Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Tak si někdy připadám, že se začínám potkávat. Ono je pondělí a hned na to je
pátek. Ani jsme se nestačili rozhlédnout a půl roku je za námi. Doba, kterou jsme
si všichni prošli za poslední dva roky nikomu nepřidala na náladě, ale věřme, že
veškerá nařízení a omezení byla dělána pro nastavení klidového stavu a v zájmu
zdraví nás všech. Máme za sebou část plánovaných prací, které byly připraveny
pro letošní rok a je potřeba vše dotáhnout do finále. Další balíček prací nás ještě
čeká. Ono je to každým rokem jako přes kopírák. Není to tím, že bychom nebyli
připraveni, ale vytíženost realizačních firem je nevídaná a již dnes se chystáme
domlouvat práce na příští rok. Proto se snažíme být maximálně připraveni. Když
se kopne do země, tak je to vždy o milionech. Přesto Vás chci ubezpečit, že
zadluženost města je takřka zanedbatelná a jsme schopni se s ní bez nějakých
velkých problémů vyrovnat. Co je doma, to se počítá a nikdo nám to z Černošína
neodnese. Vše ale s rozumem.
I v letošním roce se celkem dařilo v získávání dotačních peněz a musím dodat,
že jsou ještě nějaká želízka v ohni. Jistě jste zaznamenali, že se postupně mění
lampy na veřejném osvětlení za úsporné a je spočítáno, že tahle investice se do tří
let vrátí. Bylo zrealizováno nasvětlení přechodů pro chodce umístěné na průtahu
Černošínem za účelem zvýšení bezpečnosti hlavně dětí, které je využívají při
docházce do obou škol. Doba vynuceného zavření mateřské školy byla využita
ke vnitřním opravám tříd, kde byly odstraněny veškeré dřevěné obklady, opraveny
omítky, vyměněny podlahové krytiny, nainstalováno nové osvětlení a v neposlední
řadě vybudováno nové sociální zařízení pro třídu těch nejmenších školáčků.
Mateřská škola v Černošíně se má jistě čím pochlubit. V současné době probíhá
oprava kalové jímky v areálu ČOV v Černošíně, která po letech využívání začala
vykazovat stopy netěsnosti a průsaků. Po dlouhých a dlouhých letech se podařil
dopracovat projekt na výstavbu „Cyklookruhu“ a bylo vydáno stavební povolení.
A protože čas neúprosně běží, tak je potřeba myslet již na příští roky.
Připravenému přeje štěstí. Město Černošín takové projekty připravuje. Aktuálně je
ve hře příprava zasíťování nových stavebních parcel, výstavba bytového domu,
oprava vnitřních prostor bývalého Nákupního střediska a řadu dalších, které jsou
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zahrnuty do plánu rozvoje města. Nemluvím o neodkladné potřebě oprav
a údržbě budov a veřejných ploch a zeleně v majetku města nejen v Černošíně, ale
i na dalších sedmi katastrech patřící pod město.
Nezapomínáme ani na místní komunikace a přístupové cesty do osad a k chatovým koloniím. Zub času a nadměrná doprava vytěžené dřevní hmoty udělalo své.
Je mi jasné, že každý vlastník nemovitosti by chtěl mít ideální přístup, ale nic nejde
jako mávnutím kouzelného proutku. Příprava bývá delší než samotná realizace.
Ale věřím, že pokud se rozhlédnete kolem sebe, tak musíte vědět a vidět, o čem je
to moje povídání. On ten život v Černošíně nemá v rukou starosta. Ono je to totiž
o nás o všech. A proto se k sobě chovejme ohleduplně a pokud nastanou
problémy, tak se o nich pojďme bavit a hledat řešení.
Miroslav Plincelner – starosta města

MĚSTO ČERNOŠÍN

ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVEN - ZÁŘÍ 2021
Vítězslav PLAČEK
Václav ČERNÝ
Margita KUPCOVÁ
Pavel BUCHTA
Miroslav NOVÁK
Helena DOBROCSÁNYIOVÁ
Josef SLOBODA
Pavla ŠAFRÁNKOVÁ
Josef PACOLA
Zdeněk NEDVĚD

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA ČERNOŠÍN ROKU 2021

Rekonstrukce a rozšíření sociálního zázemí pro 1. třídu MŠ v Černošíně

Výstavba ,,cyklookruhu“ – v těchto dnech stavba bude zahájena
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Výměna svítidel VO od Stříbrské ulice po Plánskou
– pokračování v realizaci z roku 2020

Opravy a údržba vnitřních prostor SDH Černošín, realizované
pracovníky technického úseku Města Černošín
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Nasvětlené přechody
pro chodce u obou škol

Oprava kalové jímky ČOV
v Černošíně

Dokončená realizace akce
,,Bezbariérový přístup do 1. NP,
sanace a zateplení fasády objektu
obchodního střediska Černošín“

5

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠÍN
tel. 374 692 109 fax 374 692 186
e-mail: posta@cernosin.cz • www.cernosin.cz
HŘBITOV V ČERNOŠÍNĚ
změna ŘVP a nový ceník pronájmu hrobových míst
S účinností od 19.4.2021 byl vydán nový Řád veřejného pohřebiště města
Černošín (ŘVP) a nový ceník pronájmu hrobových míst.
(schváleno radou města dne 7.4.2021, usnesení č. 58)
Druh hrobu
Urnový hrob
Jednohrob
Dvojhrob, hrobka

Za období
rok
rok
rok

Cena (v Kč)
60,80,100,-

Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let. Již uzavřené nájemní
smlouvy zůstávají v platnosti po dobu trvání nájmu.
Řád veřejného pohřebiště města Černošín je zveřejněn na hřbitovní vývěsce a na
stránkách města: www.cernosin.cz
Jana Marková, evidence hrobových míst

MÚ Černošín rozšířil služby pro občany. Nyní již můžete využít
možnost platby kartou.
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Nová elektronická úřední deska v Černošíně
Na MÚ byl nainstalován elektronický kiosek a úřední deska. Jde o moderní
a efektivní způsob zveřejňování dokumentů, ale i pohodlný a nepřetržitý způsob
vyhledávání informací ze strany veřejnosti. Obsluha desky je jednoduchá
a dokumenty velmi dobře čitelné. Jsme připraveni i pomoci se seznámením
a obsluhou.

