Vážení spoluobčané,
podzim už pomalu převzal nadvládu nad krajinou a vše se začíná zbarvovat
nejrůznějšími barvami. Jistě jste si užívali poslední prosluněné dny vhodné
k procházkám a obdivu krásné podzimní přírody. V této těžké době, kdy nás
zasáhla epidemie koronaviru se musíme radovat z maličkostí, proto si užívejme
každou příjemnou chvíli s našimi nejbližšími. Toto období je náročné hlavně pro
naše seniory, proto jim buďme v této těžké době oporou. Věřím, že když budeme
všichni dodržovat přikázaná opatření, situaci dokážeme společně vyřešit. Bylo by
vhodné v tuto chvíli připomenout chvíle obrovské vlny solidárnosti, soudržnosti
a sounáležitosti, kdy se mnozí z Vás zapojili do vzájemné pomoci šitím roušek.
Nebudu jmenovat, abych nyní někoho nevynechal. Ale věřte, že si Vaší práce
a pomoci velmi vážíme. Ač se může zdát, že se čas v našem městečku během
karantény na chvíli zastavil, vůbec tomu tak není. Určitě jste všichni zaznamenali
probíhající rekonstrukci našeho obchodního domu. Pokud půjde vše podle
prvotního plánu, měla by být tato první etapa dokončena koncem letošního roku.
Aby vše mělo smysl, bylo by vhodné pokračovat v další etapě a dokončit
rekonstrukci vnitřních prostor. Věřím, že zastupitelé najdou v rozpočtu na rok
2021 finanční prostředky a budova bude kompletně dokončena. Vzhledem
ke skutečnosti, že byla začátkem roku uzavřena Mateřská škola vznikl časový
prostor na rekonstrukci jednotlivých tříd, chodby a venkovního vstupního
prostoru do objektu. Vše září novotou a věřím, že naše děti a rodiče tenhle počin
ocení. Podařilo se dokončit zateplení fasády dolní Základní školy, které navazuje
na novou fasádu realizovanou v minulém roce. Byly zadány práce na dřevěných
prvcích našeho kostela sv. Jiří, kde se celkovým dojmem posuneme zase o kousek
dále. Hotovo nebude asi nikdy, protože lze v tomto případě aplikovat přísloví –
práce jako na kostele. Zdárně se podařilo zrestaurovat sochu sv. Floriána na
dolním náměstí. Po dlouhých letech se může Florián pochlubit čistým kabátem
a novým pozlaceným hrotem svého kopí. Opravila se střecha na obou objektech
Domů s pečovatelskou službou, které již začínaly po dvaceti letech provozu
doznávat jisté vady a netěsnosti. Změnu také doznalo veřejné osvětlení v prostoru
náměstí, kde byly původní světelné body vyměněny za mnohem úspornější LEDky.
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Výměna svítidel je ještě letos připravována na Stříbrské ulici. Tak se zamýšlím, zda
je jednodušší budovat nebo se pak o vybudované starat a vše udržovat
v provozuschopném stavu. V době, kdy čtete tyhle řádky by měl být v provozu
Motorest Vlčák, který by měl být předán novým pachtýřům k prvnímu říjnu.
Doufám, že našim obyvatelům a také turistům bude dělat jenom radost.
S příchodem podzimu začíná samozřejmě také nový školní rok a pro naše
prvňáčky nové dny ve škole. Byl jsem se podívat na jejich první okamžiky v nové
životní etapě. Věřte nevěřte, žádné slzičky a všechny děti byly komunikativní
a natěšené z nového zážitku. Přejme jim, aby nadšení vydrželo a rodičům, aby jen
hladili a chválili a pevné nervy.
Na začátku října proběhnou volby do zastupitelstev krajů a Senátu. Věřím, že naši
občané vezmou dobro do svých rukou a přijdou volit, jelikož každý hlas se počítá
a může být tím rozhodujícím.
Přichází opět doba, kdy nás čekají různá opatření, nařízení. Vydržme, respektujme,
přistupujme ke všemu se zdravým rozumem, s tolerancí. Věřím, že brzy bude lépe.
starosta města Miroslav Plincelner
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Odpady

