedeme docenit až
mnohem později.
A teď se možná budu opakovat. Splňme svým dětem jejich tajná přání a navoďme
krásnou atmosféru vánoc a posledních dnů v roce.
Nelze si přát více, než abychom se za rok opět mohli potkat u vánočního stromu,
podat si ruce a říci si – byl to dobrý rok.
Chci Vám všem popřát mnoho úspěchů, radosti, štěstí a zdraví, klid a spokojenost
v nadcházejícím čase vánočním.
Miroslav Plincelner, starosta Města Černošín
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Město Černošín

ŽIVOTNÍ JUBILEA
PROSINEC 2019 – BŘEZEN 2020
Zdeňka ŠKOPKOVÁ
Marie POSTLOVÁ
Margita KOSOVÁ
Jaroslav KOBZA
Lydie ČEJKOVÁ
Jiří MACEK
Věra HONZLOVÁ
Jiřina LATISLAVOVÁ
Marie KOBYLKOVÁ
Jaroslava
PETROVIČOVÁ

Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
2

INFORMACE – SPOZ
Od 1.1. 2020 se sníží četnost osobních návštěv u příležitosti životních jubileí
70, 75, 80, 85, 90 let a poté každý rok.
Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.
za SPOZ Eva Klusáčková

Omluva za chybné uveřejnění
V minulém vydání zpravodaje bylo chybně uvedeno jméno paní Evy Homolové,
která je kontaktní osobou pro Sběrný dvůr Černošín, Lažany 36. Tímto se paní
Homolové za chybné zveřejnění omlouváme.
Město Černošín
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Poděkování
Rád bych chtěl touto cestou poděkovat panu starostovi města Černošín Miroslavu
Plincelnerovi za jeho vstřícnost při zapůjčení a zároveň vytvoření příjemného
prostředí v přilehlých prostorách městského úřadu pro naší ustavující schůzi
SV Javorová 285, Černošín, dne 30. 9. 2019.
Za SV Javorová 285
Josef Weigl

Oznámení pro občany
V době od 23. 12. 2019 do 3. 1.2 020 bude Městský úřad uzavřen.
Provoz bude opět od pondělí 6. 1. 2020.
Děkujeme za pochopení.

Městský úřad

POZOR – změna dopravního značení

Od 8. 10. 2019 došlo ke změně dopravního značení v části ulice Zahradní - kolem
pošty, která je nyní zjednosměrněná směrem k transformátoru. Současně došlo
k úpravě dopravního značení v uličce podél kostela.
Alena Kadlecová

mapa

4

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Čas neúprosně letí, krása barevného
listí se brzy ztratí pod pokrývkou
sněhových vloček. Sychravé počasí
posledních dní, ale neodradilo děti ze
školky užívat si zahrady, chodit na
vycházky.
Pozorovaly proměny podzimní přírody,
podílely se na úklidu spadaného listí.
V podzimním čase uspořádali kluci
a holčičky dílničku s rodiči. Připravili pro
své blízké krátké vystoupení z toho, co
už se ve školce naučili. Společně pak
vyrobili strašidla z dýní, kterými
vyzdobili prostranství před školkou.
Slavnostní atmosféru mělo předávání
odměn za reprezentaci města Marušce
Karvašové a Kájovi Michalovi, kteří
získali
medailové
umístění
v mezinárodní výtvarné soutěži. Krásné
dárky získali z rukou představitelů
města Černošín. Mnoho zábavy si děti
užívaly při představení DIVADLA
LETADLO.
Hudební
pohádka
PRŮZKUMNÍCI V AFRICE jim přiblížila
život zdejších lidí a zvířátek.
Tři holčičky z mateřské školy přivítaly
básničkami a písničkou nové občánky
města.
Výtvarné práce s tématikou podzimu,
které děti vyrobily se svými učitelkami,
vyzdobily vnitřní prostory školky. Tam
našly své místo i dekorace, které se
svými rodiči vyrobily děti doma v rámci
akce MAMINKO, TATÍNKU, POJĎ SI SE
MNOU HRÁT.
Teď už ale všichni ve školce věnují
většinu času přípravě předvánočních
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akcí. Děti 1.třídy si pozvou své nejbližší na ČERTOVSKOU BESÍDKU. Starší děti se
připravují na BESÍDKU ANDĚLSKOU.
Společně přivítají adventní čas na náměstí v Černošíně, starší děti při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu zazpívají koledy. O několik dnů později všechny čeká
mikulášská nadílka v mateřské škole. Kluci a holčičky 2.třídy také zpříjemní
předvánoční odpoledne seniorům v Černošíně andělským vystoupením. A protože
Vánoce jsou svátky obdarovávání, věnují děti také předvánoční čas přípravě
maličkostí pro své blízké. A než se děti se školkou před svátky rozloučí, čekají je
ještě dvě pohádková představení. Přejeme všem dětem a jejich nejbližším splnění
i těch nejtajnějších přání. Také hodně lásky, která je tím nejcennějším dárkem,
který můžeme dětem dát. Krásné Vánoce.
Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZDOBENÍ VLAJEK
Ve spolupráci s MAS Český Západ se v posledním týdnu v září uskutečnily na naší
škole výtvarné workshopy. Aktivit se účastnili žáci 1. - 7. ročníku. Letošním
tématem byla dekorace látkových vlajek s využitím červené a bílé barvy. Děti pod
vedením lektorek z MAS (místní akční skupina) ve spolupráci s pedagogy zdobily
připravené vlajky různými technikami, kterými byl monotyp, patchwork koláž
a labyrint. Z hotových výrobků pak byla vytvořena vlajkosláva, která zdobila cestu
z úpatí Krasíkova až na samotný vrch u příležitosti Slavnosti jablek.