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ
Z ROZPOĆTU MĚSTA ČERNOŠÍN
Rada města schválila usnesením č. 64 ze dne 16.6.2021 nová pravidla pro
poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Černošín.
Změnou je, že žádosti o dotaci musí být podány do 31.10. předcházejícího roku,
než bude dotace poskytnuta.
Celé znění pravidel i tiskopis žádosti najdete na stránkách města:
https://www.cernosin.cz/urad-2/formulare-ke-stazeni-1/dotace-mesta/
ekonomický úsek města Černošín
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NEZAPOMNĚL SI MĚ LETOS ZAPLATIT?
Ať se nedočkáš platebního výměru!!! Ještě lze napravit – osobně na MÚ
Černošín nebo převodem na účet.
https://www.cernosin.cz/kontakty/poplatky-bezhotovostni-platby/

Využívejte Mobilní rozhlas.
Upozornění na veškeré dění
ve městě, důležité informace
i kulturní akce, Vám přijdou buď
formou SMS nebo e-mailem. Tato
aplikace je pro občany zdarma.
S registrací Vám rádi pomůžeme.
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INFORMACE Z TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA
Pracovníci technické čety města Černošín v těchto dnech zabezpečují především
sekání a úklid trávy. Deštivý květen nebyl příznivou dobou, trávy je letos opravdu
hodně. Město dostává přidělené na tyto činnosti od Úřadu práce uchazeče
o zaměstnání – sezónní pracovníky. Letos máme pouze jednoho, další čtyři lidé
těsně před nástupem odstoupili z důvodu stěhování. Je dobré si uvědomit, kolik
ploch „naši kluci“ musí posekat, upravit a nejedná se jen o Černošín, ale také naše
přilehlé vesnice. Co člověk, to názor…“seká se málo, seká se moc, seká se
v nevhodnou dobu“… Je dobré mít na paměti, že jejich práci vidíte na každém
kroku. A nezahrnuje pouze sekání trávy. Jsou to opravy majetku města, drobné
údržbářské práce, úklid odpadků (a že jich v poslední době přibylo), veřejných
prostranství. Pečují o veškeré vybavení, zajišťují servis a opravy. Často jsou
nápomocni s drobnými opravami klientům Domu s pečovatelskou službou, ale
i v ZŠ a MŠ.
Prosím Vás, všechny občany, o trpělivost. Věřím, že všichni chceme žít v hezkém
prostředí, které nám bude zpříjemňovat život. Prosím Vás o spolupráci při sekání
tím, že přeparkujete svá auta z míst, kde sekání právě probíhá a předejdeme tak
nechtěným pojistným událostem a vleklým opravám. Prosím Vás, abyste neparkovali vozidla na zelených plochách, ale maximálně využívali místa určená pro
parkování.
Sami nám můžete se sekáním pomoci, když posečete trávu i před svým plotem
a nemovitostí. Vždy Vás rádi podpoříme, například následným odvezením takto
posekané trávy. Stačí jen zavolat či napsat a naši zaměstnanci trávu odvezou.
Hezké léto.
Hana Merglová
místostarostka města
NÁŠ NOVÝ
POMOCNÍK aneb
obměna techniky Dobrým
pomocníkem
v současném boji
s trávou bude
naší technické
četě nový žací
stroj STAR JET UJ
102-22P5
9

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V poslední době se nám opakuje nešvar, kdy především po víkendu nacházíme na
svozových místech u nádob na tříděný odpad, ale bohužel i na místech jiných,
odložené věci, nepořádek, který poté likvidují pracovníci technické čety a nejsou
příliš důstojnou vizitkou města.

Pokud potřebujeme vyhodit něco, co se rozhodně nevejde do běžné popelnice –
například starý koberec, pytel otlučené omítky po opravě koupelny nebo horu
zelených větví ze zahrady, které nemáme kde kompostovat – vyřeší
to za nás sběrný dvůr.
Sběrný dvůr je v areálu firmy EKODEPON s.r.o., Lažany 36. Provozní doba je každý
den od pondělí do pátku 7.00 – 15.30 hodin a v sobotu 9.00 – 11.00 hodin.
Můžete do něj odvézt v podstatě všechny odpady, které vzniknou u vás doma
a nevejdou se do kontejneru, případně do něj vůbec nepatří (to platí zejména
pro nebezpečné odpady).

CO ODKLÁDAT DO SBĚRNÉHO DVORA?

Ve sběrném dvoře se sbírají hlavně ty komunální odpady, které by bylo obtížné
odkládat do běžně používaných nádob na odpad kvůli objemu, případně odpady,
které do běžného kontejneru vůbec nepatří.