V poslední době se objevují “černé skládky“ kolem sběrných nádob na tříděný
odpad. Žádáme Vás, využívejte pro odkládání objemných odpadů sběrný dvůr,
který najdete v areálu firmy Ekodepon s.r.o., Lažany 36.
Provoz sběrného dvora Černošín, Lažany 36
Celoročně
Po - Pá

7,00 - 15,30

So

9,00 - 11,00

Upozornění: ve dnech státem uznaných svátků zavřeno!
Kontakt: pí Homolová, tel. 602 342 282
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Znění celé Obecně závazné vyhlášky města Černošín č. 1/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území Města
Černošín najdete na stránkách města – sekce odpady.
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POZOR ZMĚNA!
Od 1. 1. 2020 platí nová Obecně závazná vyhláška města Černošín č. 2/2019,
o poplatku za komunální odpad.
Celé znění vyhlášky najdete na stránkách města – sekce odpady.
Poplatek hradí každá nemovitost, která je opatřena číslem popisným nebo číslem
evidenčním.
Objem nádoby
120 litrů
120 litrů
1100 litrů
1100 litrů
Chalupářský svoz

Četnost
vývozu
1x týdně
1x za 14 dní
1x týdně
1x za 14 dní
*

Počet
výsypů
52
26
52
26
14

Výše poplatku
v Kč
1.000,500,10.000,5.000,300,-

* Chalupářským svozem se rozumí svoz v období od dubna do října
celkem 14 výsypů.
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Vlastníci rekreačních objektů odkládají směsný komunální odpad zpravidla do
nádob svozové společnosti o objemu 1100 litrů umístěných na pozemcích
přístupných technikou svozové společnosti.
Poplatek je možné uhradit v pokladně MÚ Černošín nebo převodem na účet:
26223704/0600, VS 3722.
Do poznámky uvádějte jméno vlastníka a číslo popisné nemovitosti pro snadnější
identifikaci platby.
V případě nejasností kontaktujte Městský úřad, Vaše dotazy Vám zodpovíme.
Kontakt: 374 692 109, www.cernosin.cz