HÝBEME SE TROCHU JINAK
Dne 22. 10. 2019 jsme se my, žáci 8. ročníku, společně se žáky 6. ročníku zúčastnili
výletu na lezeckou stěnu do Plané. Výlet jsme měli v rámci tělesné výchovy,
kterou nás tento rok učí paní učitelka Merglová. Jak to celé probíhalo? V 11:00
hodin jsme nasedli do linkového autobusu směr Planá. Z autobusového nádraží to
trvalo asi 10 minut, než jsme došli k budově, kde se lezecká stěna nachází. Tam
nás přivítali dva lezečtí instruktoři: Jaroslav Kotala a jeho přítelkyně Pavla Dobrá.
Hned na začátku nás seznámili s pravidly chování a lezení. Po celou dobu lezení
jsme byli ve dvojicích a hlídali jsme se navzájem. Jelikož nás bylo hodně, nemohli
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jsme lézt s vázáním, tudíž jsme lezli bez vázání a jen do povolené (bezpečné)
výšky. Lezení bylo hodně náročné, tak nám to Jára proložil moc užitečným
výkladem a praktickou zkouškou vázání uzlů, které se při lezení používají. Mohli
jsme si vyzkoušet také šplhání po laně a gymnastiku na kruzích. Sportování bylo
skvělé, moc jsme si to užili. Pan instruktor byl milý a dost nás toho naučil. Po
náročném tříhodinovém lezení jsme se s instruktory rozloučili a šli jsme (někteří)
na kebab a (někteří) na jinou dobrotu. Rádi bychom tam jeli ještě jednou, bylo to
opravdu super!
žákyně 8. ročníku ZŠ Černošín
Bursová L., Mayer V., Ondičová E., Vaľovská K.

KOUZLENÍ VE SVÍČKÁRNĚ
Ve čtvrtek 7. listopadu si žáci prvního stupně naší školy vyjeli na výlet do
svíčkárny Rodas v Plzni - Liticích. Velmi jsme se těšili, protože svíčkárnu jsme
navštívili už v loňském roce a moc se nám tam líbilo.
Ve svíčkárně si můžete vlastnoručně ozdobit svíčky, vykrojit glycerinová
mýdla, nasypat koupelové soli či odlévat voskové pastelky dle svých představ a
fantazie. V malém obchůdku se zde nabízí na prodej různě velké a krásně zdobené
svíce, aromalampy, koupelové soli, voskové pastelky, výrobky z keramiky a další
zajímavé věci.
Po příjezdu do svíčkárny nás přivítali majitelé. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny, jedna skupina sledovala film o výrobě a zdobení svíček, druhá skupina šla
rovnou na věc. Každý dostal svíčku, kterou si mohl podle své fantazie vyzdobit.
Museli jsme pracovat velmi opatrně a zodpovědně, aby se výzdoba podařila a
svíčka se líbila. Přibližně po půlhodině se skupiny vystřídaly.
Hotové výrobky jsme si mohli odvézt domů a pochlubit se rodičům a
sourozencům. Někteří z nás se rozhodli schovat výrobky až pod vánoční
stromeček pro své blízké. Prohlédli jsme si barevnou andulku a téměř nehybnou
agamu v prostoru svíčkárny a někteří se nebáli nakrmit vepříka na dvoře.
Neodolali jsme ani nabídce v obchůdku a nakoupili různé dárečky.
Cesta domů rychle uběhla a krátce po poledni jsme vystupovali
v Černošíně. První školní výlet se vydařil, těšíme se na další.
žáci 4. ročníku ZŠ Černošín
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ADVENTNÍ ČAS PŘICHÁZÍ
Před příchodem prvních sněhových vloček, které ohlašují příchod zimy, se školou
začaly linout melodie známých i méně známých vánočních písní. To proto,
abychom všem první adventní neděli zpříjemnili dětským zpěvem. Proto
neváhejte a 1. prosince si s námi přijďte zazpívat k vánočnímu stromu, který
společně v tento den rozsvítíme. Další naše pěvecké vystoupení se uskuteční u
příležitosti Vánočního koncertu 13. prosince v místním kostele. Nenechte si tyto
neopakovatelné okamžiky ujít, přijďte se svátečně naladit.
kolektiv učitelů
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TJ SOKOL
Taneční sezóna 2019/2020 je oficiálně zahájena! Mám velkou radost, protože pro
letošní rok máme plnou kapacitu. 11Stars tančí stále ve stejné sestavě, LittleStars
oslábly, ale MiniStars posílily a tanečnic máme tolik, že nám téměř nestačí velikost
sálu. Mezi MiniStars máme nově i tanečníka. MiniStars a LittleStars poctivě
trénují, tančí a chystají svůj technický základ pro tvorbu choreografie. Skupina
LittleStars chodí střídavě trénovat i Pole dance.
Taneční skupina 11Stars
má za sebou již dvě
vystoupení. Z toho jedna
choreografie
je
Pole
dancová a zažila svoji
premiéru 19. 10. 2019
ve Staňkově. Děvčata sem
vezla dvě choreografie.
První
choreografii,
Believer, zatančila celá
skupina a druhou Pole
dancovou – Walk me
home – tančily Veronika
Šnejdarová,
Martina
Čekanová, Eliška Merglová
a Anna Grzybová. Za sebe
musím říct, že to byl velmi silný zážitek, protože
každá premiéra stojí nějaké ty nervy, a hlavně….
děvčata předvádí pokročilé prvky na tyči, které jsou
velmi efektní, ale také nebezpečné. Nicméně, holky
vše zvládly na jedničku s hvězdičkou a sklidily velký
potlesk. Zaslouženě.
Druhé podzimní vystoupení jsme absolvovaly
v Losiné u Plzně a to 9. 11. 2019. Zde děvčata
zatančila choreografii „I love Rock n roll“ a opět
Pole dancovou „Walk me home“.
Může se zdát, že se nyní vše točí kolem tyčí (Pole
dancu), ale není tomu tak. Děvčata trénují techniku
a také jsme v plném proudu příprav nové
choreografie. Pole dance je pro nás perfektním
zpestřením a zase trochu jiným druhem tance.
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Ke svým čtyřem pokročilým pole dancerkám mám i skupinu začátečnic. Jsem velmi
vděčná za tyto děti, které navštěvují zájmové útvary, chtějí se učit a zdokonalovat,
jelikož v dnešní době techniky a mobilů tyto ambice – být lepší a učit se novým
věcem – silně upadají.
Do konce roku 2019 se zúčastníme Mikulášské besídky, pořádané SDH Černošín,
7. 12. 2019 v sále KSC Vlčák. Po novém roce naskočíme opět do tréninku a na jaře
… snad … hurá na soutěž! Rozhodně se můžete těšit na duben, protože všechny tři
skupiny vystoupí na Pouti sv. Jiří v Černošíně.
Děkujeme Vám za přízeň a podporu a přejeme Vám klidné vánoční svátky.
Veronika Merglová