ZAPAMATUJTE SI

Do sběrného dvora patří: starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad); železný
šrot; nebezpečné odpady z domácností; pneumatiky; stavební a demoliční odpad
(většinou v omezeném množství); ořezané větve, shrabané listí a další zelený
odpad ze zahrádek.
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Na sběrných dvorech můžete odložit, stejně jako do kontejnerů, i využitelné
složky komunálního odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton.
Sběrné dvory jsou většinou také místem zpětného odběru, kde je možno odevzdat
vysloužilé elektrické spotřebiče, starou elektroniku, počítače, zářivky a baterie.
Ukládání odpadu ve sběrných dvorech je pro místní občany zdarma, resp. občan
si jej platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci. U některého
odpadu, jako jsou např. pneumatiky, se může vybírat manipulační poplatek,
případně můžete odevzdat jen určité množství (zpravidla u stavebního a demoličního odpadu).
Sběrné dvory jsou většinou také místem zpětného odběru, kde je možno odevzdat
vysloužilé elektrické spotřebiče, starou elektroniku, počítače, zářivky a baterie.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NÁVRAT DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Adam už jde do družiny? A Ondra taky? Jéé, Emily, ty už tady můžeš být
taky s námi. Radost a nadšení, že budeme zase všichni pohromadě, byla úžasná.
Po ukončení nařízení vlády o zachování homogenity skupin ve školní družině se
dveře otevřely všem žákům. Hurá, všichni spolu!!!
Po škole se opět rozléhal smích a křik. I když stále v rouškách. Mezitím jsme
stačili, na důkaz našeho kolektivního přátelství, upéct stmelovací pizzu. Ne
nadarmo se říká, že jídlo nás všechny stmeluje a pak k sobě máme blíže. Také jsme
navštívili muzeum, kde probíhala výstava kočiček. Tento měsíc vyrábíme totem
přátelství, abychom si připomněli důležité pilíře při navazování kamarádství
a řešení konfliktů. Budeme doufat, že počasí nám bude přát a budeme si moci
užívat sluneční paprsky.
Vlasta, Vlastina, Vlastička… je to žena činu, umění, nápadů, veselí.
Bezvadná kolegyně, která i z kousku látky dokáže vytvořit mistrovské dílo. Díky ní
byl Den dětí od dětí velikou radostí a zážitkem pro všechny. Tak Vlastičko, já ti
děkuji, že díky tobě se mohu někdy vrátit do dětství a být alespoň chvilinku bez
starostí a užívat si tvé nápady a vědět, že výtvarka a umění nejsou jen černobílé,
ale úžasně pestré a barevné.

NEJEN ZNALOSTI JSOU DŮLEŽITÉ
Po návratu z distanční výuky se mezi některými žáky začaly objevovat
neshody, které se stupňovaly. Využili jsme nabídku PPP Tachov a kontaktovali
jsme metodika prevence Mgr. Petru Veselou, která realizovala sociometrické
šetření a následně intervenční program. Díky odborně zvoleným metodám
pozorujeme, že se v třídním kolektivu vztahy mezi žáky zlepšily.
Poděkování patří také rodičům, kteří svým souhlasem spolupráci s PPP
umožnili.

DEN DĚTÍ OD DĚTÍ
Svůj den si děti černošínské základní školy užily v pátek 4. června.
Nezasedly do lavic, ale dopoledne za krásného slunného počasí strávily venku.
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Starší děti (8. a 9. třídy) dohlížely na průběh jednotlivých disciplín a her
odehrávajících se na stanovištích rozmístěných na školním pozemku horní školy,
na hřišti u muzea, ale také na dopravním hřišti a v budově prvního stupně. Mladší
děti si potom hrály celé dopoledne a nabitý program zakončily obědem. Než se
rozběhly domů, mohly si pochutnat na zmrzlině v Motorestu Vlčák a odpoledne
zahájit Vesmírné putování, které pro malé i velké kosmonauty v rámci Dne dětí
připravilo město Černošín. Poukazy na sladkou a osvěžující dobrotu všem
školákům věnovalo město Černošín a SPOZ.
Co naše ratolesti zvládly?
V horní škole starších dětí chytaly za doprovodu hudby vlastnoručně
vyrobené polystyrenové rybky v bazénu, házely vlaštovkami, procvičily si týmovou
spolupráci při skládání mnohametrového řetězu, skákaly, přeskakovaly, točily
obručí, snažily se vymotat z bludiště a ozdobily své ruce a nohy tetováním vlastní
výroby. Nad hlavami se dětem třepotala jejich vlajkosláva, která zdobila hřiště.
Obdivuhodný byl velkoformátový devítihlavý drak, v jehož tlamách děti hledaly
princeznu, kterou drak pozřel. Na výrobě tohoto herního prvku se podílely
všechny ročníky školy, kdy si každá třída zvolila a vyhotovila vlastní design dračí
hlavy. Do konce školního roku bude tato saň také dětmi pojmenována v rámci
školního hlasování. Na všechny potom dohlížel vlk, jehož betonovou sochu
vytvořily děti z devátého ročníku v rámci hodin praktických činností.
Všichni se také mohli vyfotografovat jako pohádkové bytosti, které si děti
namalovaly na desky s výřezy pro hlavu. K mání byla princezna, rytíř, motýl
Emanuel, maková panenka, Sponge bob, krteček, anděl, čert a další populární
postavy.
Zatímco v horní škole děti prokazovaly především svou zdatnost, na hřišti
za muzeem bylo třeba zapojit hlavu. Kromě soutěže v přesnosti házení tenisovými
míčky, musely děti hledat makety perníčků různých tvarů poschovávaných
v prostorách pozemku. Počty nalezených exemplářů bylo poté třeba sečíst,
odečíst, násobit, dělit a přitom uplatnit nutná pravidla pro dané početní operace.
Budova spodní školy byla „třešinkou na dortu“, děti hledaly schovaná vejce
v houbovém lese. Každé nalezené vejce obsahovalo část puzzle, které bylo třeba
společně sestavit. Les byl vyroben ve 3D formátu a umístěn ve sklepě. Makety lesa
byly nabarveny fluorescenčními barvami a nasvícené ultrafialovým světlem.
Na dopravním hřišti zdobeném vlajkoslávou se potom děti pobavily chůzí
na chůdách či lyžích. Slalom s míčkem a hokejkou zvládli všichni bez problémů.
V kuchyňce, která se na chvíli proměnila v dílnu, bylo možné vyrobit si zrcátko či
odznak s vlastním designem na plackovači.
I v malé škole mohou vznikat a být vytvořeny velké věci. Na přípravě
herních prvků, výzdoby i odměn se podílely všechny děti pod vedením velmi
šikovné a kreativní paní učitelky Vlasty Andršové. Té nesporně patří ten největší
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dík za dvouměsíční přípravu a koordinaci programu na třech různých místech, kde
se Den dětí odehrál.
Děkujeme za sladkou odměnu pro děti i za zapůjčení reprobedny, která
nám dopoledne zpestřila různorodou hudbou. Velké DÍKY patří také všem, kteří se
podíleli na vyklizení sklepa v budově dolní školy. Dále děkujeme panu Klepsovi
za opracování dřevěných desek za účelem malování pohádkových postav a
perníkové chaloupky. Lyže a chůdy škole laskavě zapůjčila paní Miroslava Vlášková
- děkujeme.
pedagogický sbor ZŠ Černošín

