Vážení spoluobčané,
pomalu a jistě končí další rok a jako vždy v tento čas se sluší trochu se poohlédnou
zpět. Vždy říkám, že rok je krátká doba na převratné události. Ale ten letošní stál
docela za to.
Všichni jsme asi v tento čas věřili, že veškerá opatření stanovená vládou ČR
v souvislosti se zamezením šíření koronaviru, která nás omezovala na jaře letošního
roku, budou již v tomto období jen nemilou vzpomínkou. Ale situace se znovu
opakuje. Zdá se mi, že vše probíhá daleko razantněji a omezení jsou daleko
přísnější. Možná je vše dané tím, že mnoho z nás celou situaci zlehčuje
a nevěří předkládaným statistikám. Je těžké posoudit, kde je ta pravda. V žádném
případě, ale nelze celou situaci zlehčovat. Chovejme se k sobě i k okolí ohleduplně
a nevytvářejme negativní energii kolem sebe. Nastavme si myšlení, že hůř už bylo,
že to přece dáme. Z důvodu přijatých opatření byla řada kulturních akcí zcela
zrušena. Některé jsou přesunuty na jiné termíny. Je nyní velice složité něco
domlouvat a připravovat. Vše má svůj čas. Přesto se podařilo zrealizovat
podstatnou část plánovaných investičních akcí. Jen jsme se letos dostávali
do trochu jiného reálu. V předchozích letech jsem tvrdil, že vše je o penězích
a o vhodném čase. Dnes vidím problém sehnat vhodnou firmu, která má kapacity
něco dělat. Není to tak dlouho, kdy jsem odpovídal na otázku, co se vlastně událo
v Černošíně za poslední rok. Strašně rychle se zapomíná a dnešní uspěchaná doba
tomu napomáhá. A co se vlastně převratného stalo? Pojďme se ohlédnout.
Vlajkovou lodí pro letošní rok byla akce týkající se první etapy prací na objektu
bývalého Nákupního střediska, která je v současné době těsně před dokončením
a povzvedne výrazným způsobem celkovou image Černošína. Došlo k celkovému
zateplení objektu, instalaci hromosvodů, výměně nevyhovujících oken a dveří. Byl
zrekonstruován vstup do prostoru kotelny, vytvořen únikový prostor ze suterénu a
dominantou všech úprav bude nový bezbariérový vstup do budovy, který byl
podpořen Plzeňským krajem finanční částkou ve výši 340.000,- Kč. Vše zakončeno
novou fasádou, která zvýraznila celý objekt. Trochu nám napomohla doba,
ve které byla uzavřena mateřská škola a bylo přistoupeno k rekonstrukci vnitřních
prostor obou tříd. Odstranilo se původní dřevěné obložení, byly odstraněny dělící
příčky, opravila se elektrická instalace včetně výměny svítidel a obnovila se
,,sluníčková“ výmalba. Bylo provedeno rozšíření a propojení MŠ s prostory, které
využívalo zdravotní středisko. Upravil se přívod plynovodu a přemístil se plynový
kotel včetně náležitých stavebních úprav. Podařilo se odstranit zatékání do sklepů
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a byly realizovány úpravy vstupních venkovních prostor. Ani Základní škola
nezůstala bez povšimnutí a podařilo se dokončit chybějící zateplení obvodového
pláště v zadním traktu budovy včetně nové fasády.
Také náš Motorest si zasloužil opravu vnitřních omítek a nové výmalby. Doba nás
pomalu dohání a přesto, že vnímáme domy s pečovatelskou službou jako poměrně
nové stavby, tak i na těchto budovách je potřeba udržovat vše v únosném
provozuschopném stavu a bylo nutná oprava střešních krytin na obou objektech.
Podařilo se zadat restaurátorské práce na vnějších dřevěných prvcích kostela sv. Jiří
v Černošíně, které nám pomohl financovat Plzeňský kraj částkou 200.000,- Kč.
Restaurují se okenní výplně věže a všechny dveře do objektu.
Novou tvář doznala i socha sv. Floriána na dolním náměstí nad kašnou. Byly
doplněny chybějící fragmenty a provedeny sanační a konzervační nátěry včetně
obnovy nápisu na podstavci. Obnova byla podpořena Ministerstvem kultury ČR
částkou 99.000,- Kč .
Před schválením letošního rozpočtu se nechala zpracovat studie, která řešila
potencionální úspory na nákladech elektrické energie ve vztahu k veřejnému
osvětlení. Výsledkem byl propočet návratnosti výměny světelných bodů
ze stávajících za nové úsporné. Celá investice by se měla vrátit za tři a půl roku při
stávajících cenách elektrické energie. Zastupitelstvo rozhodlo o postupné výměně.
V letošním roce se vyměnila svítidla na Stříbrské ulici a v prostoru horního
a dolního náměstí. V příštím roce by se mělo v této výměně pokračovat.
Štěstí přeje připraveným a tak se připravují další akce pro roky příští. V současné
době nám leží v šuplíku připravená akce ,,Cyklookruh“, která mimo jiné řeší
sportovní vyžití, příjemné procházky doplněné informacemi o našem rodinném
stříbru, za které považuji malebné okolí Černošína a v neposlední řadě bezpečný
přístup do prostor hřbitova.
Je připraven projekt na výstavbu nového bytového domu o 24 bytech, který by měl
řešit nedostatek nájemních bytů v Černošíně. Ve finále je příprava projektu na
realizaci vyhlídky v hradní věži na Volfštejně. Připravuje se napojení nového
vodního vrtu ve Víchově, kde postupně vzrůstá zájem o napojení do stávajícího
vodovodu. Připravuje se obnova návesního rybníka v osadě Záhoří a chybí opravdu
málo, aby se mohlo začít. Věřím, že se zadaří.
A v neposlední řadě se pomalu dostáváme k tvorbě nových stavebních parcel, které
by měly plynule navazovat na první již realizovanou etapu v Jiráskově ulici.
Připravený projekt umožní zasíťování deseti nových parcel. O tyto nové parcely je
již v této době poměrně veliký zájem, ale vše bude jasné, až bude stanovena
prodejní cena.
V současné době byla zadáno zpracování studie nového školského areálu, který by
centralizoval veškerá zařízení související se školním provozem. Sjednocuje umístění
prvního i druhého stupně, řeší stravování a v neposlední řadě také novou vyhovující
tělocvičnu. Tato studie byla představena zastupitelům na pracovním setkání. Jak
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s ní bude naloženo dále je jen na nás všech. Další a další – opravy komunikací,
veřejný rozhlas + varovný systém do všech osad včetně chatové oblasti,
rekonstrukce hasičské zbrojnice, oprava a nátěr fasády na objektech DPS,
kamerový systém, kolumbárium, oprava hrobových míst na novém hřbitově,
oprava střechy na ,,Kovárně“ ve Víchově, opravy a údržby kapliček, včetně výstavby
zaniklých staveb v Třebeli a ve Lhotě. Není jednoduchá příprava a není jednoduchá
realizace. Vše vzniká postupně v souladu s Plánem rozvoje města
a koresponduje s Územním plánem. Ne všechno se daří tak, jak bylo naplánováno
a muselo se improvizovat, ale i o tom je život. V současné době se připravuje
rozpočet, jehož nedílnou složkou je i plán investic na rok 2021. Každý rozumný
a reálný nápad a příspěvek, co kde zlepšit a udělat, bude jistě zastupiteli vítán.
Je konec roku a měli bychom hodnotit. Ohlédnout se musíme všichni za tím, co se
každému z nás podařilo v osobním životě. Jestli se předsevzetí daná před rokem
nestala jen pouhou frází a nezůstal jen pocit prázdnoty, pak můžete mít pocit
spokojenosti.
Věřím, že i přes nynější situaci prožijete tento čas ve zdraví a bez shonu. Možná nás
celé toto období donutí uvědomit si skutečné hodnoty.
Chci Vám všem popřát mnoho úspěchů, radosti, štěstí a zdraví, klid a spokojenost
v nadcházejícím čase vánočním.
Miroslav Plincelner, starosta města Černošín

Urbanistická studie areálu ZŠ Černošín
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Městský úřad Černošín
Úřední hodiny pro veřejnost
Vláda ČR v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním
orgánům omezený provoz pro veřejnost na dva dny v týdnu.
Platí do odvolání vládních nařízení.
úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí a středa: 08:00 – 10:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin

V době od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020
bude Městský úřad uzavřen.
Provoz bude zahájen od pondělí 4. 1. 2020.