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
blíží se čas Vánoc a naší milou povinností je se s Vámi
v následujících řádcích podělit o to, co se dělo v
místní tělovýchovné jednotě.
Fotbal
Fotbaloví sokolíci neprožili zrovna úspěšný fotbalový
podzim. Jak se můžete přesvědčit v níže uvedeném
rozpisu výher bylo poskromnu. Nyní se nachází na
celkovém jedenáctém místě. Není ale potřeba házet
flintu do žita. Kluci mají před sebou zimní přípravu,
která bude mít za cíl, ostatně jako každý rok, nabrat
co nejvíce fyzických sil.
Poslední den roku 2019 bude patřit jako obvykle „Silvestrovskému fotbálku“.
Tímto bych chtěla pozvat všechny, kdo si budou chtít zahrát, aby přišli mezi nás
31.12.2019 v 10:00 hod. na místní fotbalové hřiště.
Rozpis podzimní části TaNET okresního přeboru
1.
2.
3.
4.
5.

Záchlumí – Černoší
Černošín – Lom u TC
Tachov - Černošín
Černošín – Kostelec
Černošín – Bezdružice

25.8.2019
0:1 po penaltách
31.8.2019
4:5 po penaltách
7.9.2019
0:1 po penaltách
14.9.2019
0:2
21.9.2019
4:1
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Černošín – K. Lázně A.
Kšice A – Černošín
Černošín – Bor A
volno
Černošín – Stříbro B
Částkov A – Černošín
Stráž – Černošín
Černošín – Přimda