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jaro v mateřské škole
Mateřská škola byla z důvodu nařízení vlády déle jak měsíc uzavřena stejně jako
ostatní školská zařízení. Příchodem předškoláků v měsíci dubnu její prostory
znovu ožily. Děti neskrývaly radost ze setkání s kamarády. Jejich spokojenost byla
ještě větší s příchodem mladších dětí.
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Společně holčičky a kluci po dlouhé době s nadšením uvítali zábavné dopoledne
s připomenutím tradice ČARODĚJNIC. Převlékli se do kostýmů, připravovali
čarodějnické lektvary, soutěžili a tančili.
Nácvikem vystoupení si děti obou tříd připomněly svátek maminek. Tanečky
a básničky jim poslaly prostřednictvím facebooku MĚSTA ČERNOŠÍN. A aby byl
dárek dokonalý, vyrobily jim ještě papírová přáníčka.
Dva týdny v květnu měli rodiče možnost při zápisu přihlásit své děti do mateřské
školy.
Jarní počasí vylákalo především děti ven. Uspořádaly vycházku do lesa se sběrem
všeho, co do přírody nepatří. Vydaly se také za domácími zvířátky, byly se podívat
na louce.
Den dětí oslavili také všichni pohybem. Pro děti byla uspořádána stopovaná se
soutěžemi a hledáním sladkého pokladu.
Před prázdninami se při slavnostním dopoledni předškoláci za přítomnosti svých
nejbližších a kamarádů rozloučí s mateřskou školou.
A protože si letos děti sluníčka ještě moc neužily, těší se na prázdniny
s očekáváním pěkného počasí a nových zážitků. Držme jim palce, ať se i ty letošní
vydaří.
Kolektiv MŠ
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN

Vážení spoluobčané,
doba posledních měsíců nepřála sportovním aktivitám. Členové Sokola
přesto nezaháleli. Jednou z akcí, kterou měli v plánu a kterou se podařilo dokončit
je nová střecha kabin. Naplánované byly i další investiční akce, ale nevíme, zda se
stihnout zrealizovat, protože omezení kvůli onemocnění Covid byla dlouho přísná.
Jednou z akcí bude oprava plotu, který je v dezolátním stavu. Měli jsme na
„návštěvě“ i nezvané hosty – divoká prasata, která zryla část hřiště. A i když se
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nehraje, hřiště i celý stadion se musí udržovat. Velký dík patří panu Klepsovi, který
sám seká hřiště a stará se o jeho údržbu i nyní, kdy se nemohlo hrát.
Jakmile to opatření zmírnila a byl povolen sport amatérských sportovců,
vrhli se na trénink jak dospělí fotbalisté, tak i naši nejmenší fotbaloví sokolíci.
Pevně věříme v to, že se situace bude i nadále příznivě vyvíjet a budeme se moci
na podzim potkat na fotbalovém zápase fotbalistů.
Za všechny členy Sokola bych Vám chtěla popřát krásné a pohodové léto
plné sluníčka.
Michaela Drozdová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO ČERNOŠÍN
Oznámení pro naše členy
Rekondiční pobyty v roce 2021
STP Černošín zajistilo pobyt v hotelu Jezerka v Liberci
Termín pobytu: 6. září – 10. září 2021
Cena pobytu (polopenze) s dopravou: 5 000 Kč
Zálohu 3000 Kč zaplatit do 10. července
Odjezd autobusu z Černošína
STP Stříbro zajistilo pobyt v hotelu MAS Sezimovo Ústí
Termín pobytu: 20. srpna – 25. srpna 2021
Cena pobytu (plná penze) s dopravou: 5 950 Kč
Zálohu 3000 Kč zaplatit do konce měsíce června
Odjezd autobusu ze Stříbra
Přihlášky na pobyty: Chlebečková Anna • tel. 607 582 412

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Ez 37,3 I otázal se mne: „Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem:
„Panovníku Hospodine, ty to víš.“ Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni
jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.
Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha
a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin.“
Svatodušní svátky, které jsme už slavili společně, jakoby chtěly začít nové období.
Nechat zavřené domy, karantény a izolaci za námi. Ale něco z toho jen tak
nezmizí. Stále potkáváme lidí oslabené po nemoci, ty, které slabost přivádí k smrti
i jejich pozůstalé. Smrt není konverzační téma, na které bychom byli všichni a stále
připravení. Ale co s tím, když už před ní stojíme? Jak neuhnout očima před někým,
kdo by dříve asi nosil černý "smutek"? Jak se ho zeptat, jak se cítí?
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A co výročí úmrtí? Rok od smrti blízkého je skoro tak citlivé, jako týden. Umíme si
na někoho takového vzpomenout a zeptat se ho, co prožívá?
Nikdo nemá odpověď na všechno. Naopak otázky jsou někdy důležitější než
odpovědi. Druhým spíše naslouchat, než kázat.
Zároveň mluvit o tom, čemu věřím a co cítím, je těžké, ale stejně důležité, aby se
s námi druzí mohli spojit. Mohli pochopit naše kroky a postoje. Třeba právě, když
truchlíme a je nám smutno z mnoha důvodů.
Naděje, že kosti oživnou, není něco, k čemu by se člověk dopracoval sám od sebe.
Je to doufání, které mi přinesl život. Protože vidím, že člověk je větší než těch pár
desítek let, které má při síle a chuti. Že když Bůh ukázal svůj obličej, a ten měl
podobu Ježíše, který se nebál, že by smrtí něco končilo, nemusím se bát ani já.
Hezké léto a živé kosti!
Vaše J. Hamariová