Zpracoval: Městský úřad Černošín
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PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE VECNICE
OBEC VÍCHOV
Víchov je dnes místní částí města Černošín a leží v nadmořské výšce 500 m
přibližně 6 kilometrů severozápadně od Stříbra.
Její dnešní pojmenování vzniklo z čistě úřední potřeby odvozením od německého
pojmenování obce Wickau. Prapůvodní český název vsi totiž zněl Bytkov či Bitkov
a dle výkladu Prof. Antonína Profouse vycházel ze staročeského osobního jména
Bytek. V tomto významu vyjadřoval Bytkův, ve smyslu dvůr či majetek. K českým
názvům vsi patřily již uvedené Bitkow, Byttkowo, úřední Vichov Víchov,
k německým z českého názvosloví přejaté Bytkow a Bitkow, Wickau, Wikow,
Witkow a k latinským Bitkow.
První písemná zmínka o vsi je spojena s rokem 1342. Ves již tehdy nejspíše
náležela k malému panství kolem Cebivi, kde sídlili majitelé téhož jména, rytíři
Zádubští (nazývaní také jako Cebivští ze Zádubu). V roce 1547 prodal Jiřík
ze Zádubu panské sídlo Cebiv spolu s veškerým příslušenstvím včetně Víchova
Janovi Drzdéřovi z Hrádku. Rod Drzdéřů si panství podržel do roku 1579, kdy jej
zakoupil Jindřich Strojetický ze Strojetic. Po účasti na povstání stavů však
Strojetičtí o majetek přišli a v roce 1646 se majiteli stali páni z Vrtby, jmenovitě
Sezima z Vrtby. Po jeho smrti v roce 1648, pečovala o jmění Vrtbů vdova Barbara
Eusebie, rozená z Martinic (později provdaná z Brandenburgu), jako poručnice
za nezletilé Sezimovi syny. V roce 1657 získal otcův majetek Jaroslav František
z Vrtby, ale o dva roky později zemřel a pozůstalost přešla na jeho bratra Jana
Františka z Vrtby. Po jeho smrti v roce 1687 se o dědictví po otci rozdělili jeho
synové, přičemž Cebiv společně s Víchovem získal Jan Josef z Vrtby.
V roce 1712 odprodal Jan Josef z Vrtby značně sešlé a částečně vyhořelé statky
Cebiv s Víchovem, Gutštejn a Krasíkov Maxmiliánu Karlu Löwensteinovi.
Ves Víchov se stala součástí panství Bezdružice. V majetku rodu Löwensteinů
zůstala ves do konce roku 1850.
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V letech 1861 – 1923 má obec Víchov vlastní územní a správní kompetence, pod
obecní samosprávu ve Víchově patřila obec Víchov a osada Záchlumí. V roce 1923
došlo k jejich rozdělení a vznikly dvě samostatné obce Víchov a Záchlumí. Obec
má svoji samostatnost až do konce roku 1963 a od 1. ledna 1964 byla sloučena
s obcí Těchlovice a stala se její místní částí. To trvalo do konce roku 1979
a od roku 1980 byla natrvalo přiřazena k městu Černošín.
Podle některých zdrojů se tu narodil husitský kněz a ideolog Mistr Jakoubek
ze Stříbra, věrný druh Husův. Jeho zásluhou bezpochyby je, že husité přijali jako
symbol reformních snah kalich a přijímání pod obojí.
Výraznější stavebně historickou pozoruhodností je snad jen kaple u silnice, která
je stejná jako v nedalekém Krásném Údolí, Otročíně nebo v Ostrovcích. Pochází
nejspíše z 30. let 20. století a na začátku nového století se dočkala celkové
rekonstrukce. Z vesnické zástavby dále upoutá objekt s věžičkou a zvonkem,
při vjezdu do obce, sloužící dlouhá léta jako zájezdní hostinec.
Z přírodních zajímavostí zaujme nedaleký Víchovský rybník, který je více známý
pod názvem Víchovák a dlouhá léta sloužil jako vyhledávané letní přírodní