Platby za komunální odpad
Výňatek z OZV č. 2/2019 města Černošín, o poplatku za komunální odpad
Čl. 2
Správa poplatku
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o
budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,
je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Objem nádoby
1100 litrů
1100 litrů
120 litrů
120 litrů
Chalupářský svoz

Čl. 3
Sazba poplatku
Četnost vývozu Počet výsypů
1x týdně
52
1x za 14 dní
26
1x týdně
52
1x za 14 dní
26
*
14
5

Výše poplatku v Kč
10.000
5.000
1.000
500
300

* Chalupářským svozem se rozumí svoz v období od dubna do října celkem
14 výsypů.
Doplňující informace
Celé znění vyhlášky je zveřejněno na www stránkách Města Černošín,
sekce ,,vyhlášky“.
Zásadní změnou je, že poplatek hradí každá nemovitost s číslem popisným a
číslem evidenčním v územní působnosti Města Černošín.
Pro majitele nemovitostí (rekreačních objektů, chat, chalup) nacházejí
se na územích nepřístupných pro techniku svozové společnosti jsou umístěny
velkoobjemové černé kontejnery 1100 l označené znakem města na nápisem
,,Chataři Černošín" na níže uvedených svozových místech:
Obec
ČERNOŠÍN
LHOTA
OSTROVCE
OŠELÍN
SVOJŠÍN
TŘEBEL
ZÁHOŘÍ

Umístění sběrné nádoby
u Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova ul.
u Obecního úřadu v Horních Kozolupech
na návsi
u Obecního úřadu Ošelín a na vlakovém nádraží v Ošelíně
na křižovatce pod hřbitovem
u bývalého ,,Pivovaru“
obec Vížka – bude přistaven v roce 2021

Sazba poplatku za psa
Výňatek z OZV města Černošín č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášená nebo má sídlo na území na území města Černošín (dále jen
„poplatník“).
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své
poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Čl. 4
Sazba poplatku
Za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa na území Černošína pro majitele psa v rodinných domcích,
kde má pes vlastní výběh
100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm.
a) tohoto ustanovení
150,- Kč,
c) za prvního psa na území Černošína pro majitele psa v obytných domech,
kde nemá pes vlastní výběh
300,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm.
c) tohoto ustanovení
450,- Kč,
e) za prvního psa na území ostatních částí města, tj. Krásné Údolí, Lažany, Lhota,
Ostrovce, Pytlov, Třebel, Víchov
60,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e)
tohoto ustanovení 90,- Kč,
g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

50,- Kč,

h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
75,- Kč
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Cele znění vyhlášky je zveřejněno na www stránkách Města Černošín, sekce
,,vyhlášky“.

Cena vodného a stočného na rok 2021
Vodné

42,55 Kč s DPH

Stočné

42,55 Kč s DPH

Zastupitelstvo města Černošín na svém zasedání dne 10.12. 2020 usnesením č. 17
schválilo cenu vodného a stočného na rok 2021.

Poplatky bezhotovostní platby
Poplatek

Variabilní symbol

Číslo účtu

Nájem pozemků

2131

26223704/0600

Poplatek ze psa

1341

26223704/0600

Pronájem hrobového místa

2111

26223704/0600

Platba za svoz komunálního
odpadu

3722

26223704/0600

Nebytové prostory

2132

26223704/0600

Správní poplatek

1361

26223704/0600

Nájem bytu

2132

205388539/0600

Pro identifikaci platby, prosíme, uvádějte do poznámky vždy jméno a příjmení, u
poplatku za odpad číslo popisné nebo evidenční nemovitosti.
Město Černošín
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Hlasujte pro naši krásnou alej u hradu!

Javorová alej na Vlčí hoře byla nominována do soutěže Alej roku 2020, kde je
přihlášeno více než stovka alejí z celé republiky. Alej jistě všichni znáte, můžete si ji
projít cestou na Goethovu vyhlídku. Javorová alej je 320 metrů dlouhá a vede na
hradem Volfštejnem směrem k místu, kde kdysi býval poplužní dvůr, kde byly dvě
stodoly, ovčárna a obytný dům pro správce statku. U dvora byla také fořtovna
neboli rasovna. Kousek od toho byla také hospoda, která zanikla v padesátých
letech.
Alej dnes spojuje hrad Volfštejn už jen s ruinami tohoto dvora, neznalí by už ani
nepoznali, že zde byl velký statek. Alej tvoří ji 53 dvojřadí, ale některé stromy už
chybí, i tak je jich kolem úctyhodné devadesátky.
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Pokud byste chtěli naši krásnou alej podpořit, učiňte tímto způsobem do
7. ledna 2021.
1.
2.
3.
4.
5.

Najděte stránku: https://alejroku.cz/2020
Vyberte Plzeňský kraj
Vyberte Alej u hradu Volfštejn
Vyplňte formality a dejte odeslat
Vyčkejte, až Vám na e-mail přijde zpráva, tam opět potvrďte hlas a je hotovo!