Ilustrace Abraham Rattner (1895–1978), Údolí suchých kostí.
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JARO 2021 VE VÍTEČKU

OBNOVENÁ BOŽÍ MUKA
V Černošíně obnovili boží muka, která kdysi stála u starého hřbitova.
O historii místa vypráví i nová informační tabule.
Do Černošína na Tachovsku se po několika desetiletích vrátila zpět boží
muka, která kdysi stávala u starého hřbitova. Muka jednoho dne zmizela,
přesto si na ně lidé vzpomínají. Protože byl před časem nalezen podobný
nosný kámen, rozhodlo se město památné místo obnovit a udělat repliku.
Na stejném místě, tedy u bývalého hřbitova, už vloni město osadilo dřevěný
kříž a vrátilo některé staré náhrobky. O historii místa si pak zájemci můžou
přečíst na nové informační tabuli.
Šlo o symbolickou obnovu místa
Kříž upravil na místě restaurátor Daniel Granát. „Pan starosta nechal
opravit podstavec z mramoru a já jsem doplnil litinový kříž. Nejedná se
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o původní kříž, tento je vyrobený dle starého vzoru ve slévárně v Dýšině,“
popsal restaurátor.
„Boží muka pamatuju jako malý kluk. Stála v areálu bývalého německého
hřbitova, který se přestal používat a semlela ho doba. Boží muka vzala
za své i se hřbitovem. Našel jsem tady starý mramorový podstavec, proto
jsem se rozhodl boží muka obnovit,“ popsal starosta Miroslav Plincelner.
„Podstavec možná není původní, neodpovídá fotografiím. Ale šlo o to,
abychom místo připomněli symbolicky. Našla se jedna nedokonalá fotka
božích muk, ani ten kříž není přesná kopie, důležité bylo zaniklé místo
důstojně připomenout,“ doplnil Miroslav Plincelner.
Dodal, že turisté naleznou boží muka po cestě z Černošína na Vlčí horu
a hrad Volfštejn.
Martina Sihelská
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ORDINACE MUDr. MAREŠE INFORMUJE:
ZAČÍNÁME OČKOVAT! Občané registrovaní u MUDr. Mareše se mohou hlásit na
očkování COVID-19. Očkujeme vakcínou Janssen. Budeme očkovat od nejstarších
občanů.

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VESNICE - ZÁHOŘÍ
K lesní kapli i za petrklíči
Na Vlčí hoře kousek nad Kosím potokem bývala obec Záhoří. Tam už zbylo jen
málo staveb a trvale tam dnes žijí jen tři obyvatelé. Kousek nad Záhořím, nad tak
zvanou petrklíčovou loukou (jak říkají místní), je v úzkém pruhu kaplička, která
byla postavena v roce 1829. Dle dochovaných informací ji postavil Georg Kalheg
ze Záhoří nad pramenem pitné vody, který byl později zachycen do studny. Na
mense oltáříku se o tomto počinu zachoval i nápis: "Diese Kapelle hat Georg
Kalheg Bauer aus Sahorsch in Jahre 1829 zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
erbaut".
Kaplička byla v 60. letech 20. století vykradena, také došlo k poškození střechy
pravděpodobně trempy, kteří tam přespávali. Bohužel došlo k narušení stropní
klenby, která se pak úplně zřítila a kaple začala chátrat a zdálo se, že jde o
konečný stav. Ovšem město Černošín, které má kapli v majetku, nechtělo
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o jedinečnou památku zcela přijít a společně se spolkem "Pomozme si sami" se
v roce 2004 povedlo díky dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti kapličku
opravit. Současně se pak u kaple obnovila tradice každoročního pořádání Chlebomáslových slavností. (Letos se mají konat 12.6.2021)
Už dříve sem na svátek Nejsvětější Trojice chodila na Chlebomáslové slavnosti velká procesí poutníků z okolních vsí. Svátek byl takto nazván podle pohoštění
v podobě chleba s máslem, které se v Záhoří podávalo.
Charakteristika:
Kaple má dnes několik odstínů růžové barvy a je skryta ve stínu lesního porostu
mezi loukami. Jde o zděnou stavbu s novou střechou. Má novou střechu. Uvnitř je
nová omítka a v oknech a dveřích jsou ozdobné mříže.
Louka pod kaplí je vždy na jaře žlutá díky tisícům prvosenek jarních (petrklíčů),
nedaleko se pak můžete vydat k vyhlídce U Huberta, kde na je obrázek sv. Huberta
vytvořený panem Jiřím Hanákem.
Umístění: WGS84 souřadnice objektu: 49.802394°N, 12.847533°E
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Martina Sihelská

