Vážení spoluobčané,
čas letí jako splašená kobyla a světe div se – máme tady zase jaro. Krásné
období plné rozkvetlých strání a luk. Po takové nic neříkající zimě příjemná změna.
Chybu na kráse má jen to, že nevíme, jak bude zítra a co nás čeká. Někdy se daří
a něco se rodí v bolestech. Mám dobrý pocit z dokončeného „Cyklookruhu“, který
přes různé negativní názory začíná plnit smysl své realizace. Také se počítá s tím,
že se do prostoru kolem stezky osadí informační tabule a vytvoří se odpočinkové
zóny, včetně nového dětského hřiště na pozemcích pod pilou. A v letošním roce,
aby toho nebylo málo, se povedlo zahájit přípravu zasíťováni nových stavebních
parcel pro výstavbu nových rodinných domů. Projekčně je také připravena
poměrně rozsáhlá akce týkající se rekonstrukce vnitřních prostor bývalého
Nákupního střediska. Zatím jsme nenašli vhodný dotační titul, který by trochu
zpříjemnil finanční náklady, ale vše má svůj čas a věřím, že investiční akce
nerealizujeme jen proto, že jsou dotovány. V minulých letech se mnoho náročných
investic realizovalo bez dotací a přesto se podařilo vše splatit. Město je v současné
době bezdlužné. Buď chceme a potřebujeme a nebo nechceme a je to pak
jen zbytečně vynaložené úsilí. O způsobu a čase zahájení prací na tomto
„Multifunkčním domě“, by mělo rozhodnout zastupitelstvo na svém nejbližším
zasedání. Tím ovšem nechci říci, že jsou připraveny jen tyto dvě akce. V plánu je
opravovat a obnovovat komunikace, připravuje se realizace nových vrtů na
dodávku pitné vody v Ostrovcích a Krásném Údolí, je připraven projekt na obnovení
návesního rybníka v Záhoří, připravuje se výměna věřejného osvětlení v Zahradní
ulici v Černošíně za podstatně úspornější. V jednání je také realizace opravy věžních
hodin na kostele sv. Jiří a jejich automatizace a další a další. K tomu všemu ještě
údržba veřejných ploch a zeleně. Údržba městského majetku je samozřejmostí.
Nechci a nebudu v tomto úvodníku mluvit o Koroně a o Ukrajině. Doba je plná
zvratů a nepředvídatelných událostí.
V tomto volebním období jsme těch zvratů a problémů zažili na můj vkus
až trochu moc. Asi už nenastane doba, kdy zastupitelé pracovali jako jeden
konstruktivní celek a budou se navzájem překvapovat informacemi, které jsou
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získány v časovém předstihu, které směrují ke kolektivním rozhodnutím vedoucím
k zdárnému rozvoji obcí a regionů. Stává se módní záležitostí dokazovat, že starosta
není tak dokonalý. Žádný starosta opravdu dokonalý není. Ale z tohoto důvodu mají
být zastupitelé sehraný tým, aby společnými silami a dle své nejlepší vůle sloužili
městu a lidem, kteří je zvolili. Mám za to, že mnoho problémů a nejasností se dá
vysvětlit průběžně a na zasedání řešit opravdu důležité věci. Ušetřilo by se mnoho
času a snad i zbytečné mezilidské výpady, se snahou ukázat, v čem je jeden oproti
druhému dokonalejší.
Současná doba vyvíjí na samosprávy mimořádný tlak, se kterým se denně
potýkají. Pamatuji se na slova bývalého přednosty okresu, v dobách začátků mého
starostování, kdy mi na nějaký dotaz odpověděl také otázkou. Víte pane starosto,
co je samospráva? Takže se starejte sami. Úžasná škola života. A jsem přesvědčen,
že ke každému rozhodování by se mělo přistupovat odpovědně, s nejlepším
svědomím a určitě ne se záměrem škodit a hledat chyby a nedostatky na jiných.
V letošním roce se konají volby do obecních zastupitelstev. Není to jen nějaký
politický úkon a akt se zviditelnit. Nově zvolení zastupitelé by se měli postavit ke
své funkci odpovědně s vědomím, že to budou za čtyři roky oni, kteří se budou Vám
zodpovídat za své rozhodování a případné úspěchy nebo prohry. Nic není černé
a bílé. Proto dobře zvažte, koho jako občané posunete do hry.
Miroslav Plincelner
starosta města Černošín
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Informace Městského úřadu Černošín
tel.: 374 692 109, fax: 374 692 186
e-mail: posta@cernosin.cz www.cernosin.cz
Údaje z evidence obyvatel
Obec
Černošín
Krásné Údolí
Lažany
Lhota
Ostrovce
Pytlov
Třebel
Víchov
Záhoří
Celkem
Narození
Úmrtí