A koncem ledna uvidíme, jak si stojíme. v Našem kraji je nominováno deset alejí.
Děkujeme za Váš hlas!
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov
VÍTEJTE V BĚŽNÉM DNU NAŠICH PEČOVATELEK Z POHLEDU SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE
V 6:30 hod. nástup na směnu, nasazení
respirátoru, rychlé předání informací, vzít
si rukavice, jít nakoupit, udělat snídani,
pomoci s hygienou a obléknutím se,
pomoci s úklidem, dát prát prádlo, druhé
prádlo pověsit, vyměnit respirátor,
vyměnit rukavice po každém klientovi,
rozvést obědy, rozvést nákupy, pomoci
klientům v terénu s hygienou, úklidem či
podáním jídla, vyžehlit suché prádlo,
vydesinfikovat společné prostory, mezi
tím se několikrát obléci a svléci ze
speciálních obleků k pozitivnímu
klientovi. S vědomím, že musím upozadit
svoje potřeby a není možné se napít, jít na
WC …. volá klient, že potřebuje pomoci, najím se a napiju, až nebude nikdo
potřebný.
Volala pečovatelka, že jí je zle a bohužel nemůže přijít do práce, snad to není covid.
Tak to se nenajím, musím jít ke klientovi, ke kterému měla jít kolegyně. Zapsat vše
nezbytné. Přišla klientka s prosbou o pomoc, vypadá sklesle. Opatrně se zeptám,
zda je v pořádku. Není. Doléhá na ní samota, izolace od rodiny
a hororové zprávy z televize. Snažím se jí uklidnit. Jdu zpět, na telefonu mám rodinu
klienta, která se tatínkovi nemůže dovolat. Jdu zkontrolovat, jestli je vše v pořádku.
Naštěstí ano, jen nemohl telefon najít. Cestou zpátky procházím okolo hloučku
klientů, odpovídám na otázky ohledně covidu a snažím se s nimi vtipkovat a
rozveselit je. Dusná atmosféra posledních měsíců by se dala krájet. Totálně
vyčerpaná fyzicky i psychicky odcházím domů, kde mě čeká rodina. Uvařit, dodělat
úkoly, poklidit doma. Při čtení pohádky dětem už usínám. Je ráno 6:30 hod.,
nasazení respirátoru a nástup na směnu.
Vítejte v běžném dnu našich pečovatelek. Děvčat, které v této „době covidové“
jedou na 200 %. Únava je vidět na každé z nás, psychická i fyzická. Strach klientů
z celé situace, izolace od rodiny a převážné pobývání v malých bytech se podepisuje
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na každém z nich. Cítíme, že v dnešní době je psychická podpora našich klientů,
pohlazení a držení za ruku, potřeba více než kdy jindy. Všechny naše pečovatelky
ve Městě Touškově, ve Všerubech a v Černošíně, se snaží přes veškerou péči i
v dnešní době, a možná HLAVNĚ v této době, plnit klientům jejich přání. Naše
organizace se, jako každý rok, zapojila do projektu Ježíškových vnoučat. Snažíme
se sepsat s našimi klienty Vánoční přání, která by jim alespoň na chvíli vykouzlila
úsměv na tváři. Mnohdy je až dojemné, jak skromná tato přání jsou a jak moc se
senioři cítí být lidem na obtíž s myšlenkou, že už na nich nikomu nezáleží. To se jim
každý den naše pečovatelky snaží vyvrátit i tím, že jim naslouchají v nejtěžších
chvílích, či při úklidu s radostí poslouchají historky z mládí. A právě touha sdílet
zajímavé životní příběhy našich seniorů, se odráží v projektu Drahokamy času. Do
tohoto projektu se již zapojily asi dvě desítky našich klientů, z nichž jedny
z posledních byly například paní Molčanová a paní Hanzlíčková z DPS ve Všerubech
a paní MUDr. Hrabětová ze Zruče. Články o výše zmíněných dámách vyšly v příloze
Plzeňského deníku v srpnu 2020. Právě tyto reportáže, pomáhají mimo jiné i
k pozitivnímu vnímání široké veřejnosti o naší organizaci, respektování seniorů a
individuálnímu přístupu ke každému z nich.
Na závěr bychom chtěli všem pracovníkům naší organizace poděkovat za jejich
pracovní nasazení v této náročné době a široké veřejnosti za podporu. Naše dík
a obdiv patří ale hlavně naším klientům za to, s jakou odvahou snáší období, kdy
jsou neustále upozorňováni na rizika, která právě jim hrozí, za to, jak statečně musí
snášet odloučení od rodin a přátel, kteří jsou mnohdy tím nejdůležitější
a jediným co seniorům zbývá. Přejeme všem pevné zdraví, psychickou pohodu
a klid i v nadcházejícím adventním čase.
Bc. Eliška Slepičková, Koordinátorka pro středisko Touškovsko
Ráda bych poděkovala všem pracovníkům, za jejich obětavou a láskyplnou práci,
pro naše seniory, bez jejich nasazení a překročení jejich komfortní zóny, by bylo
možné kvalitu a rozsah péče, zajistit. Veliké poděkování patří našemu zřizovateli,
ale i vám občanům. Vzájemnou spoluprací a mnohonásobnou podporou, jsme tu
pro vás každý den, a to i v této nelehké době, je naše práce místem, které máme
rádi.
Všem přeji zdraví, krásné prožití vánočních svátků a ať je pro nás všechny rok 2021
poklidný, bez pandemie a omezení, s kterými se potýkáme. Každý z nás si sáhl na
svoji smrtelnost a po dlouhou dobu vládne mezi lidmi strach a beznaděj. Přeji vám,
ať naději nikdy neztrácíte a věříte v dobro, opatrujte se.
Bc. Lenka Šeflová, ředitelka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V BARVÁCH PODZIMU
Při příchodu dětí do mateřské školy po prázdninách se pozornost jako každý rok
zaměřila na adaptaci ve školce. Malé děti přicházely do nového prostředí a musely
se vyrovnat s řadou naprosto nových a neznámých situací. Ocitly se ve společnosti
zcela neznámých lidí, nových autorit, vrstevníků. Musely
se přizpůsobit jinému režimu, určitým pravidlům. Do mateřské školy nastoupilo
celkem 38 dětí, z toho 13 předškoláků.
Podzimní čas v mateřské škole byl ozdoben zářivými barvami spadaného listí.
Ve vzdělávací činnosti se děti dozvěděly mnoho zajímavého o podzimu.
O ptáčcích, kteří od násodlétají. O práci v sadech a na zahrádkách, na poli,
o podzimním počasí, o lese. O papírových dracích, kteří neodmyslitelně k podzimu
patří. Zdokonalily se v jednoduchých počtech, grafomotorice, psaní. Naučily se
písničky, básničky a říkadla o podzimu. Vytvořily krásné práce s tématikou tohoto
období. Seznámily se s tradicí rozsvěcování dýní a s tradicí SVATÉHO MARTINA.
Společně se rodiče a děti podíleli na podzimní výzdobě školky donesením výrobků,
které společně doma vytvořili.
Všichni ze školky měli velkou radost z vítězství Sofinky Čekanové a Nellinky Karolové
ve výtvarné soutěži jedné ze známých japonských firem.
Vzhledem k situaci kolem koronaviru byly zrušeny předvánoční akce v Černošíně,
na které se děti vždy připravovaly a zároveň moc těšily. Přesto si společně tuto dobu
ve školce určitě zpříjemní výzdobou a sváteční atmosférou. Společně prožitými dny
adventu se naladí na vánoční čas.
Přejeme všem krásné Vánoce, zdraví v novém roce a našim dětem splnění všech
přání.
Kolektiv mateřské školy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DISTANČNÍ ROK 2020 OČIMA ŽÁKŮ
Končí rok 2020, který byl pro nás všechny výjimečný. Ve škole jsme strávili
dohromady jen pět měsíců. Dva měsíce jsme si užili prázdniny, pět měsíců jsme si
užívali distanční výuku (tři měsíce na jaře a dva měsíce na podzim) tedy výuku přes
počítače, mobily, notebooky, tablety.
Na jaře jsme zpočátku většinou byli spokojení, že nemusíme do školy, mnozí
si udělali několikatýdenní prázdniny – prostě nedělali nic. Doba, kdy byla zavřená
škola, se prodlužovala, vyučující začali důsledněji vyžadovat plnění úkolů. Najednou
jsme zjišťovali, že to nejsou prázdniny. Těm, kteří nedělali nic nebo jen málo,
docházelo, že jim utíká učivo, které jen těžko doženou, a kupodivu převážná většina
z nás docházela pomalu k závěru, že jim normální školní výuka chybí, výklad
vyučujících ve třídě nenahradí výuka přes počítač, chyběly kontakty se spolužáky.
Těšili jsme se na to, až budeme moci chodit do školy. Někteří se vrátili do školy už
v květnu, jiní až v září.
Na začátku nového školního roku jsme se všichni setkali ve škole a postupně
doháněli pod vedením vyučujících dosud neprobrané učivo, případně upevňovali
poznatky, které jsme získali v době jarní online výuky. Sotva se naše práce pěkně
rozběhla, došlo k opětovnému uzavření školy.
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Na podzim už ale převážná většina z nás přistupovala k plnění úkolů
zodpovědněji. Uvědomili jsme si, že uzavírání školy se může ještě několikrát
opakovat, že je to jen na nás. Pokud chceme získat nové vědomosti, pochopit nové
učivo, bude nutné plnit úkoly, účastnit se pravidelně online výuky i přesto, že je to
obtížné, pro někoho nudné, těžko udržujeme při tomto způsobu výuky pozornost,
když nás nikdo nehlídá, nesoustředíme se tolik, unikají nám souvislosti. Žákům a
žákyním, kteří doma neměli potřebné vybavení, zapůjčila škola notebooky, aby se
distanční výuky mohli účastnit. Každý den jsme měli maximálně tři hodiny online
výuky a k tomu ještě další písemné úkoly, přesto nebylo možné probrat učivo
v takovém množství a kvalitě jako při „normální“ výuce. Některé žáky tento způsob
výuky baví, zdá se jim zábavnější, ale uznávají, že se tolik nenaučíme, že jsme ztratili
mnoho času a výpadek se bude velmi těžko dohánět. Může přijít další vlna a škola
se opět uzavře.
Nebudeme končit pesimisticky, musíme doufat a přát si, aby rok 2021 byl
pohodovější, zdravější a šťastnější než rok, který právě pomalu končí.
žáci a žákyně 7. a 8. ročníku ZŠ Černošín