koupaliště. K jeho okolí se váže i stará pověst o muži, který šel v noci domů
z Víchova do Otročína. Aby si zkrátil kus cesty, šel přes mokré louky k velkému
Víchovskému rybníku a pak kolem něj. Tam padl do rukou bludiček, které ho tam
celou noc ve vlhku v mokřinách obcházely a nedaly mu jít dál. Únava a strach ho
naprosto zlomily. Ráno byl pak úplně vyčerpaný nalezen na kraji jedné bažiny
u rybníka. Zdejší mokřiny táhnoucí se od vesnice až k rybníku jsou už dávno
vysušeny melioracemi, ale budete-li pozorní, můžete tu bludičky potkat i dnes.
-
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- pro město Černošín
Miroslav Cvrk, Brod 2020
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MUZEUM
Milí čtenáři,
jsme nuceni reagovat na stávající situaci, a proto plánované akce budou probíhat
bez vernisáží.
Dochází tedy teď ke zrušení vernisáže 14. října, kdy měl zahájit výstavu nálezů
z Černošína pan Jaromír Laibl, výstava bude tento den zahájena už od deseti
hodin, plánované setkání v 17 hodin se ruší. Dále se ruší přednáška Miroslava
Tréglera o Kosím potoce ze dne 13. listopadu.
Vánoční výstava kočiček, která by měla začít o 1. adventu, je zatím stále
plánovaná.
Jsme smutní stejně jako vy, ale nechceme riskovat vaše zdraví a mít pak pocity
viny. Každopádně muzeum je zatím stále otevřené, výstavy probíhají, jen budeme
provázet jednotlivě.
Děkujeme za pochopení.
Martina Sihelská
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PRÁZDNINY V INFORMAČNÍM PARKU
Již v první polovině prázdnin jsme uspořádali na hodinky zábavy u informačního
centra pro děti. První setkání se ukázalo jako zdařilé a děti, ale i rodiče byli rádi,
že se mohli potkat, popovídat si a všichni se společně pobavit a vznikl nápad
ve společných hodinkách pokračovat. Následovali tematická setkání, kdy jsme se
sešli u malování sádrových odlitků nebo u moře a vytvářeli lodičky, parníky
z papíru, malovali na kamínky, kreslili mořské živočichy, luštili tajenky. Nakonec
jsme se na začátku září rozloučili s prázdninami v motýlovém koutku. Opět jsme se
bavili a vyráběli krásné motýly a tentokrát i opékali buřtíky. Moc děkujeme Adéle
Markové za výzdobu a naší Líze za dřevěné prvky v našem Motýlím koutku
u infocentra. Léto jsme si všichni společně užili.
Holky z infocentra
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ŠKOLKA V NOVÉM
Měsíc září je neodmyslitelně spojován s návratem dětí do škol po letních
prázdninách.
Tak tomu bylo i letos u dětí Mateřské školy Černošín. Ty se vrátily po dlouhé době
do nově zrekonstruované budovy. Doba pandemie coronaviru, který zcela zastavil
provoz školky, byla využita k plánované rekonstrukci tříd i dalších prostor. To vše
bylo financováno z rozpočtu školy a částečně městem Černošín. Touto cestou
chceme poděkovat představitelům města za pomoc
vytvoření příjemného prostředí pro naše děti. Při rekonstrukci budovy byla
upravena i zahrada školky, prostranství u vstupu. To si mohli děti a rodiče
prohlédnout již na konci června při zahradní slavnosti ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY.
A co přejeme všem dětem mateřské školy? Ať každý den ve školce prožijí ve zdraví
a radosti.
Kolektiv MŠ
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ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH NESPÍ