Počet obyvatel
k 31.12.2019
887
37
8
30
19
28
86
1
1096

Počet obyvatel
k 31.12.2020
894
39
5
36
20
28
85
3
1110

Počet obyvatel
k 31.12.2021
891
37
7
37
24
28
86
5
1115

13
7

11
10

11
19

Jana Marková, ohlašovna

Ukončení Smlouvy s centrem pečovatelských služeb Města Touškov
Usnesením Zastupitelstva města č. 24 ze dne 27. 1. 2022 byla ukončena Smlouva
o úhradě nákladů se zabezpečením pečovatelské služby uzavřená mezi městem
Černošín a Centrem pečovatelských služeb Města Touškov ke dni 28. 2. 2022.
Pokud máte zájem o služby pomocného osobního asistenta, máte možnost oslovit
Středisko Víteček a domluvit se na konkrétním čerpání služeb. Kontakty přikládáme
v přiloženém letáčku.
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Nájemní byty ve vlastnictví města Černošín v ulici Jiráskova
č. p. 336 a 337
Od 1. 3. 2022 se byty zvláštního určení v DPS mění na Nájemní byty ve vlastnictví
města Černošín v ulici Jiráskova 336 a 337. Pravidla k přijímání, posuzování
a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu ve vlastnictví města Černošín,
tiskopis žádosti o byt a informace k platbě nájmů najdete na
https://www.cernosin.cz/mesto/najemni-byty-ve-vlastnictvi-mesta-cernosin-uljiraskova-336-337/.
Za město Černošín
Hana Merglová
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Máte již zaplaceno? Připomínáme blížící se termíny splatnosti.
Poplatek za psa: do 31. 5. 2022
Platba za svoz komunálního odpadu: do 30. 6. 2022
Poplatky bezhotovostní platby

Poplatek
Nájem pozemků
Poplatek za psa
Pronájem hrobového místa
Platba za svoz komunálního odpadu
Nebytové prostory
Správní poplatek
Nájem bytu

Variabilní symbol
2131
1341
2111
1345
2132
1361
2132

Číslo účtu
26223704/0600
26223704/0600
26223704/0600
26223704/0600
26223704/0600
26223704/0600
205388539/0600

Pro identifikaci platby, prosíme, uvádějte do poznámky vždy jméno a příjmení,
u poplatku za odpad připište číslo popisné nebo evidenční nemovitosti.
Město Černošín

Informace pro občany o odpadovém hospodářství
Skutečné náklady na sběr a svoz odpadů za rok 2021
Celkové náklady na systém shromažďování
Poplatky občanů
Přijaté platby za výkup tříděného odpadu

1.815.417,- Kč
381.200,- Kč
235.072,- Kč

Náklady města Černošín

1.199.145,- Kč

Osoby přihlášené k 31. 12. 2021
Cizinci
Stavby, v nichž není hlášena žádná fyzická osoba
Celkem
Částka na jednoho poplatníka za rok 2021 dle nákladů obce

1115
65
279
1459
822,-Kč

Podrobné údaje o množství vyprodukovaného odpadu za rok 2021, informace
o poplatku, svozových dnech a stanovištích nádob, Obecně závazné vyhlášky města
týkající se odpadu a další informace k tomuto tématu naleznete na webových
stránkách města, sekce Odpady.
Alena Pivoňková
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Na lednovém zastupitelstvu města zazněla otázka, zda nyní nemovitost může mít
více popelnic – platí přece „každá hlava“??
A přesně toto není cíl obce se změnou vyhlášky a ani nás občanů. Postačil Vám
dosud týdenní nebo 14 denní vývoz a jedna popelnice? Pak přeci nyní na povel
nezačnu produkovat odpadu více a plnit více popelnic. Naopak. Čím méně se
dostane do černé popelnice, tím menší náklady pro město na likvidaci odpadů
vznikají a naopak roste větší možnost získání odměny za vytříděný odpad. Prostě
vše s rozumem.