UŽITEČNÝ DAR
V průběhu měsíce října 2020 naši školu kontaktovala firma LOXXESS Bor s.r.o., která
nám nabídla jako dar svoji vyřazenou IC techniku. Z nabídnuté ICT jsme si vybrali 5
kusů tiskáren, 6 počítačů HP a 6 notebooků Lenovo. Počátkem listopadu nám
zástupci firmy předali zvolenou techniku, kterou jsme přijali s velkým nadšením.
Okamžitě jsme oslovili našeho IC specialistu pana Bittengla, který nám za krátkou
dobu zprovoznil darované počítače a notebooky (pořídil a nainstaloval nové pevné
disky a potřebný software). Nyní jsou již plně funkční. Děkujeme firmě LOXXESS Bor
s.r.o. za jejich dar, který nám v prezenční výuce nahradí již zastaralou techniku,
v době distanční výuky umožní kvalitnější spojení se žáky.
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VŠUDE DOBŘE, VE ŠKOLE NEJLÍP
V loňském školním roce jsme poprvé zažili situaci, kdy své dveře uzavřely
školy, a my museli začít učit žáky na dálku. Naučili jsme se používat nové technologie
a způsoby výuky. Bylo to náročné nejen pro učitele, ale i pro žáky a jejich rodiny.
Budoucí prvňáci nemohli přijít k zápisu do první třídy a zažít pocit, že už z nich
budou školáci. V průběhu května a června se někteří žáci vrátili zpět do školních
lavic, ostatní zůstali doma a pokračovali v distančním vzdělávání. Společně jsme se
sešli alespoň na předávání vysvědčení.
S radostí jsme se opět shledali 1. září. Pustili jsme se rovnou do práce,
abychom dohnali vše, co nám minulý školní rok uteklo. Bohužel v polovině října se
školy znovu zavřely.
Těšíme se do školy! Věta, která je
typická pro malé školáky, nyní zaznívá
z úst snad všech dětí školou povinných.
S napětím očekáváme den, kdy se
budeme moci do školy vrátit v plném
počtu.
Uvědomujeme si, že distanční
forma výuky, včetně online hodin,
natočených videí, odkazů na zajímavá
videa apod. nemůže plnohodnotně
nahradit tu prezenční. Fakt, že se nám
distanční vzdělávání podařilo velmi dobře
zabezpečit, nebyl pouze dílem učitelů a
dětí. Mnohé děti si ve škole mohly
zapůjčit notebooky, které škola získala
z různých projektů, jako dar od firmy
LOXXESS. Bez této technické podpory by
kapacita školních notebooků, které si děti
vypůjčily, nestačila.
Dítě a počítač před ním však ještě
neznamená zákonitý úspěch. Když
pomineme občasné technické problémy
s připojením, nejobtížnější stránkou celé
distanční výuky byla tíha odpovědnosti za
vzdělávání, která byla zejména u mladších
dětí, plně přenesena na rodiče. Bez Vás,
milí rodiče, by Vaše děti jen stěží docílily
výsledků, na které dosáhly. Upřímně
děkujeme za úzkou spolupráci se školou,
bez Vás by výuka neprobíhala tak kvalitně,
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jak bychom si přáli. Rezervy v plnění povinností v rámci domácího vzdělávání
u některých žáků samozřejmě jsou, ale drtivá většina dětí si vedla velmi dobře.
Online výuka probíhala od 12. října, kdy žáci druhého stupně přešli do
rotačního režimu a ti mladší stále ještě seděli v lavicích. Během týdne se však situace
zhoršila natolik, že se vláda rozhodla pro úplné uzavření základních škol, stejně jako
tomu bylo na jaře. Nikdo nezahálel. Žáci si v doprovodu rodičů během října vypůjčili
potřebnou techniku ze školy a na přelomu měsíce jsme již fungovali v novém online
rozvrhu hodin.
Na podzim každého školního roku mají vycházející žáci obvykle možnost
navštívit střední školy, které pravidelně pořádají dny otevřených dveří. Tato
příležitost jim často pomůže v závažném rozhodování týkající se jejich budoucího
studia. Protože však zůstaly zavřené i dveře těchto škol, musela se tato akce odehrát
v online prostředí. V pátek 13. listopadu se naši žáci zúčastnili festivalu vzdělávání
a práce pod názvem „Posviť si na budoucnost“. Tento unikátní online festival nabídl
žákům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního
uplatnění v Plzeňském kraji. Na webu se představili zástupci středních škol
Plzeňského kraje, ZČU a také zástupci zaměstnavatelů v regionu. Více než polovina
našich nejstarších dětí (vycházejících deváťáků) se chystá do Stříbra na střední
odbornou školu, konkrétně má naše mládež zájem o obor Informační technologie
a Veřejnosprávní činnost. V den festivalu se budoucím studentům věnovala paní
ředitelka Jarmila Kánská a trpělivě odpovídala na jejich dotazy. O týden později se
škola znovu prezentovala v rámci Dne otevřených kamer, kdy se rodičům a žákům
kromě paní ředitelky a výchovné poradkyně, věnovali i garanti jednotlivých oborů.
Ve středu 18. 11. se do školy vrátili první vlaštovky – žáci prvního a druhého
ročníku. Děti byly šťastné, že se opět shledaly se svými vrstevníky, velmi se těšily na
své paní učitelky. Přestože musíme mít po celou dobu roušky, jsme všichni velmi
rádi, že se můžeme učit společně.
Pandemie nás ochromila, ale i posílila. Všechno špatné je k něčemu dobré.
Samostatnost a osobní odpovědnost jsou dva atributy, které se u dětí velmi posílily.
Učitelé všech generací částečně dostihli své žáky v digitální gramotnosti, v oblasti,
jež jejich mládí minula. Ve vzdělávání jsme se naučili volit mezi učivem stěžejním
a doplňkovým. Pevně věříme, že se v nejbližší době začneme ve škole scházet
všichni, přestaneme chatovat a rotovat, a budeme konečně zase spolu.
Přejeme všem pevné zdraví, klidný zbytek roku a šťastné vykročení do roku
2021.
kolektiv učitelů ZŠ Černošín
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TJ SOKOL Černošín
Vážení příznivci Sokola,
jsme ve zvláštní době pandemie s CV 19 a rok 2020 je rokem, kdy se téměř zastavil
volný pohyb a sportovní aktivity nejen v našem městě. Jistě jste si všimli, že všechny
naše oddíly a zájmové kroužky ukončily zjara na chvíli svoji činnost, pak bylo lehké
uvolnění přes léto, ale podzim nás opět v rámci nouzového stavu vyhlášeného
vládou ČR poslal na nucenou „ dovolenou“ od sportování.
Nejvíce smutné byly asi naše děti, které ztratily nejen školní pohyb, ale i pohyb
volnočasový.
Všichni chceme věřit, že tato situace nebude již dlouhá a opět začneme se sportovní
aktivitou ve všech oddílech.
Přeji Všem sportovcům a občanům našeho města, aby situace s CV 19 byla v brzké
době již minulostí a všichni jsme ji překonali ve zdraví.
Přeji Všem krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví
S pozdravem předseda TJ SOKOL Černošín
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Skautský tábor srpen 2020
Skautský oddíl Ichthys z Černošína vyrazil letos poprvé na svůj skautský tábor. Konal
se v termínu od 9.8. do 15.8. 2020 na tábořišti Včelnice u Přimdy. Tábor byl v počtu
11 dětí a 5 dospělých.
Naší náplní bylo tábor si užít, a to se nám povedlo! Celo táborovou hru s názvem
„Poklad na Stříbrném jezeře“ nám připravil náš vedoucí Tetřev (Matyáš Pokorný).
Naším úkolem bylo najít, nebo se doslova probojovat k nalezení mapky vedoucí
k pokladu. Určit pomocí souřadnic místo, kde poklad bude uschován, které
z místních tří jezer je to Stříbrné. Jezero najít ukryté v lesích a ukořistit poklad.
Myslím, že jsme si jak celotáborovou hru, proloženou dobrodružným pátráním, ale
také samozřejmě s výukou skautských dovedností všichni náramně užili. Bylo
krásné počasí, chodili jsme se koupat na místní Bobří hráz. Plnili jsme skautské
výzvy, užívali nočních hlídek, spaní na louce v podsadách, vaření v polní kuchyni……
no prostě paráda, co víc si jen přát. Snad jen, aby to v příštím roce také vyšlo a sešli
jsme se znovu, a ještě v hojnějším počtu spolu na táboře.
Všem zúčastněním moc děkuji, děkuji také rodičům za projev důvěry a za podporu
našemu skautskému oddílu, a to i finanční.
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Děkujeme také městu Černošín, které nás podporuje a také nám poskytlo dar,
z něhož jsme si letos mohli dovolit koupit své „týpí“ na naše další dobrodružství na
táborech a nejen tam!
Zuzana Vávrová