ROZHOVOR S KRONIKÁŘKOU MĚSTA ČERNOŠÍNA
ZUZANOU VÁVROVOU
Psaní moc lidí nebaví, musí se dávat pozor na pravopis, hlídat interpunkci i mít
dobrý sloh. Na práci kronikáře se proto lidé až tak moc nehrnou. Je to totiž
po všech stránkách nedoceněná práce, spousta hodin a přemýšlení. Své o tom ví
i kronikářka Černošína Zuzana Vávrová. Ta mi odpověděla na několik otázek.
Jak dlouho píšete černošínskou kroniku?
Přesný nástup do funkce kronikářky byl 19. září 2016. Tehdy jsem dostala za úkol
přepsat do papírové knihy koncept z roku 2015. Následně jsem začala psát
koncept roku 2016 a následný přepis tohoto roku. A co byl můj popud psát
kroniku? Už před několika lety mě oslavila tehdy současná paní kronikářka paní
Jaroslava Petrovičová s tím, jestli bych nechtěla dělat kronikářku. Tehdy to úplně
nevyšlo, nebyl ten správný čas.
Kronika se stále píše ručně?
Ano, ale píše se vlastně dvakrát. Nejdříve koncept, ten napíši na počítači a předám
jej ke schválení městu Černošín a po schválení následně přepisuji ručně do
papírové knihy. V podstatě se už kroniky moc ručně nepíší, všichni se vše snaží
dávat v elektronické podobě. Nicméně sami musíte uznat, že papír, kniha, psací
pero a inkoust má přece jen svoje kouzlo.
Co vše do kroniky patří?
Kronika má svou základní osnovu a rámcovou strukturu podle které se kronikář
řídí. Rozdělená je na několik kapitol, bodů s jednotlivými tématy. Abych věděla,
jak přesně postupovat, co psát, a co je zase nevhodné, tak jsem si na začátku své
kariéry kronikářky prošla seminářem s názvem - Kronika jako jedinečné svědectví
místa a doby. Kurz byl v Plzni, účastnilo se ho spoustu jiných kronikářů. Byl tam
také prostor k rozhovoru mezi námi. Další takové semináře, školení nebo spíš
setkání se konají každoročně v archivu v Tachově. Tam se sejdou všichni kronikáři
z celého okresu. Dozvíme se novinky v kronikaření, případné změny, aktualizace
a vždy nám poradí a zodpoví všechny naše otázky. Také tam můžeme přivézt
ukázat svou kroniku a dozvíme se spoustu zajímavostí z celého okresu, např. jaká
literatura v tom daném roce v našem nebo o našem kraji vyšla.
Co je počátečním krokem, než sednete ke psaní?
Zpravidla na začátku nového roku oslovím všechny instituce, firmy spolky,
jednotlivé občany a další o to, zda by mi mohli poslat informace formou písemnou
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nebo na email ohledně jejich činnosti v našem městě a nebo ve spádových obcích.
Musím tedy říci, že pramálo těchto institucí reaguje, a tak se snažím informace
sehnat všude možně, kde jsou jen dostupné. Ne vždy a ne vše se dá použít, ztížil
nám práci kronikářů také zákon o GDPR, jímž se také musíme řídit a byli jsme
povinni projít jeho školením. Informace, které následně získám ať už od občanů
nebo z internetu, novin apod. já pak musím zapsat do osnovy tak, jak tam patří,
pod kterou položku spadají. Následně zpracovaný koncept odchází do archivu
k nahlédnutí a k připomínkování. Po vrácení zpět může přejít na město
k odsouhlasení konceptu a pak zpět mě do rukou a ruční přepis.
Dávají se do kroniky i nějaké dokumenty, například fotografie?
Součástí kroniky jsou samozřejmě i přílohy do kroniky. Vzhledem k tomu, že do
kroniky se nelepí obrázky, fotky a ani tam nemaluji, tak vše, co se ke mně dostane
o našem městečku a jeho okolí, tak vkládám do příloh kroniky. Jsou tam výstřižky
z novin, plakáty kulturních akcí pořádané u nás i v okolí, dostupná literatura
z úřadu, nové pohlednice ten rok vydané, známky turistické, příp. Vlčí stopa
z keramiky z pochodu Vlčí stopou a podobně. Prostě vše, co se do krabice vejde.
Větší předměty pak lze uchovávat například v muzeu. Vzhledem k tomu,
že v dnešní době se fotky už moc na papíře neuchovávají, tak je stahuji na CD
a vkládám do archivu, ale určitě je plán nějakou tu fotečku nechat vyvolat a vložit
do krabic.
Kolik Vám tohle všechno zabere času?
Jednou jsem si to cvičně zkoušela všechno sepsat, kolik času vlastně trávíš nad
kronikou? Úplně přesné výpočty to nebudou. Takže v součtu - oslovení všech
firem, spolků, občanů, následně přepis ručně odevzdaných informací do PC a nebo
přetažení informací z e-mailu, dohledávání informací na internetu, protože s tím
co jsem získala v bodě č. 1, toho moc nemám. Vlastně skoro nic nemám, takže
pročíst všechny noviny z téhož roku a vystřihnout a nadepsat si datem každý
článek, kde je zmínka o Černošíně a našich obcích. Vše se hodí a vše se lepí na
čtvrtky, články na internetu, důležitá je černá kronika, to každého zajímá, archiv
policie a hasičů... jestli vůbec něco najdu. Najdu hromadu fotek a článků, co
vlastně nejde ani všechno nafotit, tak postahovat na CD nebo připravit fotky z akcí
na vyvolání, ale které, jak vybrat? Je jich tolik. Pak ještě získat informace z matriky
a úřadu, rozeslat emaily, určitě pro mě něco mají, jak ve formě e-mailové, tak do
ruky, podívat se do sešitu, do svých poznámek, co jsem si zapisovala z průběhu
roku, co se u nás událo a případně si dohledat více informací na internetu. Také
nesmím zapomenout přepsat všechny dostupné informace z kulturních plakátků,
co jsem si nechala na úřadě posbírat a pokud najdu zmínku ve zpravodaji, tak se
to také hodí. Někdy něco dodají spolky, když ne, tak dopíšu, že spolky nic
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neodevzdaly. Prohledávám kalendář, co kdy kde bylo, a to i informace o počasí.
A skládám koncept, připravit, několikrát zkontrolovat a odevzdat. No a pak je
potřeba připravit psaní do knihy - tedy přímo do kroniky. Ta má silné listy, takže
lenoch, podložka na řádky, tam prostě nefunguje. Musím nalinkovat okraje
a vlastně tedy i řádky, abych nepsala z kopce, což se mi také stává. Výhoda je,
že gumovat už nemusím. Archiv povolil negumovat, hurá! Pak připravit inkoust,
nějaké ozdobné písmo alespoň na úvod kapitoly a jde se psát. Hlavně nerozvrzat
pero! Takže v součtu? No, vlastně to úplně nejde, vše je postupné, uvolní se
chvilka, jde se na kroniku, je nálada, jde se psát, je nutnost, jdu se na to vrhnout...
takže tedy co šlo: 49 hodin zhruba trval v roce 2017, 49 hodin příprava konceptu
v PC formě a 60 hodin trval přepis konceptu ručně - jsme na 109 hodinách a kde
jsou noviny, fotky, stahování na cd a linkování? To se prostě sečíst nedá.
Být kronikářskou tedy není tak jednoduché, jak by se každému mohlo zdát. Kritiků
je prý vždy hodně, ale měl by si to nejdříve každý na čas zkusit. Ona každá práce
má svá pozitiva a negativa, říká Zuzana Vávrová.
Martina Sihelská
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Z ČERNOŠÍNSKÉHO ARCHIVU
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PUBLIKACE S NÁZVEM "ČERNOŠÍN POBLÍŽ HORY"