28.9.2019
5.10.2019
12.10.2019

0:4
2:1
1:3

26.10.2019
3.11.2019
10.11.2019
16.11.2019

2:3 po penaltách
7:1
2:1 po penaltách
13:30 hod

Stolní tenis
Během podzimu se konaly tři krajské turnaje juniorů. Naším jediným zástupcem
mezi juniory je Vašek Myška ml. Jeho výkony byly jak na houpačce, ale celkově lze
říci, že jde vše podle plánu a Krajské přebory by se daly hodnotit jako úspěšné.
Co se týče tabulky úspěšnosti, tam bojuje Vašek o první příčku. Jedinou prohru
si připsal po boji s Honzou Horáčkem z Tachova. Bitva to však byla veliká
(2:3 na sety) a poslední pátý set (18:20) byl plný dlouhých a krásných výměn.
Štěstí se ale nakonec přiklonilo na stranu Vaškova soupeře. 15. listopadu
se uskuteční republikový turnaj, na který se vypraví V. Myška ml. do Hustopeče.
V okresním přeboru mužů se nám daří naplňovat cíle. Tým A bojuje o první příčku
s tím, že dva rozhodující zápasy první poloviny soutěže nás ještě čekají. Bitvu
budeme svádět se Sokolem Bor a s Hraničářem Částkov. Tým B se pohybuje na
3 – 4 místě.
Velkou radost dělají trenérovi dvě začínající žačky. Občas se sice trochu perou
s disciplínou, ale pingpongové údery zvládají dobře a pevně věřím v to, že nás brzy
začnou reprezentovat.
Pokud by se mezi Vámi našel zájemce o stolní tenis, přijďte nebo zavolejte,
domluvíme se, pálky půjčíme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a příznivcům za podporu.
Zároveň bychom chtěli popřát za všechny členy Sokola krásné a klidné Vánoce
bez zbytečného shonu a do roku 2020 hlavně hodně zdraví a životní pohody!
Michaela Drozdová, Vašek Myška
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Svaz tělesně postižených z.s. MO ČERNOŠÍN
Ozdravný pobyt ve městě Jeseníku - lázeňském městě pramenů a křišťálově
čistého vzduchu.
V září 2019 jsme pro své členy zajistili týdenní pobyt v Jeseníku. Většina z nás
v této části naší země ještě nebyla, a tak jsme se na pobyt v okresním městě těšili.
Nejdříve jsme navštívili místní informační centrum a pak prohlíželi mapy a mohli
plánovat výlety do okolí.
V hotelu Slovan na náměstí, kde jsme se ubytovali, byla velká nabídka různých
masáží a zábalů, čehož jsme hojně využívali.
Nad městem se rozkládá lázeňský areál Priessnitz-Sanatorium s rozsáhlým
parkem. Tam jsme se procházeli po Ripperově promenádě se spoustou soch,
pomníků a Priessnitzovou hrobkou s kaplí. Mohli jsme využít koupele v bazénu
a léčebné procedury. Také jsme vyzkoušeli Priessnitzovy chodníčky s pramenitou
ledovou vodou.
Postupně jsme poznávali krásné okolí. Autobusem jsme jeli do vesnice Rejvíz,
kde se nacházejí mechová jezírka, jeskyně Panny Marie Lurdské a také moc
zajímavé vesnické muzeum tkalcovství s expozicí několika typů tkalcovských
stavů. Zaujaly nás ukázky tkaných látek a rozličné předměty používané k předení
a tkaní.
Další den jsme se vydali po křížové cestě, která vede městským parkem.
Obdivovali jsme impozantní sousoší V. Priessnitze, které zaujímá deset metrů
na šířku a tři metry na výšku a zobrazuje léčebnou sílu vody a přírody.
Zdatnější z nás se vydali na celodenní výlet autobusem na stezku v oblacích,
která je v Dolní Moravě, jiní se zase jeli podívat na přečerpávací vodní elektrárnu
Dlouhé stráně, která patří mezi mezi 7 největších divů ČR.
Musím se také zmínit o samotném městě. Pozoruhodný je bývalý klášter
Voršilek, který je pěkně opraven a je zde základní škola. Součástí je i volně
přístupný park a kostel, kam jsme měli možnost nahlédnout. Náměstí je pěkně
upravené s vodotrysky a zajímavou květinovou výzdobou. Největší klad města
Jeseníku a okolí je krásně čistý vzduch a to bylo to nejlepší pro naše nemocné
průdušky.
V Jeseníku se nám opravdu líbilo. Někteří by se tam hned přestěhovali.
Zapsala Chlebečková Anna
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SLOVO FARÁŘKY
I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne
meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Každý bude bydlit pod svou
vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo ho nevyděsí.
Micheáš 4, 3-4
Jako člověk mám své limity. Stíny své povahy, na kterých pracuji, ale překonat je
zatím neumím. Jako farářka v době adventu, očekávání, chystání a Vánoc, slavení,
říkám, že nejen tento týden nebo měsíc, ale pro každý další den, pro každý náš
životní pokus se něco mění narozením Ježíše do světa. Že nejen světýlka
elektrická, ale světýlka naděje pro mě a Vás se v tomto světě dají zahlédnout.
Micheáš v době, kdy u nás dobu bronzovou střídá doba železná a Romulus
s Remem legendárně zakládají Řím, zapíše toto proroctví o budoucnosti.
Že jednou všichni lidé překročí stíny svých povah, vzdají se šarvátek a půtek,
překují meče na radlice a sednou si v klidu pod vinnou révu. A nikdo je nevyděsí.
To byla Micheášova prastará vize ráje, nebeského království.
Věděl nebo nevěděl, že 700 let po něm se narodí Ježíš, který si tento pohled na
život vezme za svůj a bude s ním seznamovat svět? A věděl nebo nevěděl, že 2700
let po něm budeme toužit po klidu a míru v duši i ve světě víc, než kdy předtím?
Těžko říct.
Nechceme, aby nás někdo děsil. Nechceme, aby naše vnitřní strachy někdo
používal proti nám. Aby nás nutil jednat iracionálně, proti naší výchově
a přesvědčení, proti hodnotám, které jsme si dali do zástavy. 30 let po konci
strachu z odposlouchávání, šikanování na pracovišti i ve škole, předvoláním
a zbavování důstojnosti, stojíme v období strachů nových: politické i ekologické
krize. Co z toho jen hraje na naše strachy a co z toho je opět dobrý důvod
k rozhodnému jednání?
Máme své limity, ale od narození Ježíše víme, která je cesta klidu a míru, cesta, na
které slyšíme „neboj se“. To je záblesk naděje navzdory strachu a limitům. Zkusme
ten příběh poslouchat i dál, co bylo po jesličkách, co si z něj můžeme vzít do týdnů
a měsíců, které teprve přijdou, co nám dodá odvahu.
Objevný advent, klidné vánoční svátky a odvážný nový rok přeje
Juliana Hamariová
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Trpísty