Zdravím občany Černošína
máme tu poslední díl Zpravodaje letošního roku. Já mám už také po sezóně, která
byla, jaká byla, a to i díky covidové situaci. Sice se mi nepodařilo ani jeden závod
dokončit na stupních vítězů. Ale sbíral jsem pravidelně body a v celkovém pořadí
mi to dalo na 3. místo a stal jsem se druhým vicemistrem pro letošní rok v kategorii
MX2. Je to můj dosavadní nejlepší celkový výsledek. A po sezóně mám smíšené
pocity. Chtěl jsem určitě více, ale stačilo to pouze takto. Na příští rok ještě
podepsanou smlouvu nemám. A zatím nevím, jak to bude. Je to těžší jak pro nás
jezdce, tak určitě i pro týmy. Sehnat takový obnos peněz, abychom si zajistili další
sezónu. A to vše jen díky covidu a všem omezením. Tak nezbývá než doufat, že to
dobře dopadne. Nejen pro nás, ale pro všechny občany našeho města/země. Ať se
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nám vrátí životy opět do normálu! A tak i já Vám všem přeji, ať zůstanete i nadále
negativně pozitivní.
Patrik Liška

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. MO Černošín
v roce 2020
1. ledna 2020 bylo pěkné zimní počasí, a tak jsme se vydali na novoroční výšlap
na Vlčí horu.
Na kopci se sešlo také několik členů z naší organizace. Popřáli jsme si hodně zdraví.
Někteří ještě vyšli na Goethovu vyhlídku, ti utahaní se odebrali na cestu zpět
k domovu.
Tehdy jsme ještě nemohli tušit, co nás v roce 2020 čeká. Nikdo z nás neměl
ponětí, jak by vůbec nějaký malý neviditelný virus byl schopný překopat plány po
celý rok.
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Členské schůze v březnu a listopadu se nekonaly. Objednané dubnové
představení v plzeňském divadle, na muzikál „Josef a jeho pestrobarevný plášť“
bylo odloženo. Nemohli jsme uskutečnit ani plánovaný květnový zájezd do Prahy.
25. října jsme měli opět jet do Velkého divadla v Plzni na operu „Prodaná nevěsta“,
ani to se nám bohužel nepodařilo. Pobyty jiných tachovských organizací, kam byli
naši členové přihlášeni, byly také zrušeny (Františkovy Lázně, Poděbrady
a Piešťany).
Co se nám podařilo uskutečnit v roce 2020:
Dubnové představení muzikálu v Plzni „Josef a jeho pestrobarevný plášť“ se
odehrálo v náhradním termínu 30. srpna 2020. Povedl se nám zájezd 20. září 2020
do kláštera Chotěšov a na zámek Červené Poříčí i s prohlídkou historického města
Klatovy. V srpnu pořádal OV Tachov týdenní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí.
Z Černošína jelo na tento pobyt 10 členů. V Sezimově Ústí jsme mimo léčebných
procedur, mohli vyjet na různé zájezdy po okolí. Prohlídli jsme si město Tábor
a přilehlé poutní místo Klokoty. Měli jsme možnost navštívit zámek Jindřichův
Hradec, zámek Hluboká, zámek Jemniště a Ptačí hnízdo. V Sezimově Ústí jsme
se také podívali na památník a hrobku prezidenta Edvarda Beneše, který se nachází
v krásném parku. Také jsme se podívali na zříceninu hradu Kozí hrádek.

Připravované akce na rok 2021:

- členská schůze by se měla konat koncem měsíce března 2021
- zájezd do Prahy je opět naplánovaný na měsíc květen a rekondiční pobyt
do Františkových Lázní na květen nebo červen
- OV Tachov opět zajistí rekondiční pobyt v Sezimově Ústí v červenci nebo srpnu
- pokud se podaří získat lístky na operetu nebo muzikál, pojedeme do plzeňského
divadla
- podzimní členskou schůzi plánujeme na listopad 2021
Všechny tyto akce se uskuteční, pokud bude epidemie pod kontrolou a nebude
nouzový stav jako
v letošním roce.
Blíží se vánoční svátky. Přeji Vám všem jejich poklidné prožití v pohodě
a ve zdraví.
1. ledna 2021 se budu opět těšit na novoroční výšlap a setkání na Vlčí hoře.
Anna Chlebečková
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Českobratrská církev evangelická
Job 14,1-3 Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jako
květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí. Přesto na něj upíráš svůj zrak.
Nepokoje mám poslední měsíce do sytosti. Nepokoj vyplývá taky z toho, že nevím,
co bude, že vás nemůžu na nic pozvat, že si možná letos navzájem pokoj vánoční
nepopřejeme. ..
Onehdy jsme seděli v kuchyni a říkali, že nebýt těch amerických prezidentských
voleb, byla by to letos dost mizerná bilance, co se povedlo a co naopak.
Nejen společensky, ale i soukromě. V mnohém jsme neobstáli. Sami před sebou
a před ostatními. Taky prcháme z bojů, které nestojí za to vyhrát. A vadneme. Rok
za rokem. V tom všem měl Job pravdu.
A on věděl, o čem mluví, z vlastní zkušenosti. Věděl, jak se může člověk trápit. Ne
nadarmo se říká "trpět jako Jób na hnoji". Věděl, co umí zlá nemoc, co znamená
ztratit blízké a přijít o obživu, tak jako mnozí dnes v důsledku pandemie.
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Přesto cítil v zádech něčí podporu. Podporu někoho, kdo nekomentuje, co se ti
nepovedlo, ale prožívá tvoji bolest s tebou. Někdo se dívá na člověka jinak. Vidí ho
takového, jaký je. A nevadí to. Není potřeba nic žehlit a kamuflovat, tenhle pohled
nemá srazit do prachu pocitu prohry, ale podržet, když už toho mám dost. Upokojit,
když klid ne a ne přijít.
Pocit pokoje v téhle nepokojné době není samozřejmý. Nepadá z nebe sám od sebe.
Někdy je potřeba mu vyjít naproti. Snad Vám to ve sváteční době půjde.
Informace o svátečních setkáních budeme aktualizovat dle vývoje a najdete je na
cernosin.evangnet.cz.
Děkujeme za veškerou podporu, kterou se v těžké době chybějících
sbírek rozhodnete evangelickému sboru poskytnout převodem na účet
2800714780/2010. Potvrzení o daru rádi vystavíme.
S přáním požehnání pro poslední týdny roku starého i celý příští rok
Juliana Hamariová, farářka

Ilustrace: Modlící se Job,
Marc Chagall, 1960.
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Symboly českých Vánoc
Co vám vytane na mysl, když se řeknou Vánoce? Dětem určitě dárky a co vám?
Tradičních českých symbolů je celá řada. Pojí se nám jak se Štědrým dnem, tak
i s adventem a Vánocemi. Symboly českých Vánoc se však nezrodily ze dne na den
a doprovází je řada zajímavých příběhů. Vydejte se s námi po stopách vánočních.