TŘÍDIT MÁ SMYSL! DĚKUJEME!
Děkujeme všem obyvatelům, kteří se zapojili do třídění svého komunálního
odpadu. Aktivně tak přispívají k naplňování cílů, které městu ukládá nový zákon
o odpadech. Pomáhají nám všem, abychom místní poplatek za likvidaci
komunálního odpadu zachovali sociálně únosný a nebyli nuceni cenu za likvidaci
odpadů v nadcházejících letech dramaticky zvyšovat. Současně nám pomáhají
chránit životní prostředí a přispívají k trvale udržitelnému využívání přírodních
zdrojů.
V mnoha odpadových nádobách je ale stále prostor pro zlepšení, někdy se
skutečně nezadaří, což dokládá pořízená fotodokumentace. Za největší přestupky
v nakládání s odpady považujeme netřídění skla, kovů, plastových PET lahví,
tetrapaků a papíru. Všechny tyto suroviny lze opakovaně využít, tím dochází k trvale
udržitelnému využívání přírodních zdrojů.
Za všechny tyto komodity by město inkasovalo odměnu od společnosti EKO-KOM,
kdyby s nimi bylo naloženo v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a byly
uloženy do odpadových nádob na tříděný odpad. Tím, že tyto komodity skončily
ve směsném komunálním odpadu nejen, že město nezíská odměnu, ale zaplatí
za jejich likvidaci. Nevytříděné suroviny budou uloženy na skládce komunálního
odpadu, nás všechny ve městě bude jejich likvidace stát nemalé finanční prostředky
a tyto obnovitelné zdroje již nikdo nevyužije k recyklaci a opětovnému zpracování.
Závěrem všechny touto cestou znovu žádáme, aby svůj vyprodukovaný komunální
odpad velmi odpovědně třídili. Jen na nás všech záleží, jak vysoký poplatek
za likvidaci svých komunálních odpadů v budoucnu zaplatíme.
Za město Černošín
Hana Merglová
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NÁDOBA NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
U nákupního střediska v prostoru
parkoviště je nově přistavena
nádoba na Jedlé oleje a tuky.
Do
nádoby
patří
pouze
potravinářské oleje a tuky.
Do nádoby nepatří technické
oleje a maziva (např. motorové
oleje). Oleje a tuky vkládejte
v dobře uzavíratelných obalech.
Další variantou je odevzdání
ve sběrném dvoře – firma
Ekodepon.
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KNIHOVNA ČERNOŠÍN
Knihovna je otevřena každou středu od 13:00 – 16:00 hod. Naleznete jí na MěÚ
Černošín (konírna). Přijďte se Vy nebo Vaše děti zaregistrovat. Zapůjčení knih je
zdarma. Nabízíme knihy různých žánrů detektivky, romány, sci-fi, historické
romány, fantasy, životopisy, knihy světové i české historie, válečné, zábavná a
dětská literatura. Snažíme se vyjít vstříc požadavkům čtenářů a knižní fond častěji
obměňovat.
Martina Janotová