přináší informace ze starých i nových časů věnované turistům a letním hostům od
Karla Tannerta předsedy spolku Wolfstein v Černošíně, kterou pro naše město
přeložil a sestavil pan Mgr. Miroslav Cvrk. Máme z ní velkou radost. Cena publikace je 100,- Kč. Příjemné čtení nebo příjemnou procházku, až budete chtít nabízené
turistické trasy projít. Publikaci lze zakoupit v Infocentru, muzeu nebo na MÚ.
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KULTURA
Dopis z Německa do Černošína – reakce na historický film
zpracovaný paní Martinou Sihelskou - překlad
Vážená paní Sihelská,
při hledání videí na Černošínu jsem našel váš HISTORICKÝ ČERNOŠÍN. Naprosto
fantastické.
Moje rodina je z Tschernoschinu a musela odejít v roce 1945. Snažím se tedy najít
videa a obrázky, které bych ukázal mé matce, které je 96 let. Byla šťastná, když
uviděla staré pohlednice. Děkuji, že jste mé matce udělali radost. Bylo to pro mě
také velmi zajímavé, protože ukazujete fotografie továrny na boty. Můj dědeček
Anton Richter byl jedním z majitelů tohoto domu. A strýc mé matky byl
vylepšovatelem v jednom z dolů ve Stříbře. Celá moje rodina (obě strany) pochází
z Černošína a Stříbra, takže je to pro mě velmi zajímavé. Děkuji mnohokrát.
Raimund Schön
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ZNOVUOTEVŘENÍ KNIHOVNY V ČERNOŠÍNĚ
Knihovnu otevíráme od 23.6. 2021. Nyní nás naleznete v prostorách MÚ
,,konírna“. Otevřeno bude každou středu od 13:00 – 16:00 hod. Budeme rádi, když
se řady současných čtenářů rozrostou o nové členy.

OBRÁZKY ADÉLY MARKOVÉ JSOU JEDINEČNÉ!
Zajímavou výstavu jste nedávno mohli vidět ve vstupním prostoru na Městský
úřad v Černošíně. Detailní kresby tam zapůjčila velmi nadaná studentka historie
na Filosofické fakultě ZČU v Plzni Adéla Marková z Černošína. Výstava nesla název
,,Jen tak pro radost“. Na první pohled se všem zdálo, že jde o perokresbu,
ale ve skutečnosti jde o úplně jinou techniku. "Používám na kresbu fixy, nebo
centropen s velmi slabým hrotem. Nemohu přesně říci, jak se u mě ta láska
ke kresbě objevila. V dětství jsem vyzkoušela mnoho koníčků od sportu, přes hru
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na hudební nástroje až po zpěv ve sboru. V žádné z těchto aktivit jsem, ale
nedokázala vyjádřit samu sebe tak jako v kreslení, ke kterému jsem se dostala
náhodou před pár lety během “nudných“ hodin chemie a matematiky, při kterých
jsem si kreslila a čmárala na okraje sešitů. Minulý rok jsem měla svou první
výstavu a od té doby jsem vděčná za příležitosti sdílet své obrázky s více
lidmi," říká dvacetiletá Adéla Marková.
Kresby jsou plné jemných detailů, které navazují na další obrázky různých témat,
v jednom dokážete společně najít například květiny, zvířata, geometrii, části těl.
"Některé obrázky mi jdou rychle, u některých strávím hodiny, dny i týdny.
Nechávám tomu volný průběh," říká s úsměvem studentka.
Adéla Marková dostane časem ještě prostor v dalších výstavních síních a muzeích.
Martina Sihelská
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PRÁZDNINOVÉ ZÁBAVNÉ HODINKY
U INFOCENTRA
Stejně jako loni, i letos se můžete
těšit na ,,hodinky“ zábavy a
tvoření u infocentra. O přesných
datumech Vás budeme informovat na webových stránka
města, Facebooku a mobilním
rozhlasem.
Těšíme se na Vás �
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LETNÍ DENNÍ TÁBORY MAS ČESKÝ ZÁPAD
ANEB VOLÁNÍ DIVOČINY VE VÍCHOVĚ,
BAROKNÍ TÁBOR VE SVOJŠÍNĚ,
KUCHAŘSKÝ V MICHALOVÝCH HORÁCH
Ačkoliv všechny děti jsou několik posledních týdnů doma, přesto se pomalu blíží
letní prázdniny a rodiče stejně jako v každém roce stojí před otázkou, jak zajistit
dětem kvalitní letní program? Zvláště pak letos, když dětí strávili většinu roku před
monitory počítačů, je tato otázka o to ožehavější. Jak zajistit dětem dost pohybu
nebo jiné podněty než jen ty z digitálního světa? Odpověď na tuto otázku již
tradičně přináší MAS Český Západ a přichází s nabídkou denních táborů. Po
loňském úspěšném roce, kdy se 13 táborů zúčastnilo téměř 240 dětí, se letos
nabídka rozšiřuje a rodiče mohou vybírat z téměř dvaceti turnusů s širokou
nabídkou zaměření.
Ve Víchově se děti v týdnu od 26. do 30. 7. pustí do dobrodružství a naučí se, jak
přežít v divočině. Ve Svojšíně mohou děti od 2. do 6. 8. zažít kreativní barokní
tábor a zároveň připravit výzdobu na tradiční Zahradní slavnosti ve Svojšíně.
V týdnu od 19. do 23. 7. mohou děti v nedalekých Michalových Horách zažít
již podruhé kuchařský tábor pod vedením opravdového šéfkuchaře nebo
v Bezdružicích strávit prázdniny v pohybu, vyzkoušet si celou řadu sportů a poznat
své okolí při turistických výletech po regionu. Tím nabídka letních táborů zdaleka
nekončí, další jsou připraveny například ve Stříbře, Kladrubech nebo třeba
v Erpužicích. Kompletní nabídku denních táboru vč. registrace najdete na
stránce: www.mascz.cz/tabory.html, přes kterou probíhá i přihlašování.
Tábory pořádá MAS Český Západ ve spolupráci s místními spolky, které s dětmi
a mládeží pracují v průběhu celého roku v rámci projektu podpořeného Evropskou
unií z OP Zaměstnanost.
Čím se liší klasický tábor od denního tábora?
Hlavním rozdílem je, že na denním táboře dítě nezůstává přes noc, ale tráví na
táboře jen část dne. Obvykle v době, kdy rodiče dochází do zaměstnání. To
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pomáhá rodičům vyřešit problém, který čas od času řeší každý rodič, jak vyplnit
volný čas svému dítěti v době, kdy chodím do práce.
Denní tábor je pro to také vhodný pro děti, které například nemají zkušenost
s klasickým táborem a chtějí si tábor vyzkoušet „nanečisto“. Rodiče se tak nemusí
bát, že přijde stýskání a děti později nebudou chtít na žádný tábor ať už klasický
nebo denní. „Díky tomu, že se nejedná o klasické tábory ale denní tábory, kde děti
tráví jen tu část dne, můžeme nabídnout místo i těm nejmenším. Proto máme
několik táboru pro děti od 4 let,“ dodává Ondřej Pavelek, který má koordinaci
táborů na starost.
Jak může konání tábora ovlivnit COVID-19?
V době měnících se vládních opatření kolem koronavirové nákazy není zatím
jasné, jaká omezení budou pro letošní tábory platit. Přesto všechno MAS Český
Západ situaci bedlivě sleduje a průběžně vyhodnocuje, tak aby výsledná podoba
táborů byla v souladu se všemi hygienickými doporučeními a tím pádem co možná
nejbezpečnější. „V případě, že by například vládní nařízeni, další vlna nákazy
či podobná situace znemožnila tábory uspořádat, rodiče se nemusí obávat
a poplatek za tábor jim vrátíme.“ doplňuje Jolana Dražská, finanční manažerka
MAS Český Západ.
Kdo může své děti přihlásit na denní tábor?
Vzhledem k podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu
Zaměstnanost je nabídka určena rodičům či zákonným zástupcům dětí, kteří
v době konání tábora, pracují, práci si hledají nebo jsou v procesu rekvalifikace.
Díky tomu jsou tábory levnější a rodiče platí jen za stravování a případné výlety.
Všichni, kdo mají zájem a splňují podmínky, mohou své děti přihlašovat na
webových stránkách: http://www.mascz.cz/tabory.html.
Ondřej Pavelek, MAS Český Západ
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Stránka pro zábavu