Zatímco si žáci užívali letních prázdnin, v naší škole panoval čilý ruch. Z bývalé
místnosti, která byla dříve využívána jako dílny, se rodila nová třída. Prostory bylo
třeba upravit – začalo se výměnou vchodových dveří, pokračovalo se rekonstrukcí
obkladů a výměnou umyvadel, následovala oprava podlahy, na níž bylo položeno
lino. Stavební práce byly završeny novou výmalbou. Poté se do třídy nainstalovala
keramická tabule na pylonech, nastěhoval se nábytek a do lavic mohli v září
zasednout žáci pátého ročníku.
Aby naše škola ještě více zkrásněla a byla energeticky úspornější, došlo k zateplení
fasády ze dvou zadních stran budovy, které jsou na návětrné straně. Opravená
část barevně koresponduje se stávající částí budovy. Touto cestou bych chtěla
poděkovat městu Černošín, jež tuto akci finančně podpořil.
Mgr. Naděžda Pézlová
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
V úterý 1. září jsme přivítali v naší základní škole v Černošíně 13 prvňáčků včeliček. Třídu tvoří devět dívek a čtyři chlapci. Přišli je přivítat zástupci obce
p. starosta M. Plincelner, místostarostka p. H. Merglová a také p. ředitelka
N. Pézlová. Myslím, že si prvňáčci svůj velký den užili. Dokázali zodpovídat všechny
otázky, uměli barvy, počítat do pěti, někteří i písmenka. Pochlubili se, čím by
jednou chtěli být. Převzali připravené učebnice a dárečky. Také všem zazpívali
písničku. Myslím, že svůj první den zvládli na jedničku. Všichni jim přejeme hodně
jedniček a školních úspěchů.
Mgr. Šárka Oberajtrová - třídní učitelka
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DNY VĚDY A TECHNIKY
V pátek 11. září 2020 jsme se zúčastnili Dne vědy a techniky v Plzni. Akce
byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku, kteří pod dohledem paní učitelky Parikrupové
vyrazili společně z vlakového nádraží ve Stříbře.