KNIHOBUDKA
Novou knihobudku naleznete v prodejně
Coop Černošín. Jde o malou veřejnou
knihovnu, přináší momentální užitek
a rozvoj čtenářské gramatnosti všech
generací v Černošíně.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZIMA, ZIMA, ZIMA, VE ŠKOLCE JE PRIMA…
Období začátku roku bylo pro děti mateřské školy plné zážitků a radosti.
Po Vánocích je ve školce čekala nadílka dárků od Ježíška, pro děti obou tříd. Nové
hračky, především stavebnice a hry, udělaly holčičkám a klukům velkou radost.
Příjemná atmosféra doprovázela i další akci mateřské školy. Děti si připomněly
tradici TŘÍ KRÁLŮ. V průvodu se vydaly za Ježíškem, kterému kromě přinesených
darů také zazpívaly. Zimní počasí udeřilo v plné síle a děti začaly v lednu krmit
ptáčky na zahradě školky. Se zrníčky se za nimi vydaly i do nedalekého lesa. Pod
vedením paní učitelky Andršové strávily děti také kreativní dopoledne s keramikou.
Dekorace, které samy vytvořily, budou zdobit prostory školky.
V období masopustu byl ve školce uspořádán karneval. V krásných maskách
a kostýmech si děti zatancovaly, zahrály hry a zasoutěžily. Touto akcí udělaly
pomyslnou tečku za POHÁDKOVÝM PROJEKTEM v obou třídách. Nyní už se všichni
těší na jaro, které jim přinese slunečné dny plné zážitků a dobrodružství.
Kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNOŠÍN
MOŘSKÉ AKVÁRIUM
Moře, počátek života na Zemi, neprobádané hlubiny a dosud neznámé formy
života. Děti z výtvarného kroužku od začátku roku zkoumají podmořský život. Na
podzim vyrazily do Prahy do Národního muzea na expozici Zázraky evoluce, také
navštívily Mořský svět plný akvárií s nejrůznějšími druhy ryb, paryb, krabů, atd.
Mimo jiné pročítaly také různé knihy a encyklopedie. Svůj talent promítají do
zobrazení fantaskních tvorů, inspirovaných různými vodními živočichy. Copak víme,
co vše se skrývá v hlubinách?
Děti tvoří převážně z recyklovaných materiálů, starých novin, žaluzií, záclon,
skořápek atd. Nápad a nadšení rostlo a nakonec jsme zapojili i další děti při
hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Díky starším dětem jsme mohli
začít tvořit opravdu velká díla a tak se začala upcyklovat také např. stará obývací
stěna. Využili jsme také oblíbených fluorescenčních barev a vymysleli koncept
rovnou pro obří akvárium.
Co však s hotovými výrobky? Byla by škoda neukázat je světu a také by byla škoda
dobrý nápad nepředat dál. Spojili jsme se s MAS Český Západ a ta vyhlásila
výtvarnou výzvu pro všechny základní a mateřské školy na jejím území. Hotové
plastiky, obrázky a další díla, budou vystavena na Dvoře Krasíkov v prostorách
sklepů u místní mini ZOO. Pokud vše dopadne jak má, můžete se těšit na vernisáž
na Světový den oceánů 8. 6.
Vlasta Andršová
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ZLATÁ GALERIE
Chodby, třídy, sborovnu i ředitelnu na horním stupni ZŠ zdobí nové obrazy ve
zlatých rámech. Děti jsou nejen autory krásných obrazů, ale také samy zrenovovaly
staré rámy a vyzkoušely si své obrazy zarámovat. Zlatá galerie nemá však název
podle třpytivého lesku nově nalakovaných rámů, ale podle zlata, jež rám ukrývá.
Vlasta Andršová
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SDH ČERNOŠÍN
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na oslavu 140. výročí založení
hasičského sboru v našem městě, která proběhne
28. května 2022. Jistě si při ní každý najde něco, co by ho
zajímalo. Bude připravena ukázka hasičské techniky, mladí hasiči předvedou ukázku
svých dovedností, průvod hasičů městem s hudbou, odpolední kulturní program
a večer zábava na sále KSC Vlčák. Po celou dobu konání akce nebude chybět
občerstvení. Srdečně zveme všechny občany našeho města a okolí. Bližší informace,
týkající se programu oslav, budou zveřejněny na plakátech.
Děkujeme Městu Černošín za financování opravy požární stříkačky, kterou budete
moci vidět 18. 6. 2022 v Černošíně na fotbalovém hřišti TJ Sokol při soutěži mladých
hasičů v požárním útoku Tachovské ligy. Tímto zveme všechny a budeme rádi, když
naše mladé hasiče svou přítomností podpoříte.
Za SDH Černošín
František Hrubý a Iveta Šnejdarová
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TJ SOKOL ČERNOŠÍN
Po přestávce způsobené pandemickou situací se členové TJ Sokol Černošín sešli
v polovině února na valné hromadě k bilancování předešlých dvou let. Předseda
Vladimír Turek shrnul činnost sportovců jako celku a za jednotlivé oddíly podali
zprávu jejich zástupci. Oddílů aktuálně sportuje sedm – fotbalisté muži a žáci, stolní
tenis, kulturisté, cvičenky a dva taneční kroužky. Zprávu o hospodaření podal
Miroslav Koutecký. Hostem byl Václav Přibyl, předseda Okresního sportovního
sdružení Tachov. Informoval o stavu podpory sportovních a fotbalových oddílů na
úrovni okresu, kraje i republiky. Přiblížil i finanční stránku podpory sportovních
oddílů. Vyzdvihl činnost a výsledky TJ Sokol Černošín, který patří mezi tři
nejpočetnější tělovýchovné jednoty na Tachovsku. Na programu valné hromady
byla i volba nového výboru po vypršení čtyřletého funkčního období dosavadního
výboru. Členové valné hromady zvolili do výboru Lenku Albertovou, Radka Drozdu,
Václava Myšku, Vladimíra Turka ml. a Tomáše Vondraše. Následně výbor na svém
jednání zvolil novým předsedou Radka Drozdu.
ŽÁČCI
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Jak se mají naši nejmenší Sokolíci?
Zimní příprava je v plném proudu. Máme za sebou dva turnaje. V lednu jsme
poměřili síly v Chodové Plané a v únoru jsme zavítali do Bezdružic, kde naši borci
skončili na krásném 4. místě. Během zimy nám právě bezdružický tým umožnil
využívat tamní tělocvičnu a naši žáčci se tak mohli účastnit společných tréninků, což
bylo zpestřením a zároveň velkým přínosem. Aktuálně trénujeme každé úterý a
čtvrtek od 16:00 a těšíme se na další výzvy! Fotbalu zdar!
Trenéři Tom a Vláďa
STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté pomalu dohrávají sezónu 2021 - 2022. Na krajských přeborech nás
zastupoval jen Václav Myška ml. a v Dobřanech 30. 01. 2022 v kategorii U19 ve
čtyřhře společně s Petrem Gabrielem z Unionu Plzeň obsadili druhé
místo. Vrcholem sezóny by mělo být utkání Top 12. Věříme, že si na bodovacím
turnaji 6.3.2022 v Horažďovicích udrží šance na postup na Top 12. A co muži a
okresní přebor? Team B v Op 2 již dohrál sezonu na 5. místě. Team A v Op 1 ještě
dohrává sezonu a snaží se bojovat o 3. místo v tabulce. Ale jedno prvenství nám drží
Václav Myška ml., a to v úspěšnosti jednotlivců prvním místem se skóre 51:0. Tak
ještě čtyři zápasy a ve čtyřhře mají V. Myška ml. a T. Horvát zatím třetí příčku se
skóre 9:2. Závěrečným slovem: kdyby Vaše dítka chtěla vyměnit počítač za sport,
budeme moc rádi.