Zřícenina hradu Volfštejn
Volfštejn je pravděpodobně jednou z nejznámějších
památek Černošínska. Jedná se o hrad, který byl
postaven na (číVl) _______ hoře, nejspíš kolem
poloviny 13. století. O jeho vzniku se nezmiňuje žádná
(monspítes) ________, a tak se jeho stáří odhaduje jen
podle architektonického stylu stavby. Hrad je unikátní
tím, že nikdy nebyl přestaven. Tak, jak jej postavili jeho
původní majitelé, zde stojí již (msed) ______ století.
Foto: Petra Rosová
Dominantou hradu je 22 m vysoká válcovitá (žěV)
_______.
První doložený majitel hradu byl Ctibor z Volfštejna. Ten se do písemných
záznamů dostal, protože byl v roce 1316 zavražděn. Ctiborovi vrazi byli za svůj
zločin pokutováni částkou 600 hřiven stříbra.
K Volfštejnu se váže nejedna pověst. Zpravidla si je lidé předávali v různých
(chodpáob)______, které se od sebe nepatrně liší. Jednou z nejznámějších
pověstí je o Vilému z Volfštejna, který si znepřátelil (htéskhuios) ________
vojevůdce Jana Žižku. Prý spolu za mladých let sloužili jako dva přátelé na
(rmávoslkék) ________ dvoře v Praze. Vilém se jako oddaný (ktoaílk) ______
přidal na stranu krále Zikmunda a Jana Žižku si tak znepřátelil. Podle poetičtější
verze příběhu se však jejich svár táhnul od dob, kdy Vilém získal ruku dívky,
o kterou se ucházel i Jan Žižka. Když Žižka (yolbd) ________ Volfštejn, padl mu do
zajetí Vilémův syn. Viléma nedopadl, protože uprchnul tajnou chodbou do údolí
řeky (žeM) ________ u Svojšína. Trvalo několik let, než se Jan Žižka s Vilémem
usmířil a syna mu vrátil.
Páni z Volfštejna se kolem roku 1460 přesídlili na sousední hrad (ebřelT)
________. Volfštejn tak ztratil na významu a začal postupně (tátrach)_______.
Zánik hradu jako by předznamenal osud Volfštejnů, kteří vymřeli po (čime)_____
pár desítek let po opuštění svého původního sídla.
Romantickou kulisu hradu si oblíbila parta nadšenců, kteří založili Spolek pro
záchranu hradu Volfštejna. Spolek je aktivní od roku 1992 a jeho (voneléč)
_______ ve svých volných chvílích postupně provádí drobné opravy zdiva.
Zdroje:
https://www.cernosin.cz/turistika/pamatky/zricena-hradu-volfstejn/,
https://www.tachov-mesto.cz/hrad-volfstejn.html
Stránku s doplněným textem doručte do 31.8. 2021 na MÚ v Černošíně. Správné odpovědi
budou slosovány a na jednoho výherce čeká odměna. Výherce bude zveřejněn.

Jméno a příjmení, kontakt
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