Po příjezdu do Plzně jsme se přesunuli na první část výstavy. V prvním
zajímavém stánku nám pán ukazoval pokusy s tekutým dusíkem a mezi tím nám
říkal zajímavá fakta a také nám vysvětlil, co se děje např. s balónkem, který je
ponořen do tohoto dusíku. Někteří se poté přesunuli za stánek, kde probíhal
dusíkový výbuch.
Druhá část výstavy byla na náměstí, kde bylo okolo třiceti stánků. Tam nám
dala paní učitelka rozchod a my jsme chodili v různých skupinkách do stánků,
které nás zaujaly. V jednom ze stánků bylo možné si vyzkoušet pomocí míchání
měnit barvu kapaliny, v dalším jsme si mohli vyzkoušet vyrobit elektřinu pomocí
rotopedů, zjistili jsme, jak funguje vodní elektrárna … Později jsme se přesunuli do
budovy ve vedlejší ulici. Sledovali jsme chemické pokusy, které byly velmi poučné.
Celodenní výlet za poznáním byl zajímavý, moc se nám tam líbilo. Jsme
rádi, že se akce konala i přes zhoršující se situaci s koronavirem. Odnesli jsme si
skvělé zážitky a řadu informací, které jsou pro nás velmi přínosné.
B. Denisová, Š. Denisová, E. Pastyriková – 8. ročník
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NAŠE MĚSTO OČIMA DĚTÍ
V rámci výuky vlastivědy měli naši žáci za úkol zamyslet se nad tím, jak se jim
žije v naší obci, co by chtěli v obci zlepšit nebo změnit. Cílem bylo zvýšit u žáků
povědomí o místě, kde žijí a aktivní zapojení do dění v obci. Myslíme si, že náměty
žáků mohou inspirovat a přináší i milá překvapení

Tady je malá
ochutnávka:
Mgr. Soňa Směšná

18

TJ SOKOL
11Stars
Zdravím všechny příznivce pohybu!  Vracím se ke článku, který jsem napsala
v březnu. Psala jsem zde, že taneční sezona je v plném proudu a my se
připravujeme na soutěže a vystoupení. To jsem ovšem ještě netušila, co přijde.
Celé naše snažení zastavila pandemie a my jsme byly nucené celý trénink přerušit.
Aby to nebylo tak smutné, tak jsme stihly taneční soutěž v Klatovech (7. 3. 2020),
kde se děvčata představila se svojí choreografií Believer a odvezla si krásné druhé
místo ze čtyř možných. Pak nastala nedobrovolná dvouměsíční pauza. V květnu
jsme se opět na pár tréninků sešly, nicméně uteklo to velmi rychle a prázdniny
zaklepaly na dveře. Začátek nového školního roku proběhl úspěšně a i my jsme se
sešly sice v pozměněné sestavě a v jiném prostoru, ale sešly. V členské základně
taneční skupiny 11Stars nám ubyla jedna tanečnice, která odešla na taneční
konzervatoř do Prahy, ale nová tanečnice přiskočila do rozjetého vlaku, takže jsme
kompletní. Vzhledem k vývoji současné situace přestávám být optimista a již
neplánuji. Výhledově máme vystoupení a taneční soutěže, ale …. kdo ví, co
bude…. Takže momentální plán je trénovat co to půjde a uvidíme, co nastane.
Byla bych ráda, kdyby se vše vrátilo do klasických kolejí, a my jsme mohly
fungovat jako před pandemií. Nezbývá nic než doufat v lepší zítřky a pevné zdraví
nás všech.
Veronika Merglová + 11Stars
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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.
Fotbal
Fotbaloví sokolíci strávili celé jaro a léto převážně trénováním. I to se ale odvíjelo
od nařízených hygienických nařízení. Jarní část okresního přeboru byla zrušena
a všichni doufali, že se na konci léta dočkají nové sezony. Ta, k radosti všech,
začala předposlední srpnový víkend. A hned v prvním zápase po dlouhé pauze se
našim chlapcům zadařilo v místním derby proti záchlumskému Motoru a zvítězili
2:0. Další výsledky a přehled termínů ostatních zápasů najdete v níže uvedeném
přehledu. Doufejme, že se nebude opakovat situace z jara a všechny plánované
zápasy se odehrají. Na domácích zápasech se budeme těšit na Vaši návštěvu.
Rozpis podzimní části TaNET okresního přeboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Záchlumí – Černošín
Černošín – Lom u TC
Kostelec - Černošín
Černošín – Stříbro B
Bezdružice – Černošín
Černošín – Stráž
Kšice – Černošín
Černošín – Bor
Černošín – Třemešné
Černošín – Studánka A
Částkov A – Černošín
K. Lázně – Černošín
Černošín – Přimda