Barborky
Podle tradice ženy v bílém a s pomoučenými obličeji obcházely v předvečer
čtvrtého prosince domácnosti a hodným dětem rozdávaly dárky, kdežto ty
neposlušné šlehaly metlou. Tuto agendu časem převzal Mikuláš s čertem. Svátek
světice, panny a mučednice Barbory se zjednodušil v trhání větviček, které měly
děvčatům ukázat, zda se brzy vdají. Pravými barborkami jsou třešňové větvičky, ale
snadno rozkvétá také zlatice, jasmín, broskvoň nebo slivoně. Při výběru větvičky
postupujeme opatrně, abychom nepoškodili strom, jenž by měl být starý alespoň
deset let. Řežeme takové,
které mají nejvíce květních
pupenů. Vázu s větvičkami
necháme v místnosti se
stálou teplotou. Předtím,
než dáme barborky do
vody, jejich dolní konce
šikmo seřízne-me ostrým
nožem. Vodu ve váze
nevyměňujeme, jen ji
podle
potřeby
doplňujeme. Při takovém
zacházení se jistě dočká-me sváteční chvilky ozdobené čerstvě rozvi-nutými květy.

Betlém
Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista.
Ústřední téma je Svatá rodina, Panna Maria a svatý Josef v nuzném chlévě pečující
o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách. Pastýři a orientální
Tři králové přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty (vůl, oslík, ovce i jiná) a
případně andělem provolávajícím „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle“. Betlémy byly a jsou vytvářeny z nejrůznějších materiálů: dřevěné,
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keramické, papírové, perníkové aj. V některých místech je i tradice živých
betlémů, kde postavy jsou představovány živými lidmi ve formě buď statického
výjevu, nebo i hrané scény.

Ježíšek
Česká republika má jedno specifikum, které okolní státy neumí dost dobře
popsat. Něco podobného má snad už jen Slovensko a v některých lokalitách
Polsko. Jak to, že zrovna nám nosí dárky Ježíšek? Ježíšek nám nosí dárky z důvodu
velké obliby betlémů. Tak, jako se všichni scházeli v Betlémě, aby se poklonili
malému Ježíškovi a dali své dary, tak i on nyní nosí dárky nejen malým dětem. Náš
vánoční návštěvník a dárce, vychází z křesťanské tradice. Ježíšek je skutečně ono
betlémské děťátko, které Maria porodila v chlévě. Společně s Josefem ho položila
do jeslí a pečovala o něj. Na nebi se v tu chvíli objevila kometa. Pastýřům se zjevili
andělé a zvěstovali narození Božího syna. O Vánocích se v koledách a
myšlenkách symbolicky připojujeme k pastýřům v Betlémě a všichni společně
oslavujeme památku Ježíškova narození. Ježíšek se vrací v podobě dítěte prožít s
námi tyto krásné slavnostní chvíle a obdarovává lidi bez rozdílu, věřící či nevěřící,
stačí otevřít srdce.

Jmelí

Jmelí má kouzelnou moc. Lidé věřili, že vás a váš dům může ochránit od zlých
mocností. Polibek pod jmelím je dozajista také všem známý. K tomu, aby jmelí mělo
doopravdy kouzelnou moc,
je zapotřebí, aby vám jej
někdo daroval a vy jej
zavěsili do středu místnosti
anebo nad jídelní stůl ráno
na Štědrý den.
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Půlnoční mše a koledy

Vánoce bez koled by byly velice smutné. Koledy doprovází celé vánoce. Původně
je zpívaly jen děti, které chodily městem, či vesnicí a koledovaly si touto cestou o
jídlo a o pití.
Půlnoční mše vytváří ducha Vánoc. Podle křesťanství Vánoce začínají právě touto
mší.