Václav Myška
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CVIČENKY
Radost z pohybu
Každé pondělí a každý pátek v 18, 00 hodin se schází cvičenky TJ Sokol Černošín na
sále nákupního centra za účelem protažení svých tělesných schránek. Cvičení není
náročné, gumový pavouk a cviky pilates jsou zaměřené na posílení svalů celého těla
a kilogramové činky ke zlepšení fyzické zdatnosti. Moc nám chybí naše dlouholetá
cvičitelka Maruška Hladíková, z jejíchž cvičebních sestav stále čerpáme.
V předcvičování se nyní střídají Jiřka Nová a Miluška Braunová.
Srdečně zveme do našich řad další zájemce.
Cvičenky TJ Sokol
Černošín

SPOLEK ČERNOŠÍNSKÉ ŽENY
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Po dlouhé odmlce, po všech zákazech se spolek Černošínské ženy rozhodl, že
uskuteční Masopustní průvod, který se konal v sobotu 26. 2. Masek přišlo
poskromnu, ostatní se asi báli špatného počasí. Přesto se průvod uskutečnil a byl
pohodový, krásný, doprovázený živou hudbou a dobrou náladou. Velice mě mrzí,
že máme v obci více lenochů než aktivních občanů. Já osobně jsem si myslela, že se
zase zcelíme, vyjdeme do ulic a společně si všichni užijeme masopustní veselí. Jsme
tady jen jednou. Další akce se bude konat v neděli 8. května na sále KSC Vlčák.
Sejdeme se při tanečku, k tanci a dobré náladě nám bude hrát dechová kapela
Amátovka. Všechny Vás srdečně zveme. Oslavíme nejen den osvobozeni, ale také
Svátek matek. Přijďte se setkat, poklábosit, zazpívat si známé dechovky
i modernější hity. Na 3. září připravujeme koncert cimbálové kapely a slavnosti vína,
následně bychom Vás rády překvapily dobrotami z brambor. Těšíme se na setkání
s Vámi.
Jarmila Jungbauerová