Stříbro

Lestkov

Černošín

10 h

8.30

14.30 bez farářky

24. 12.
Štědrý den

14 h

16 h

24. 12. Půlnoční

22 h

25. 12.
Boží hod

8.30
10 h Večeře Páně
Večeře Páně

22. 12. IV.
adventní

26. 12. Štěpán
29. 12. neděle

8.30
Večeře Páně

10 h
Večeře Páně
10 h

14.30

31. 12. Silvestr

17 h

1. Nový rok

10 h Večeře Páně

5. 1. neděle

14 h

10 h
14
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Víteček na Šumavě
Ve třetím říjnovém týdnu vyrazili kamarádi
z černošínského Vítečku pod vedením svých
vedoucích na týdenní pobyt na Šumavu –
tentokráte do Dobré Vody u Hartmanic.
Natěšeni na pobyt ochotně a s radostí pomáhali
s přípravou a nakládáním – a mohlo se vyrazit.
Hned první den všichni zažili nestandardní
zážitek, když ve vesničce Bohdašice umožnila
terapeutka a majitelka velkého stáda koní Barča
Brennear ze spolku Equites Gabreta kontaktní
hipoterapii - všem kamarádům se s koňmi nejen
seznámit, ale ti odvážní dostali příležitost koně
pohladit, obejmout, položit jim hlavu na záda,
podlézt pod nimi, zvednout jim nohu, dotknout
se kopyta a také povodit si koně na ohlávce.
Také druhý den byl krásný a plný zážitků –
nejprve cesta na vyhlídku Sv. Vintíře,
poté vycházka ke Slatinnému potoku,
kolem kterého vede příjemná silnička
v nádherném lese, kde si všichni užili
krásnou dlouhou procházku. Po dobrém
obědě nadešlo sjíždění Otavy na raftu.
V Sušici kamarádi společně nafoukli raft
a jedna skupina vyrazila na řeku. Původní
plán - že se všechny skupiny na cestě do
Horažďovic postupně prostřídají, zradil
ale velmi nízký stav vody v řece. Aby se
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ale kamarádi alespoň krátce povozili, zajezdili si alespoň na hluboké vodě nad
jezem u Rábí. Všechno večer vylepšily bavorské vdolečky k večeři – a šup do
pelíšků a těšit se na další den.
Ve středu krátce po snídani všichni
vyrazili na výlet za šumavskými
zvířátky. Nejprve navštívili rysí výběh
nedaleko Kvildy – ale smůla - žádného
rysa
nikdo
nespatřil.
Naštěstí
procházka po lese byla velmi pěkná a
užitečná. Poté následovala naučná
stezka
s vyhlídkovou
věží
po
Šumavských slatích a nakonec všichni
vyrazili k vlčímu výběhu u Srní, kde se
všem tajil dech při prohlídce celé
smečky vlků z nevelké vzdálenosti.
Sborové vití vlků zanechá silný dojem
v každém, v našich kamarádech snad
ještě větší. Za odměnu všichni
poobědvali sekanou s bramborem a po
odpoledním odpočinku přišel zlatý
hřeb každého výletu - táborák
s pečením buřtů, který měl jako obvykle velký úspěch. Někteří kamarádi vydrželi
u ohně až dlouho do tmy a společně si zazpívali při kytaře.
Celý pobyt jako obvykle zakončili
kamarádi společnou návštěvou dvou
sušických cukráren. A obě jsou prý
výborné.
Sociální středisko Víteček Černošín
pečuje o děti i dospělé s mentálním a
tělesným postižením, mnohdy i
s kombinovanými vadami 4. stupně.
Více
na
www.facebook.com/strediskovitecek/
nebo
na
http://www.strediskovitecek.cz/
Za sociální středisko Víteček Černošín
Ing. Jiří Kalista
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MOTOKROS
Zdravím občany Černošína, máme tu poslední vydání zpravodaje a já jsem si
připravil rekapitulaci mé letošní sezóny.
Svou sezónu hodnotím úspěšně, celý rok se mi vyhýbala zranění. Motorka mě
až na jeden závod také nezklamala. A co se výsledků týče tak to byla jedna velká
sinusoida. Některé závody se mi povedly skvěle, většinou to bylo konzistentní, ale
našly se i špatné. To je ale sport. Z chyb, kterých jsem se dopustil se ponaučím
a zapracuji, aby se už neopakovaly a příští rok byl lepší možná nejlepší v mé
dosavadní kariéře. V mistrovství České republiky jsem se umístil na 8. místě
(dvě nedokončené jízdy).
Na závěr sezóny se jel závod družstev, který je napínavý až do konce poslední
jízdy. Na družstvech jsou jezdci bodovaní jiným systémem (každý jezdec zapíše
týmu počet bodů podle umístění, na kterém dojede, takže první připisuje 1 bod
a patnáctý připisuje 15 bodů). Mně se dařilo velmi dobře, byl to jeden z nejlepších
závodů letošní sezóny, teda až do pádu, kdy mě motorka pořádně trefila
do helmy. Jízdu jsem musel dokončit, bylo to velmi těžké. Silný otřes mozku,
zhruba 2 kola po pádu jsem špatně viděl, celé tělo mě sakra bolelo, ale dal jsem
to a ještě jsem předjel pár závodníků, abych zajistil 3. místo.
V Německém mistrovství ADAC jsem letos sbíral hlavně zkušenosti a zvykal si na
tamní atmosféru, na
větší závody s mnohem
větší konkurencí. Dále
jsem se pak účastnil
několika závodů na
Slovensku, kde jsem se
pral o přední pozice
podobně jako u nás
v ČR.
Momentálně mám už
za sebou takzvanou
offseason - tedy volno
od veškerého sportu.
S týmem jsem podepsal
smlouvu na další rok,
tak zimní příprava na
další rok je v plném proudu.
Závěrem bych chtěl poděkovat Městu Černošín za podporu v letošní sezóně.
Věřím, že v ní budeme pokračovat i nadále.
Patrik Liška
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Oprašte staročeské vánoční zvyky
Čas Vánoc nám dává prostor zavzpomínat na zvyky, které držely naše babičky.
Na jídlo, které mělo symboliku. Na tradice, které vychází ještě z pohanských dob.
Je lákavé vypnout jednou (alespoň na chvíli) televizi a rádio a v nastalém tichu
strávit pravé staročeské Vánoce se vším všudy. Nejlepší je to samozřejmě na
venkově, v chalupě zapadané půl metrem sněhu. Ale i tak, ať budeme kdekoliv,
můžeme se nechat inspirovat starodávnými recepty i zvyky a vytvořit si vánoční
atmosféru, dopřát si neobvyklý přepych kombinace klidu, vánočních koled, vůně
jehličí a purpury a tichého mihotání svíček. Nakonec staré zvyky zase ožívají
a spojí-li se ještě s kulinářským zážitkem z velmi prostých, ale vynikajících
vánočních jídel, měli bychom zažít svátky plné klidu, oproštěné od nervozity i od
přetíženého žaludku.