Vánoční stromeček
Dnešní Vánoce by bez vánočního stromku snad nemohly ani existovat. Vánoční
stromeček totiž představuje jeden z hlavních symbolů Vánoc. Přesto vánoční
stromeček nebyl vždy jeho součástí.
Zdobení větví a ovocných stromů, s nimiž chodili koledníci po osadách, se datuje do
hluboké historie ještě před narozením Ježíše. Skutečná tradice zdobení vánočního
stromečku tak, jak to známe dnes, k nám přišla z Německa, kde se však počátek této
tradice pohybuje až okolo 16. a 17. století, kdy začali vánoční stromečky zdobit
původně řemeslníci ve svých cechovních domech. Vůbec první osvětlený stromek
se podle brémské kroniky objevil v roce 1570. Nejprve se vánoční stromeček
tradoval ve městech a až koncem 17. století se přesunul i na venkov. Za hranice
Německa se tradice zdobení vánočního stromečku dostala až v 19. století. Církev
tuto tradici chtěla nejprve potlačit, protože ji považovala za pohanský zvyk, což i
vlastně byl, protože dříve Germánské kmeny o zimním Slunovratu vskutku zdobily
stromy pro boha Wotena.
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Hanka Bernhardtová si dekorace tvoří sama
Každý rok si sedmapadesátiletá Hanka Bernhardtová z Černošína vyrábí sama různé
dekorace, a to na všechna období, její okna či dveře zdobí jarní, letní, podzimní
i zimní věnce. Na Vánoce dělá navíc také adventní věnce nebo přímo svícny. Třeba
svícny jsou prý docela jednoduché, protože větvičky nemusíte omotávat kolem
věnečku.
"Mám ráda nazdobený byt a
celkově přírodniny. Takže já si
přes rok pořád někde něco
sbírám do zásoby, například
různé pecky, šišky, kůru, nebo
si také nasuším kolečka
citrusových plodů a podobně.
Všechno si pak doma ukládám
do krabiček, mám to pěkně
rozdělené a mám na to
vyhrazenou jednu velkou
skříň. A pak ještě prostor na
skříních," svěřila se Hana
Bernhardtová.
Hanka Bernhardtová pracuje v Botanické zahradě v Praze, přátelí se s botanikem
Václavem Větvičkou a v době krize měli zahradu zavřenou. "A tak jsme dělali pro
zahradu vše možné, od úklidu a výsadby a dalších změn, a také jsem právě na tyto
Vánoce vyráběla adventní věnce. Ty zaberou více času. Kdo chce mít výzdobu
rychleji, ať si radši připraví věci na svícen. Nepotřebujete toho až tak moc, základem
je aranžovací hmota, která nasaje vodu. Tu koupíte v každém květinářství. Pak si
nařežete různé větvičky, ideálně z jehličnanů, nebo může být i z tújí a podobné.
Hmotu prolijete vodou a doprostřed si zapíchnete svíci, nebo můžete dát i dvě.
A dokola začnete píchat větvičky, uděláte si takový velký košík z větví. Ty si
nazdobíte čímkoliv. Záleží na vás, co tam chcete dát a přidělat ozdoby lze buď
tavnou pistolí, nebo třeba drátkem," říká.
Na větve pak připevňuje usušená kolečka pomerančů, válečky skořice, šišky,
jeřabiny. "Někdo má radši přírodní svícen, někdo chce zase třpytivý s ozdobami, tak
si dá na větvičky třeba barevné vánoční koule, třpytky a podobně. Nebo taky
slaměné a dřevěné ozdoby. Připevníte, očistíte, můžete ještě dodat mašli, jak kolem
svíčky, tak na větvičky a je to! Když máte vše připravené, jde to od ruky
a za 15 minut můžete mít svícen hotový," směje se Hanka.
Závěrem všechny pozdravuje a přeje jim hlavně zdraví a pohodu.
Martina Sihelská
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Rozhovor s panem Jaromírem Laiblem
O několik desítek úžasných historických kousků bude příští rok bohatší muzeum
v Černošíně. To, ačkoliv je nyní veřejnosti zavřené, má v nabídce novou expozici.
Jde o různé nálezy z okolí, které při svém toulání nasbíral v lese, na poli či kolem
rozvalin starých budov Jaromír Lajbl z Černošín, kterému je 68 let.
Do putovní výstavy přivezl stovku jedinečných artefaktů.
Co vše jste do muzea přivezl?
Nejde vše vyjmenovat, ale je toho hodně, myslím si, že některé nálezy mají
i zajímavou historickou hodnotu. V muzeu mimo jiné tedy uvidíte třeba sekeru
z doby železné, šipku kuše, středověké podkovy, jsou tam i různé přezky, knoflíky,
mince, je toho opravdu hodně. V podstatě jsou to věci od doby bronzové až po
novověk.
Doufám, že to lidé budou moci brzy vidět.
Jak jste k tomu přišel, že jste je začal sbírat?
Tak, já se rád toulám kolem a často jsem něco nacházel, víčka, obaly a tak. Už jako
dítě jsem pořád po něčem koukal, hledal jsem v opuštěných domech, nosil jsem si
domů třeba staré dopisy, mince, já byl takové dítě sběratel, ale tehdy jsem ještě ty
hodnoty věcí neznal, jen mě to bavilo, bylo to pro mě zajímavé. Když mě prostě
něco zaujalo, tak jsem to vzal do kapsy. Ale opravdu sbírat jsem začal někdy před
dvěma lety. To jsem našel úlomek měděné hřivny z doby bronzové. Konzultoval
jsem to v jedné skupině, co to asi je, tam jsou i archeologové. A tak mě ten nález
pak nadchnul, že jsem našel něco tak starého a už jsem začal hledat více a cíleně
v místech, kde jsem něco tušil.
Ta skupina je vysloveně pro sběratele?
Jsou tam takoví lovci historie a znají to. Když něco najdu a nevím, jak to pojmenovat
nebo zařadit, pošlu tam detailní fotografie a ti, co tomu rozumí mi to určí, tedy
pojmenují i datují. Ostatně to pak lze ještě porovnat s dalšími nálezy na internetu,
i přímo od archeologů. Je úžasné, jak to funguje a hodně se tam dozvíte i naučíte.
Lásku k historii jste dokázal využít i při výběru povolání, nebo jste měl úplně jinou
profesi?
Já jsem vyučený lakýrník, dělal jsem u zemědělských staveb, na různých stavbách,
nebo také v mlékárně. Původem jsem z Olbramova, ale v Černošíně žiji už od roku
1988.
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Máte i jiné koníčky?
Tak rád pracuji na zahrádce, mám tam hodně zeleniny, mám rád stromy
a samozřejmě takové to toulání se přírodou.
Výstava je zatím pořád zavřená, ještě ji nikdo neviděl, měla by končit teď
v listopadu. Bude tedy prodloužena, nebo jak to bude pokračovat?
Domluvili jsme se takto, že v této době je výstava natočená na krátké video, které
je na sociálních sítích facebooku a webových stránkách: muzeumcernosin.cz.
Tam je hodně z výstavy vidět. Pokud výstava skončí, přesto už trvale zůstane
v černošínském muzeu, jen bude přemístěna z putovní místnosti do stálé expozice,
to by se mělo stát po novém roce. Takže návštěvníci mají stálou možnost tyto nálezy
vidět. V dalším roce je plánována i beseda.

Na webu Českého rozhlasu Plzeň a Muzea Černošína je i záznam z vysílání.
Martina Sihelská
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Černošíně mají Kočičkové Vánoce!
Černošín a jeho muzeum se vrhlo na netradiční vánoční výstavu, kdy vánoční
stromeček a celá jedna místnost je plná koček. A to nejde jen o vánoční dekorace,
ale také o obrazy, sochy, šperky, pohlednice, tužky a mnoho dalších věcí. A proč
zrovna samé kočky? Muzeum vzniklo před šesti lety a každé Vánoce má jinak
tématické. "Nikdy se neopakovaly, vždy byly ozdoby na stromečku jiné. Letos jsou
tématem kočky, ale měli jsme také Vánoce zvonečkové, andělské, betlémové,
historické či knoflíkové. A vždy k tomu náleží i dekorace okolo. Každé téma si najde
své obdivovatele a kočky se asi budou nejvíce líbit dětem," uvedla místostarostka
Černošína Hana Merglová.
Na výstavě se podílely tři autorky, ale protože se o výstavě dozvěděli až v hlavním
městě, doputovala do černošínského muzea také zásilka z Prahy. "Dal mi to můj
kolega z práce, když zjistil, co bude v Černošíně za výstavu, vzpomněl si, že má doma
kočičí vykrajovátka a hned udělal perníčky, které zabalil a poslal do výstavy
pro radost. Dala jsem je tam na stromeček," usmívala se černošínská Hana
Bernhardtová, která zásilku od svého kolegy Karla Bartyzala dovezla.
Výstava potrvá do konce ledna, otevřená je od úterý do soboty od deseti do
šestnácti hodin, více informací na tel: 606 370 225
(čtvrtky a pátky je nutné si domluvit telefonicky na tel: 736 417 706)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=N35NnjJ_qc0&ab_channel=MartinaS
ihelska
Martina Sihelská
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Hezký nový rok!
Milí čtenáři, začínám touto větou, která za chvíli opět bude historií, stejně tak, jako
máme historické dokumenty v našem muzeu.
Musím se přiznat, že tento rok se mi vůbec nezamlouval, a to asi nikomu. Muzeum
sice opět rozšířilo svou expozici, ale veřejnost ji nemohla vidět. Přišli jsme o krásné
velikonoční svátky, o několik přednášek, o výpravu na Kosí potok. Pan Jaromír Lajbl
nám věnoval jedinečnou expozici historických nálezů z okolí, za což mu velmi
děkujeme, je úžasná! O tuto výstavu tedy nepřijdete, zůstala nám v muzeu jako
trvalá, zrovna tak počítám s tím, že pan Lajbl nám časem k výstavě něco řekne, hned
jak budeme moci mít přednášky. Teď na zimu instaluji Kočičí Vánoce. Pomáhá mi
Líza Honomichlová a společně jsme dokázali ozdobit stromeček kočičkami ze dřeva,
plastů i těmi háčkovanými. Místnost zaplnily kočičky v podobě soch, puzzlí, obrázků,
šperků, jsou i jako potisky a nášivky na oděvech či dalších věcech.
V době, kdy píšu tyto řádky, ještě nevím, zda výstavu budete moci vidět, ale pevně
věřím, že ano a mezi svátky si vyhradím den, abych vám ji mohla ukázat. Pokud se
tak nestane, tak upozorňuji na virtuální prohlídku na webových stránkách muzea
(www.muzeumcernosin.cz), nebo na face: Muzeum Černošín.
Snažím se tam vkládat jak fotografie a informace, tak i krátká videa.
Tolik pár informací pro vás, přeji vám všem do roku 2021 jen to nejlepší, ať se vše
vrátí do správných kolejí a je ten rok příznivější, než-li ten letošní.
Martina Sihelská
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Představujeme naše vesnice - Krásné Údolí
Dnešní obec Krásné Údolí vzdálená dva kilometry východně od Černošína byla
zřejmě založena v souvislosti s hradem Šontál připomínaným ve 14. a 15. stol.,
rodovým sídlem rytířů ze Šontálu. Ti v 15. stol. získali nedalekou tvrz Zádub
a původní hrad opustili, stejně tak je i přilehlá ves v polovině 16. stol. uváděná
v historických pramenech jako pustá. Jako součást panství Švamberků se sídlem na
Třebeli byla nejspíš na počátku 17. stol. znovu osídlena, ale písemné zprávy
nacházíme až z konce zmíněného století.
Šontál – Schönthal – Krásné Údolí
Tato tři pojmenování v sobě skrývají dějiny jednoho místa, a kdybychom ještě
přidali místní název „Černý kůň“, mohli bychom vysledovat i jakýsi logický posun
osídlení místa od skalního ostrohu nad levým břehem Černošínského potoka až
k císařské silnici vedoucí od Stříbra na Cheb.
Hrad Šontál stával jižně od dnešní vesnice Krásné Údolí na skalnatém ostrohu
obtékaném ze severu, západu a jihu potokem, směřujícím pak dále ke Svojšínu.
Dějiny hradu Šontálu jsou velmi chudé a mezerovité.
Hrad vystavěný ve 14. a existující patrně pouze do poloviny 15. století si udržel svoji
jednoduchou středověkou podobu. Absenci historického materiálu zde může plně
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nahradit pouze archeologický výzkum lokality. Zaniklý hrad Šontál je vedený jako
kulturní památka. Je mnoho míst, které stojí za to navštívit a užívat jejich mnohdy
kouzelnou atmosféru plnou aktivní pozitivní energie. A pokud se o nich nebude
vědět, budou odsouzené do zapomnění a nebudou uchované pro další generace.
A právě takové je toto místo.
Krásné Údolí je malá obec, kde je evidováno 26 adres. V obci je také dětské hřiště
s malým zázemím, kde se pravidelně konají poutě.