VÍTEČEK REKAPITULUJE UPLYNULÝ ROK
Také v loňském roce Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně zkvalitnilo své
vybavení ve prospěch tělesně
a mentálně postižených dětí,
mládeže i dospělých, kteří zde
navštěvují denní stacionář,
sociálně terapeutické dílny
či čerpají pomoc osobní
asistence. Zásadním vylepšením střediskové budovy byla
instalace tepelného čerpadla,
které nahradilo původní
zastaralý uhelný kotel –
v Černošíně tak ubyl zase
jeden kouřící komín. Čerpadlo
nyní budovu nejen vytápí, ale
současně ohřívá i teplou užitkovou vodu k odpolednímu koupání. Na tuto
skutečnost bychom chtěli v letošním roce navázat zásadní rekonstrukcí sklepních
prostor a využít je nově k uskladnění kompenzačních i inkontinenčních pomůcek.
V plánu je také zateplení obvodových zdí budovy k úspoře nyní drahých energií.
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Další nepodstatnou změnou byla instalace obřího skladového kontejneru. Ten
slouží k uskladnění zahradního nářadí, kterým klienti pomáhají při péči a údržbě
rozlehlé vítečkové zahrady. Současně zde našlo zázemí i několik zdravotních a
pohyb usnadňujících mechanizmů, které středisko průběžně zapůjčuje svým
klientům.
Pro uskladnění táborového
vybavení, podsadových stanů,
teepee, pojízdné kuchyně a
jiných táborových pomůcek
pro letní pobytové tábory byl
nově vybudován moderní
dřevěný přístřešek. Nahradil
tak původní nevzhlednou
kůlnu, do které již dlouhodobě
zatékalo a při své chatrnosti
hrozila zřícením.
Pro sportovní vyžití, radost z pohybu i terapeutickou relaxaci byly v loňském roce
osazeny 3 bytelné houpačky i pro dospělé hendikepované a imobilní kamarády.
Společně s letním altánem a obří trampolínou tak mohou klienti užívat pobyt na
čerstvém vzduchu a pohyb na rozlehlé zahradě.
Bohužel vítečkovskou zahradu postihla také jedna nepříjemná ztráta. Kůrovec zde
napadl několik vzrostlých smrků, které byly vysazeny snad ještě původními
německými obyvateli. Pro bezpečí klientů je tak museli po částech odřezat
a zlikvidovat zkušení odborníci.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což
přeloženo znamená: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Mk 15
Tma po celé zemi od poledne do tří hodin. Mnozí vnímáme tmu, která nás obestřela
spolu s pandemií nebo válkou na Ukrajině. Svět se změnil...
Čas lidí před Kristem prý byl čas těhotný očekáváním, že dobrý konec lidského
příběhu bude realita. Špatné konce už trvaly moc dlouho. Na Velikonoce se to
změnilo...
Ale co my po dvou tisících letech? Platí ten dobrý konec i pro nás? Jak nemáme
propadnout pocitu, že už zase nás Bůh opustil?
Všechna tma jednou pomine a přijde ráno. Dějiny neskončily na Velký pátek.
Pohádky byly napsány s dobrým koncem, protože naše duše má naději
zakořeněnou v sobě hlouběji, než bychom čekali. Naděje je důvěra v Boha, že mě
neopouští. I když na mém kříži je někdy tak vzdálený, jako by na něm se mnou
nevisel. A přece tam byl. Opuštěný a bezmocný. A třetího dne se objevil v zahradě
za jasného rána a promluvil
na mě.
Kříže jsou jen křižovatky na
cestě, nenechejme se nimi
připravit o radost ze slunce
nedělního rána.
Velikonoční shromáždění:
Květná neděle
Lestkov 8.30
- Černošín 10.00
Velký pátek - Černošín 18.00 s vysluhováním
Boží hod velikonoční - Černošín 10.00 s vysluhováním
- Lestkov 15.00 s vysluhováním
Pokoj pro nadcházející svátky
přeje za evangelický sbor Juliana Hamariová, farářka
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE VESNICE - TŘEBEL
Třebel je malá vesnice, která je spádovou obcí města Černošína, od kterého leží asi
3 km směrem na západ. V obci je evidováno na 48 adres, většinou jde ale
o chalupáře.

V obci přímo v centru byste našli zchátralý bývalý pivovar, který fungoval až do
II. světové války a po válce zanikl. Jako další zajímavou část bychom mohli
připomenout zaniklý hrad Třebel postavený v polovině 13. století pány ze Svojšína
a zbořeného na příkaz císaře Ferdinanda III. během 30leté války v roce 1648.
Původní místo, kde stával zaniklý středověký hrad, naleznete na vyvýšené planině
nad obcí Třebel, nad údolím Kosího potoka. Na místě pustého hradiště dnes stojí
rozlehlý hospodářský dvůr s dominantní barokní sýpkou, pod níž jsou uváděny
ve skále tesané sklepy. Dodnes jsou patrny na severu a východě části opevnění,
příkop a val, terénní nerovnosti a nepatrné zbytky zdiva. Naproti sýpce, také na
základech hradu, stojí bývalá fořtovna, do jejíchž zdí bylo na paměť obléhaní hradu
zasazeno několik dělových koulí. V současnosti je pozemek i budovy v soukromém
vlastnictví bez možnosti přístupu veřejnosti.
Třebel se vypíná nad romantickým údolím u Kosího potoka, tato lokalita je často
vyhledávána turisty, kteří touží po klidu v krásné přírodě.
Martina Sihelská
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VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE
Přinášíme výsledky Fotosoutěže! Celkem jste zaslali 60 fotografií. Všechny byly
jedinečné, nápadité, zachycující místa a okamžiky související s životem v Černošíně
a okolí. Velké díky všem, kdo se do soutěže zapojili. Po sečtení všech hlasů - z FB,
webu a z prodejny Coop, nejvíce hlasů získaly fotografie paní Hanky Bernhardtové,
ale po dohodě s paní Bernhardtovou druhé a třetí místo přenechala Marcele
Křenové Denisové a Lence Vališové, které následovaly počtem hlasů.
Vítězky tedy jsou:
1. Hana Bernhardtová, 2. Marcela Křenová Denisová, 3. Lenka Vališová
GRATULUJEME!