Zvyky
Štědrovečerní jídelníček doprovázela celá škála štědrovečerních zvyků. Ve velkém
hospodářství stejně tak jako v malé chalupě se štědrovečerní „čarování“ točilo
kolem nejdůležitějších věcí – jaká bude úroda, jestli všem v rodině bude sloužit
zdraví a zda se dcera vdá nebo syn ožení.
Od rána se myslelo na domácí zvířata; chodilo se ale také sypat ptáčkům a házet
lesní zvěři. Rybí kosti se nasypaly na zahradu pro krtka, aby neobtěžoval v zahradě
rytím a nejlépe se z ní odstěhoval. Psovi a kohoutovi se dávalo česneku, aby byli
na cizí zlí a dobře hlídali hospodářství. Jak jim česnek chutnal, nevíme. Spíše se ale
domácím zvířatům všeobecně přilepšovalo.
Lodičky vyrobené z půlek ořechů a
s rozsvícenou svíčičkou puštěné na
hladinu velkého škopku měly
prozradit, kdo se v následujícím
roce vydá do světa. Komu lodička
postávala blízko místa, odkud ji
vypustil, měl se zdržovat doma,
komu přejela celou hladinu, měl
cestovat daleko od domova.
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Zkusit můžeme lití olova – olovo lijeme ze lžičky do kádě, škopku, umyvadla,
a podle tvarů, které se nám na hladině vytvoří, hádáme, co nás v příštím roce
čeká. Místo olova se může lít i rozehřátý vosk.
Svobodné dívky házely ve světnici střevícem. Házelo se přes hlavu směrem
ke vchodovým dveřím. Dívka, která hodila střevícem tak, že špička mířila ze dveří,
měla do roka odejít z rodného stavení a vdát se; které špička boty mířila do
místnosti, měla si ještě další rok na ženicha počkat.
Děvčata také o Štědrém večeru zamířila do zahrady nebo do sadu třást bezem.
To můžeme také vyzkoušet – třeseme bezem a říkáme: „třesu, třesu bez, ozvi se
mi pes, kde můj milý dnes“. Odkud se pak ozval první štěkající pes, tím směrem se
dívka v následujícím roce měla vdát…
Na muže zase čekal nelehký úkol rozlousknout jednou rukou vlašský ořech, načež
se zkoumalo jeho jádro. Zdravé jádro ořechu značilo pevné zdraví, seschlé
znamenalo, že hospodář bude se zdravím klempírovat.
Stejně tak rozkrajovali členové rodiny jablíčka – kdo měl z jaderníku vytvořenou
pravidelnou hvězdu,
měl se dočkat štěstí,
kdo našel v jablku
jaderník nepravidelný,
s červem, nebo ve
tvaru kříže, měl projít
v
životě
těžkými
zkouškami.

Jídelníček
Staročeská rodina měla jídelníček jednoduchý – na Štědrý den se jedla jen
vánočka, jinak byl půst, aby se večer vidělo zlaté prasátko. Večer byla rybí polévka
různě připravovaná podle krajového zvyku, černý kuba, pučálka, perník, preclíky,
ořechy, jablka. Pak se objevily na stole nebo za oknem dárečky, později také pod
stromečkem – zvyk zdobit vánoční stromeček přišel do našich zemí z Německa až
v minulém století.
Sváteční stůl byl zdoben větvičkami natrhanými na svatou Barboru, které do
Vánoc vykvetly – pravé „barborky“ jsou větvičky třešňové.
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Recept
Černý kuba
Podkrkonošské jídlo, které má mnoho krajových variant.
Připravíme ho z 250 g krup. Dále potřebujeme asi 60 g sušených hub, 70 g sádla,
30 g másla, česnek, cibuli, mléko na namočení hub, majoránku, kmín a sůl.
Přebrané kroupy spaříme a uvaříme doměkka se solí, máslem a kmínem. V mléce
namočené houby podusíme na cibulce, smícháme s uvařenými kroupami,
utřeným česnekem, majoránkou, tlučeným kmínem, sádlem. Zapečeme v pekáčku
nebo na hlubším plechu ve vyhřáté troubě a podáváme
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STRÁNKA PRO ZÁBAVU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kvízová otázka: Největším a hojně navštěvovaným turistickým cílem černošínska je?
1. Část obce Černošína (vesnice)
2. Po dvou ničivých požárech v letech 1611 a 1804 zde byl založen roku 1882 Sbor …
hasičů
3. K Černošínu neodmyslitelně patří … hora
4. Na náměstí stojí u kašny socha sv. …
5. Černošín byl bohatý na řemesla, nejvíce řemeslníků zde byli …
6. Německý název Černošína … byl používán za Rakouska Uherska a poté během války
7. V prostorách bývalé fary je dnes černošínské …
8. Dominantou Černošína je barokní kostel sv …
9. Každoročně během adventu je v kostele … koncert
Vyluštěnou tajenku a odpověď na naši kvízovou otázku doručte do 31.1. 2020 do muzea
a infocentra. Správné odpovědi budou slosovány a na jednoho výherce čeká odměna.
Výherní jméno bude zveřejněno.