23.8.2020
29.8.2020
6.9.2020
12.9.2020
19.9.2020
26.9.2020
3.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
24.10.2020
1.11.2020
7.11.2020
14.11.2020

0:2
1:6
0:2
3:2 po penaltách
16:00 hod
15:30 hod
15:00 hod
15:00 hod
14:30 hod
14:30 hod
14:00 hod
14:00 hod
13:30 hod

Stolní tenis
Stolní tenisté stihli ještě před Covid 19 dohrát OP družstev. A-týmu se podařilo
postoupit do OP1. Černošín ovládl zásluhou V. Myšky ml. tabulky úspěšnosti
v jednotlivcích i ve čtyřhře. V krajském žebříčku dorostenců skončil Vašek na
7. místě.
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Nová sezona začala 5.9.2020 tradičním turnajem v Tachově, kde V. Myška ml.
bojoval jak mezi mládeží, tak ve čtyřhře mužů, kde získal se svým německým
spoluhráčem krásné druhé místo. V říjnu se rozehraje OP 1 a OP 2 a my se
budeme snažit bojovat o co nejlepší místa v elitě okresu Tachov. Junioři mají díky
Covidu omezení, takže jejich soutěže jsou nejisté.
Závěrem bychom chtěli všem popřát krásný, barevný podzim.
V. Myška, M. Drozdová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
po malé odmlce přicházíme i my s příspěvkem, aby jste věděli, co je u nás nového.
Po pauze vládních opatření, která zastavila dočasně činnost našeho kroužku,
zrušila závody v požárním útoku Tachovské ligy a jarního kola soutěže Plamen,
jsme se v půlce června vrátili k pravidelným tréninkům. Také jsme měli
naplánované soustředění dětí, které mělo proběhnout první červnový víkend.
To jsme přesunuli na poslední zářijový víkend.
V červenci proběhl první závod v požárním útoku v Halži, odkud si děti dovezly
pohár za 3. místo. Bylo to velmi překvapivé a o to větší radost všech. Poslední
prázdninovou sobotu jsme jeli bojovat na Hošťku. A opět jsme stáli na stupních
vítězů za 2. místo. Před dalším závodem konaným ve Stříbře jsme měli vedoucí
obavy, aby naše děti nesvazovaly a neznervózňovaly poslední úspěchy.
Snažili jsme se je uklidnit, že není nutné vždy stát na stupních vítězů. Ať to stále
dělají, protože je to baví. Ve druhém pokusu měly děti čas na pravém proudu
18:00 s a na levém proudu 18:60 s. Tento pokus je opět postavil na 2. místo.
Tři závody a tři poháry. Velká gratulace našim dětem. Pro nás vedoucí je největší
odměnou vidět děti šťastné a rozzářené.
Do konce roku nás čekají ještě dvě soutěže v požárním útoku v Kladrubech
a Chodové Plané, podzimní kolo hry Plamen a již zmiňované soustředění v kempu
Amerika ve Františkových Lázních.
Chtěli bychom poděkovat městu Černošín za nové vybavení, dresy pro děti
a za podporu naší práce.
Na konec tohoto příspěvku bychom rádi pozvali mezi nás nové děti, které by
chtěly být mladými hasiči. Scházíme se pravidelně každé pondělí od 16:00 hod.
Děti si to s našimi mladými hasiči mohou na několika schůzkách vyzkoušet, a pak
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se rozhodnout, zda mezi námi zůstanou či ne. Věková hranice je od šesti let.
Horní věková hranice není nijak omezená.
Přejeme všem klidný podzim a hodně zdraví.
Za tým vedoucích Iveta Šnejdarová, Lenka Kodimová a Anna Hreusová.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Letošní podzimní Sborový den se začal plánovat za zrušených coronavirových dní
v květnu tohoto roku. Byl pro nás totiž natolik důležitý, že ani nejistota, co se
v září bude konat a jestli vůbec něco, nás od něj nemohla odradit. V zmíněných
jarních měsících jsme totiž prožívali osobní drama s člověkem, který se po pěti
dlouhých letech vrátil do života z výkonu trestu z jedné ze západočeských věznic.
Připravit pro něj zázemí, vyjednat dokumenty nutné pro zaměstnání s Úřadem
práce Tachov, s napětím očekávat, jak se zotaví v primitivních podmínkách
sborového domu v kazatelské stanici v Lestkově. V tom všem jsme byli společně
jako komunita sboru Černošín a Lestkov a obcí Olbramov a Lestkov. Obě paní
starostky Mirka Vlášková a Renata Šilingová se angažovaly v míře přesahující
pracovní povinnosti a s velikou trpělivostí a porozuměním pro osud člověka.
A Saša mě nezklamal a mnohé překvapil. Do práce obecního zaměstnance
v Olbramově se pustil s vervou. Se stejným nasazením začal opravovat svůj
skromný domov ve sborovém domě v Lestkově. Když se k němu na podzim
nastěhovala družka s dcerou, již zde z nuly byly vlastnoručně vybudované
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vodovodní rozvody, odpady i veškerá sanita. Byli jsme proto rádi, že jsme na jaře
žádost o podporu Nadace Divoké husy podali a Benefiční den se 20. září mohl
konat. Je totiž pro koho tu energii vynakládat. Je tady rodina, která se s tím, co ji
potkalo, snaží vypořádat a my můžeme jenom v pokoře přemýšlet, co bychom
dělali my, kdybychom byli na jejich místě, jestli bychom to zvládli aspoň z poloviny
tak statečně.
Na Sborovém dni 20.9.2020 v Černošíně jejich snažení podpořil host Mgr. Martin
Zikmund příspěvkem o výročí Jana Ámose Komenského, pan výtvarník Jan Knap
výstavou obrazů, paní režisérka Pecharová s divadelním souborem ZUŠ Planá
a všichni návštěvníci, kteří přišli. Celkový finanční výnos na místě byl bez pár
drobných 18 000,- Kč, které Nadace Divoké husy zdvojnásobí. Připočteny budou
také platby na účet 2800714780/2010 do konce měsíce září. Jejich využití stejně
jako další osudy Saši u nás můžete sledovat na cernosin.evangnet.cz.
Za všechny Juliana Hamariová,
farářka sboru Černošín, Lestkov a Stříbro a vězeňská kaplanka
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MOTOKROS

Zdravím občany Černošína,
bohužel jak všichni víme, letošní rok je zcela jiný, než jsme zvyklí. Samozřejmě se
to dotklo i mého sportu. Začátek sezóny se dlouho odkládal, ale nakonec jsme
se dočkali a na konci června jsme odjeli na první závod. Byl to první závod v celé
Evropě, i díky tomu se u nás na prvních dvou závodech objevili jezdci z mistrovství
světa. Bylo to na jednu stranu skvělá příležitost s nimi závodit a na duhou stranu
nám brali body do celkového pořadí. Ale bylo to pro všechny stejné. Zatím máme
odjetou větší část závodů, ještě mě čekají dva. Mé dosavadní výsledky jsou trochu
za očekáváním. Na posledních dvou závodech chybělo jen trochu toho
sportovního štěstí, abych na konci závodu vystoupil na stupně vítězů. Tak to je, je
to sport a na ,,kdyby“ se nehraje. Nejdůležitější je zůstat zdravý a dokončit sezónu
nejlíp, jak to jen půjde. A doufat, že s týmem prodloužíme smlouvu na další rok.
Patrik Liška
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Jana Haišmanová
tel. číslo 723 974 886.
Dušičkové, podzimní a vánoční dekorace.
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