Výherkyně si převzaly odměnu na MÚ Černošín.
Martina Janotová
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SRDÍČKOVÝ DEN V ČERNOŠÍNĚ

Příjemné a slunečné odpoledne jsme si užili v neděli 13. 2. 2022. Sešli jsme se na
dolním náměstí, malovali jsme srdíčka, hráli si, opekli si buřtíky, dali jsme si výborné
medové výrobky a procházkou došli ke koupališti, kde jsme vypustili lodičky štěstí.
Krásné básně, originální příběhy jste nám doručili v rámci srdíčkového dne. Literární
díla byla vystavena v domečku na dolním náměstí v Černošíně v rámci ,,Srdíčkového
dne“. Všem autorům moc děkujeme.
Martina Janotová
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Jiří Kohout
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KULTURA ČERNOŠÍN 2022
2. 4. SCHŮZE STP / sál KSC Vlčák / pořadatel MO STP Černošín
4. 4. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU / zábavná historie medicíny / sál KSC Vlčák /
pořadatel Město Černošín
16. 4. BÍLOU VLČÍ STOPOU / tradiční velikonoční procházka / pořadatel Město
Černošín
23. 4. POUŤ SV. JIŘÍ a pouťová zábava / Mše v kostele sv. Jiří, retro výstava /
muzeum, pouťové atrakce / dolní náměstí, dechová kapela Chodovarka,
SilverTeam Cheerleaders – DDM Stříbro, Michal David revival +
Sortiment / parkoviště za NS,
klasická česká zábavová kapela Pády, taneční vystoupení 11Stars / sál
KSC Vlčák / pořadatel Město Černošín
8. 5. SEJDEME SE U TANEČKU / dechová kapela Amátovka / sál KSC Vlčák /
pořadatel Spolek Černošínské ženy
21. 5. JARNÍ KONCERT LENKY FILIPOVÉ + hosté / kostel sv. Jiří / pořadatel
Město Černošín
28. 5. OSLAVY ZALOŽENÍ 140 LET SDH ČERNOŠÍN / průvod / odpolední program
/ večerní zábava KSC Vlčák / pořadatel SDH Černošín
4. 6. DĚTSKÝ DEN / zábavný program pro děti / pořadatel Město Černošín
6. 6. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU / zábavná historie kriminalistiky / sál KSC
Vlčák / pořadatel Město Černošín
17. 6 – 19. 6. OSLAVY 30 LET OD ZALOŽENÍ SPOLKU PRO ZÁCHRANU HRADU
VOLFŠTEJN
17. 6. KONCERT KAPELY ARGEMA / farní zahrada / pořadatel Město Černošín
18. 6. HISTORICKÝ PROGRAM / letové ukázky dravců, gotický turnaj pánů
z Volfštejna, Šermdivadlo Clatonia Klatovy, SHŠ Zlatý grál Tachov /
farní zahrada / pořadatel Spolek pro záchranu hradu Volfštejn
ve spolupráci s Městem Černošín
19. 6. KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / zřícenina hradu Volfštejn / pořadatel
Spolek pro záchranu hradu Volfštejn
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SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU TACHOVSKÉ LIGY
/ hřiště TJ Sokol / pořadatel SDH Černošín
5. 7. ODPOLEDNE PŘI DECHOVÉ HUDBĚ / dechová kapela Amátovka /
parkoviště za Motorestem Vlčák /pořadatel Spolek černošínské ženy
16. 7. KONCERT KAPELY EXTRA BAND REVIVAL / farní zahrada / pořadatel
Město Černošín
21. 7. ZÁBAVNÁ HODINKA U INFOCENTRA / vyrábění, hry, zábava /
u Informačního centra / pořadatel Infocentrum Černošín
18. 8. ZÁBAVNÁ HODINKA U INFOCENTRA / vyrábění, hry, zábava /
u Informačního centra / pořadatel Infocentrum Černošín
3. 9. CIMBÁLOVÁ MUZIKA a slavnosti vína / pořadatel Spolek černošínské
ženy, Město Černoší
Září / říjen SLAVNOSTI BRAMBOR aneb čekají na Vás bramborové pochutiny
/ pořadatel Spolek černošínské ženy
16. 10. DRAKIÁDA / hřiště TJ Sokol Černošín / pořadatel Spolek černošínské ženy,
Město Černošín
11. 11. SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD / tradiční lampionový průvod
ulicemi Černošína / Pořadatel Město Černošín
4. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / dolní náměstí / pořadatel Město
Černošín
Prosinec VÁNOČNÍ KONCERT / kostel sv. Jiří / pořadatel Město Černošín
VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ ČERNOŠÍN / kostel sv. Jiří /
pořadatel ZŠ Černošín, Město Černošín

18. 6.