Jméno a příjmení:

Kontakt:
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KULTURA
MUZEUM
Milí čtenáři,
rok se nám opět nachýlil ke konci a vy si jistě říkáte, jak ten čas rychle utíká. A to
samé si říkám i já, když bilancuji, co se vše v muzeu za rok událo a už vím, co
všechno nás zase čeká.
Nechci se opakovat, ale letošek byl pro naše krásné muzeum přínosem. Podařilo
se nám získat opravdu jedinečné exponáty, fotografie, technické pomůcky,
dřevěnou pračku i nádobí. Ale tím královským úlovkem jsou bezesporu velikostí
malé exponáty, ale stářím a vzácností opravdu veliké mince, jde o stříbrné groše z
15. století. Ty nalezli členové Spolku pro záchranu Volfštejna v devadesátých
letech a po mnoha telefonátech a dopisech se nám povedlo mince přivézt z
depozitu Západočeského muzea v Plzni. Jde sice jen o zápůjčku na dobu určitou,
ale i tak je to něco, čím se můžeme pochlubit.
Začalo nám také Knoflíkování a protože už budou Vánoce, tak výstavu knoflíků
doplní také vánoční knoflíkový stromeček, tak se v prosinci nezapomeňte přijít
podívat. Musím také upozornit, že z důvodu čerpání dovolených nebude v prosinci
otevřeno každý den, ale provoz bude omezen.
A co nás čeká v dalším roce?
V muzeu se postupně vystřídá mnoho výstav, nechci všechny prozrazovat, ale tak
aspoň malinko nastíním. V roce 2020 budou u nás staré mechanické a dřevěné
hračky, dobové kostýmy se starými šperky i toaletními potřebami. Uvidíte nálezy
hledačů kovů nebo také různé fotografie.
Jako vždy máme pro vás na zimní období také připravené přednášky, dozvíte se
například něco o práci kronikářky, o dalších tajemstvích okolí Vlčí hory, nebo také
můžete přijít na třetí volné pokračování přednášky o minerálech a okolních
sopkách. Pro milovníky zahrad a přírody plánujeme jednu besedu s botanikem a
návrhářem zahrad a kdo má rád výšlapy, bude pozván i na přírodní výpravu s
průvodcem a ochranářem přírody kolem Kosího potoka.
Myslím, že kdo chce, ten si vybere a kdo nechce, má asi prostě jiné zájmy.
Do nového roku všem přeji hlavně zdraví, štěstí a přátele. Kdo oplývá těmito dary,
je boháč, nezapomínejte na to a važte si toho!
Hezký den s úsměvem přeje
Martina Sihelská
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Kulturní podzim v Černošíně
Letní počasí se pomalu překlenulo v dešťové přeháňky, teploty nám začaly klesat
a začal nám pofukovat vítr. Čím tedy přivítat podzim nežli pouštěním draků.
V neděli 6. 10. se konala na fotbalovém hřišti Drakiáda. Draci nebyli jen krásní
a velcí, ale někteří byli i velmi originální. Soutěžilo se ve slalomu a v rychlostní

zkoušce. Počasí nám přálo a všem to krásně lítalo. Nakonec jsme si opekli buřtíky
a prožili jedno z prvních podzimních odpolední. V sobotu 19. 10. jsme se pak
společně vydali do Prahy na muzikál Muž se železnou maskou. Užili jsme si jak
kulturní zážitek, ale i procházku prosluněnou Prahou. Koncem října jsme se pak
sešli na sále KSC Vlčák, kde nám zahrál Richard Nedvěd na Oldies párty. Účast byla
velice příznivá, a tak se na parketu sešlo na 70 tančících. Letos k nám prvně také
zavítal Svatý Martin na bílém koni. V sobotu 9. 11. se konal Svatomartinský
průvod, kdy v čele průvodu jel Svatý Martin na koni, dětem přivezl sladké dobroty.
Společně jsme pak prošli ulicemi Černošína. Na závěr si děti užily pohádku na sále
KSC Vlčák. Moc děkujeme panu Liboru Markovi za zapůjčení kostýmu. Nemalé
díky patří všem, kteří se na této akci podíleli a Vám všem, kteří jste se k nám
přidali a užili si s námi průvod i pohádku, a že Vás tentokrát bylo opravdu hodně.
Budeme se těšit na další společné setkání, ať už na nějaké akci nebo jen tak. Ráda
bych Vám popřála krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového
roku.
Martina Janotová
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Kulturní přehled prosinec 2019
Prosinec – výstava knoflíků v muzeu
1. 12. – Rozsvícení vánočního stromu
6. 12. – Vánoční koncert ZUŠ Planá v prostorách knihovny DPS
7. 12. – Mikulášská besídka – na sále KSC Vlčák
7. 12. – Koncert Báry Zemanové – v kostele sv. Jiří
12.12. - Vánoční beseda s důchodci – v salónku Motorestu Vlčák
13.12. - Vánoční koncert ZŠ Černošín a Píšťalky Dany Steinerové – v kostele sv. Jiří
17.12. – Předvánoční kino na kolečkách – na sále KSC Vlčák
Dopolední program: Pohádky pro nejmenší – 50,- Kč
Odpolední program: Lví král – 50,- Kč
Večerní program: Ženy v běhu – 80,- Kč