Kaplička v Krásném Údolí má nový kabát

V obci Krásné Údolí u Černošína opravili kapličku sv. Antonína. Kaplička dostala
po letech novou fasádu, více uvádí starosta Černošína Miroslav Plincelner. "Každý
rok je na té stavbě znát, a je potřeba tyto památky pravidelně udržovat. Kaplička
má teplejší barevné odstíny žluté, růžové a hnědočervené. Zvládli to naši
pracovníci," řekl Miroslav Plincelner.
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Článek spolku pro záchranu hradu Volfštejna
Vážení čtenáři,
chtěl bych Vás touto cestou seznámit s průběhem oprav na hradě Volfštejn.
Na hradě, jak jistě víte, pracují členové spolku pro záchranu hradu Volfštejna již řadu
let. Naše činnost je dobrovolná, a proto pracujeme jen v době osobního volna.
V průběhu několika let se nám podařilo postupně opravit zdivo velké věže a bašty.
V současnosti dokončujeme opravu korun zdiva starého paláce. V očích
nezasvěceného návštěvníka hradu se může zdát, že práce postupují příliš pomalu.
Věřte, že tato práce, kterou provádíme zcela bez mechanizace, není lehká. Když si
však uvědomíme skutečnost, že vlastní výstavba hradu ve středověku probíhala
minimálně 20 let a mnohdy i déle tak si tento názor poopravíme. Za to, co, se nám
povedlo opravit, vděčíme nejen členům spolku, ale i lidem z Městského úřadu
v Černošíně a odborníkům z Památkového ústavu v Plzni.
V letošním roce 2020 se toho moc nestihlo vzhledem celkové situaci s pandemií.
Naše práce se soustředila na finální zakončení zdiva SZ strany paláce t.j. strany do
nádvoří hradu. Pro názornost přikládám několik fotografií. Dále jsme museli upravit
hlavní vstup do paláce a postavit dřevěné zábradlí kolem základového zdiva tzv.
Nového paláce. To vše kvůli zvýšení bezpečnosti návštěvníků hradu a zajištění zdiva
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před další destrukcí. V příštím roce se naše práce soustředí na dokončení oprav zdiva
na paláci. Chystáme také další plán budoucích oprav, o kterém vás budeme
postupně informovat.
A na závěr chci upozornit, že v roce 2022 budeme mít výročí 30 let od založení
našeho spolku.
Václav Menčík

Ohlédnutí na závěr
Byl to opravdu velmi zvláštní rok. Myslím, že kdyby nám někdo před lety řekl,
že budeme prožívat nouzový stav, zákazy vycházení, všechna daná opatření,
neuvěříme. A najednou to byla realita. Vystřídala se v nás celá škála pocitů,
od strachu, zodpovědnosti, únavy, marnosti, vítězství, ale i zklamání, v boji
s neznámým nepřítelem. Byl to rok, který prověřil naše schopnosti, kdy se z našich
domovů staly improvizované třídy škol, dílny švadlenek, které po nocích šily roušky,
přenesené úřady.
Byly to chvíle, kdy člověk obdivoval semknutost národa, vzájemnou podporu
a snahu pomoci.
Již po jarní vlně jsme děkovali za pomoc všem, kdo šil roušky a aktivně pomáhal,
za dodané vitamíny seniorům v domě s pečovatelskou službou. Dnes si říkám, že do
té „naší vesnické první linie“ řadím všechny prodavačky a obchodníky, usměvavou
pošťačku (prý celou dobu pozitivní, jak sama říkala), která nám dnes a denně
doručila vše potřebné, pana doktora se sestřičkou, pečovatelky z DPS, popeláře,
kteří se potýkají se zvýšenou produkcí odpadů právě díky tomu, že nyní pobýváme
více doma a také pracovníky naší technické čety, Vás všechny, bez nichž by ten
koronavirový život prostě schůdný nebyl.
Pro mě osobně jsou hrdiny muži z místní výjezdové jednotky SDH. Covid necovid,
zasahují, pomáhají při transportu pacientů, provádějí dezinfekce kontaminovaných
prostor. Jsou to i učitelky z mateřské i základní školy, které musely reagovat někdy
téměř přes noc na vydaná opatření a přizpůsobit chod tak, aby vše bylo
zabezpečeno. A často to byl nadlidský úkol. Děkuji.
Bylo to těžké období, které ještě není úplně za námi. Ale i v tom zvláštním období
přišly chvíle, kdy člověk mohl být pyšný na to, kde žije. Takovými okamžiky pro mě
v letošním roce byly společně prožité závody s mladými hasiči SDH Černošín. Děkuji
trenérkám, že svým svěřencům věnují velkou část ze svého volného času. Letošní
rok byl pro ně velkou odměnou, opravdu naše město výborně reprezentovali
a získali i velmi dobrá ocenění. Děkuji.
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Jsou to drobnosti, které v tomto čase člověk vnímá jinak. A jednou z nich je
například i to, že v našem městě je člověk, který se každý den vypraví ke kostelu
sv. Jiří, s velkou mírou odvahy vyjde kostelní schody a díky němuž fungují kostelní
hodiny. My pak jen pouhým pohledem na věž vnímáme, jak běží ten náš čas…člověk
usměvavý, klidný, dobře naladěný. Děkuji.
Výčet toho, co se povedlo či nepovedlo, co je plánováno, jste se dočetli v úvodním
článku pana starosty. Děkuji Vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění
v Černošíně, přiložíte ruku k dílu a také svým kolegům.
Přichází jedno z nejhezčích období roku. Vánoce. Ty letošní budou trochu jiné.
Možná o to více zapamatovatelné. Pamatujme na to, že k tomu, abychom mohli dát
najevo svou lásku, nepotřebujeme žádné dárky. Stačí ji přimíchat do všeho, co
děláme a do našich mezilidských vztahů.
Děkuji Vám za přízeň v letošním roce a těším se na její vzájemné pokračování.
Vážím si Vás
S úctou a přáním pevného zdraví.
Hana Merglová, místostarostka města
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