Změna termínu a konání akce vyhrazena
– sledujte webové stránky města a FB.
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MUZEUM
VÝSTAVY:
ZE ŽIVOTA BEZDRUŽICKÉ LOKÁLKY / Jiří Bízek
RETRO výstava / od dubna do 20. 5. / Helena Kokrmentová a Jan Nuhlíček
Z HISTORIE HRADU VOLFŠTEJN / 25. 5. – 30. 6. / Václav Menčík
MAŇÁSKOVÉ od Jarmily Strakové / červenec – srpen
ANDĚLÉ od Míši Němcové / září – 15. říjen
ČESKÝ LES / s přednáškou / 16. 10. – 25. 11. / Tonda Hříbal
VÁNOČNÍ HRNEČKOVÁ výstava / 26. 11. – 6. 1.
PŘEDNÁŠKY:
HISTORIE BEZDRUŽICKÉ LOKÁLKY / Jiří Bízek
MIKRO / dokumenty z Českého lesa / říjen / Antonín Hříbal
ČESKÝ LES A JEHO FAUNA / listopad / Zuzana Blažková
NÁLEZY Z ČERNOŠÍNSKA / prosinec / Jaromír Lajbl
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Slovo na závěr
Taky se cítíte zvláštně bezmocní v této době? Kladete si otázky a nenacházíte na ně
odpovědi? Nevíte čemu a komu věřit?
Procházím stejnými pocity.
To, co jsme zažívali poslední dva roky bylo těžké. Sotva jsme uzavřeli desky
s nápisem KORONA, zřizujeme další krizové modro žluté.
Ač jsem přesvědčena, že stát nás jako obce a města v mnoha směrech ve všech
těžkostech příliš nepodržel, přesto všechny ty černé myšlenky zaháníme prací pro
naše město, pro naše občany. I pod tíhou všech nových zákonů, opatření, kontrol
a hrozbou postihů.
V tom vidím ještě výsledek a smysl. Radost z toho, co se povedlo, posunulo nás
dopředu. Výčet investičních akcí a plánů nebudu opakovat, píše o něm ve svém
úvodníku pan starosta. Myslím, že jen Ti, kdo se přímo pohybují v této sféře ví, jak
trnitá a složitá cesta je dnes k úspěšnému dokončení akce. Že výběrové řízení je
vlastně takové malé sci-fi s velmi nejasným koncem. Kdy i odborník není schopen
připravit rozpočet akce, protože vůbec neví, jak se bude vyvíjet cena stavebního
materiálu, pohonných hmot, energií za týden, za měsíc?
Zkoušejme to jinak. Zkusme vidět to lepší.
Těšit se na jarní dny, blížící se Velikonoční
svátky, pochod Bílou Vlčí stopou, Pouť sv.
Jiří, která nám nebyla po dva roky
dopřána, na velkou spoustu zajímavých
akcí k setkání, pobavení se, oslavme
výročí Spolku pro záchranu Volfštejna,
našeho SDH, zazpívejme s Lenkou
Filipovou, Argemou či Amátovkou. To
jsou chvíle, které dělají život životem. Tím pravým životem.
Zapomeňme na trable a názorové války, které nás jen oslabují a vysilují, při
procházce po novém „cyklookruhu“ a když vše dobře poběží, třeba brzy i z Husovy
ulice k pomníku po novém přístupu, který se začne brzy rýsovat a pak dále na naši
magickou Vlčí horu.
Tato zvláštní doba a události zasáhnou nás všechny. Města, obce, domácnosti,
občany. Držme pospolu. Jsme malá země, malé město. Podporujme se, je to v této
době třeba.
Věřte, že nejlepší odměnou pro Vás v tom všem je věta, kterou pak slyšíte od
místního človíčka: „Děkujeme, že to pro nás děláte“.
Hodně sil Vám všem.
Hana Merglová, místostarostka města
30

Pomáhej Ukrajině
Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde lidé mohou
nabídnout svou pomoc v souvislosti se situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma
Pomáhej Ukrajině www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby
pomoci, které jsou následně kolegy z místních neziskových organizací a obcí
zpracovávány a propojovány. Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR, které sdružuje celkem 16 nevládních organizací
zabývajících se dlouhodobě migrací a integrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec.
Stačí vyplnit jednoduchý dotazník, kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt.
Po ověření se nabídka objeví v databázi nabídek. Nabízet je možné tlumočení,
dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální pomoc, ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete
nabídnout volné kapacity lidem prchajícím před válkou, určitě se na platformě
zaregistrujte. Nedostatek ubytovacích kapacit je stále aktuální zejména
v okrajových lokalitách Plzeňského kraje.
Pokud byste rádi pomohli finančně, můžete touto formou podpořit naši sbírku SOS
Ukrajina: č. ú. 0093209320/0300.
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni v Plzeňském kraji
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