29

30

31

Návrh - kulturní akce na rok 2020
PROSINEC 2019
5.12. Mikulášská besídka
Leden
1. 1. – Novoroční výšlap na Vlčí horu
8. 1. – Ples SDH
Únor
14. 2. – Maškarní SDH
Březen
7. 3. – Jarní workshop
12. 3. – Jarní beseda s důchodci, SPOZ
21. 3. – Městský ples

Duben
11. 4. – Bílou vlčí stopou
25. 4. – Pouť sv. Jiří, pouťová zábava
Zájezd na muzikál do Plzně
Květen
9. 5. – Fotbálek SDH Černošín
16. 5. – Dechovkový festival
31. 5. – Dětský den
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Červen
12. 6. – Koncert kapely Argema
20. 6. – Svatojánský večer
Červenec a srpen
4. 7. – Pivní slavnosti, Krásné Údolí
11. 7. – Koncert na farní zahradě, RN produkce
Září
26. 9. – Koncert kapely Extra Band
Říjen
10. 10. – Drakiáda
Zájezd na muzikál do Prahy
Listopad
Svatomartinský průvod
29. 11. – Rozsvícení vánočního stromu
Prosinec
5. 12. – Mikulášská
15. 12. – Vánoční beseda s důchodci
Vánoční koncert ZŠ Černošín
Vánoční koncert

Dále se můžete těšit na přednášky a výstavy v muzeu:
Přednášky
- Miroslav Cvrk – tématem bude 19. století v Černošíně a okolí
- Zuzana Vávrová – beseda s kronikářkou
- Petr Rojík – o životě německé menšiny v našem pohraničí od
předválečného období dodnes
- Slávek Michálek – památné a významné stromy na černošínsku
- Český les objektivem Tondy Hříbala – videoprojekce
Výstavy
- Jaromír Laibl – hledač kovů, co lze najít zajímavého pod zemí?
- Velikonoční výstava – kraslice od Lenky Vališové
- Foto výstava Moniky Šavlové
- Kočárky paní Karly Kadečkové z Břetislavy
- Letní prázdninová výstava starých mechanických a dřevěných hraček paní
Boženy Rambalové
- Výstava cínových vojáčků a forem – Dalibor Funda
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Výstava vojenské historie a moderní čs. Armády – Josef Švarc
Výstava Jiřího Souka + přednáška o opravách starých hraček
Výstava fotografií Jana Picky

Termíny výstav, přednášek budou zveřejňovány a upřesňovány během roku

V roce 2020 bude 730 let od vzniku města Černošín. První písemná zmínka o
Černošínu je v roce 1290. Některé akce budou uskutečněny v rámci oslav tohoto
výročí.
Předložený přehled kulturních akcí je živý materiál, který bude průběžně aktuálně
doplňován. Sledujte proto stránky města, muzea a facebook Informačního centra
Černošín. Případně se s informacemi obracejte na pracovnice infocentra. Touto
cestou prosíme i ostatní spolky a sdružení, jednotlivce, kteří chtějí pořádat jiné
akce mimo rámec kulturního přehledu, aby nás co nejdříve informovali o termínu
pořádání akce. Tel: 736 417 706 nebo na e-mail Janotova11@seznam.cz,
info@cernosin.cz
Děkujeme za spolupráci
Hana Merglová, Martina Janotová, Martina Sihelská

….pár slov na závěr…..
Rok utekl jako voda a blíží se jeho konec. A to nás povede k zamyšlení
a bilancování. Co se stihlo a nestihlo, co se povedlo a nepovedlo, co lze změnit
k lepšímu, co naplánovat do roku dalšího. Je to stejné, jako u Vás doma. Věřím, že
každý z nás přistupuje k dění ve městě velmi zodpovědně a vše rozhoduje
s nejlepším vědomím a svědomím. A není to vzhledem k narůstající legislativě plné
změn úkol právě jednoduchý. I tak se ozvou hlasy kritické, hlasy volající po jiném
řešení, z jejich pohledu jednoznačně lepším.
„Nelze pochybovat, že kritika prospívá každému, lidem i institucím. Avšak výtky
neztratí nic na své síle, když budou formulovány s humorem a především s taktem
a porozuměním.“ královna Alžběta II ………..a stejný názor zastávám i já.
Vše je o nás – o lidech.
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Nemusíme vždy souhlasit s názory druhých, ale vždy k sobě zachovávejme
respekt. Je potřeba udržet v sobě chuť do práce, řadu věcí brát s nadhledem
a zdravým selským rozumem.
Přeji Vám milí občané města, kolegové, dostatek sil, ať dokážeme překonávat
okamžiky náročné, ať se nám povedou realizovat projekty usnadňující a zlepšující
život především nám občanům. Ať v sobě nacházíme chuť pro společná setkání na
akcích kulturních nebo jen v duchu přátelském.
Děkuji všem svým kolegům, spolupracovníkům za odvedenou práci během celého
roku, ale také sdružením, spolkům, organizacím, školce, škole i jednotlivcům, kteří
přidají ruku k dílu a v mnohém pomohou a ulehčí. Bez Vás by to nešlo.
Krásné vánoční svátky, přeji Vám vše dobré.
V úctě s koncem roku 2019....
Hana Merglová, místostarostka
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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 29. 2. 2020. Své příspěvky zasílejte
na e-mail: info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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