Vážení spoluobčané,
prožíváme poněkud nestandartní období, kdy vlastně tak trochu v nejistotě
čekáme na další vývoj. Říká se, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře,
ale na druhé straně se pojďme všichni snažit, aby bylo lépe a těch škod na našem
snažení bylo co nejméně. Všichni prožíváme letní období v duchu dovolených,
relaxace a odpočinku, nebo se teprve připravujeme, abychom nabrali nových sil
a připravili se na další pracovní maratón.
Začalo krásné léto, takové, jaké má být a slunečné dny zvou k procházkám do
voňavé přírody. Jednou to sluníčko moc svítí a podruhé zase prší a je zima. Pro
mnohé je to nadsázka, ale berme to tak, jak nám to život předkládá. Přírodě
neporučíme, a proto se radujme z každého příjemně prožitého dne. Doba je
uspěchaná, a proto každá chvilička, kterou vyšetříme k tomu, abychom se
zastavili, vyčistili hlavu z každodenních starostí, je dobrá a vzácná.
Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje, které mapuje uplynulé období
a přibližuje dění na obci.
Přesně takto jsem začínal v úvodním slovu do Zpravodaje před rokem. Jak se vše
opakuje.
Rok utekl jako voda a zdá se, že vše je jako přes kopírák. Pravda to není. To, co se
v současné době odehrává kolem nás, nelze nazvat jinak, než že je každý den
zázrak. Chci se poohlédnout, co že jsme to v letošním roce vlastně tvořili. I letošní
rok se nesl v duchu investic a radikálních zásahů do žití v obci, počínaje změnou
Územního plánu, údržbou nemovitostí v majetku města, opravou komunikací,
výměnou veřejného osvětlení za podstatně úspornější, pořízení nové techniky na
údržbu veřejných prostranství, zasíťování nových stavebních parcel a další a další.
Město Černošín bylo v uplynulém období také poměrně úspěšné v získávání
dotací, které nám pomohly při realizaci mnoha akcí a v nemalé míře se také
promítly do hospodaření v městských lesích. Nosným programem byl a je
dokument Program rozvoje města, ve kterém byly stanoveny vize, co v budoucnu
tvořit. Při dnešní rekapitulaci, mnohdy smělých a utopistických plánů, lze jen
konstatovat, že zbylo opravdu málo bílých míst, které čekají na realizaci. A protože
nelze usnout na vavřínech a kola se točí dál, připravují se další projekty, které
zatím leží v šuplíku a použijí se, až přijde jejich doba. Nelze žít a plánovat den
ze dne. Mnohdy to vypadá, že děláme něco navíc, ale věřte, že jen připraveným
přeje štěstí. Musíme si uvědomit, že dění ve městě tvoříme my všichni a každý
1

z nás může přispět dobrým podnětem nebo nápadem co vylepšit a zrealizovat.
Není to jen o lidech, kteří pracují v pozici zastupitelů.
Skoro na dohled je tady měsíc září a budete moci volit své nové zástupce, kteří
budou mít tu čest Vám sloužit. Jsou v plném běhu přípravy do obecních
zastupitelstev a bude jen na nás občanech, komu svěříme na další čtyři roky
rozhodovací možnost, kudy se bude naše krásné městečko ubírat dále.
Vždy je dobré zapojit schopné a ochotné lidi, kteří by chtěli pomoci a podílet se na
životě ve městě a osadách. Zastupitelé nevládnou. Měli by naslouchat svým
voličům a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí konat jejich vůli. A na nás
občanech leží to nelehké břímě, vybrat z té nekonečné řady kandidátů ty správné
zástupce. Nepřímo takto volíte i starostu, místostarostu a členy rady, kteří jsou
nejvíce viditelní. Ale paradoxně tuto volbu nemůžete jako voliči již ovlivnit. Karty
jsou rozdány jen mezi zvolenými zastupiteli.
Bývalo dobrým zvykem, že se politika v Černošíně dělala tak měsíc před volbami,
a tak týden poté byly ještě nějaké dozvuky. V dnešní době je ten tlak skoro trvalý.
Lidé mají nějak podstatně dále k sobě. On je někdy problém, aby se domluvil
soused se sousedem a natož patnáct volených zastupitelů. Mnohdy hraje roli vůle
chtít naslouchat a přistoupit na kompromis. Nic není bílé a černé. A nedejme na
sliby. Až doba ukáže, co se dokázalo a povedlo a jak se zastupitelé ruku v ruce
snažili o rozvoj a prosperitu.
Přeji Vám, abyste bez emocí správně rozhodovali o budoucnosti Černošína
a posunuli tak naše městečko na tom pomyslném žebříku zase o nějaký ten
stupínek výš.
Přeji Vám mnoho úspěchů, radostí a štěstí.
Miroslav Plincelner
Starosta města Černošín
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TŘÍDIT ODPADY MÁ SMYSL
Ve třídění odpadů se celorepublikově stále zlepšujeme. V roce 2021 vytřídil
každý Čech průměrně 71,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy),
73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady a 77 % obalů bylo vytříděno a předáno
k recyklaci nebo energetickému využití. V našem městě připadá za loňský rok
v průměru na každého obyvatele 60,3 kg vytříděného odpadu (papír, plasty, sklo,
nápojové kartony, kovy).

ORP Stříbro

ČR

18,2
16,8
0,5
0,4
0,2
0,4
0,4

[],0
S K LO C ELK EM

Plzeňský kraj

10,8
7,8

P LAS T

vel.skupina 1001 - 2000 obyv.

NÁP O JO VÉ
K AR TO NY

2,2

28,2
20,6
17,1
23,7
16,8

P AP Í R

Město Černošín

17,1
[],0
14,9
15,2

19,4
20,1
21,4
26,7
22,5

V ýt ě ž n o s t m ě s t a ( k g / o b yv. ) z a r o k 2 0 2 1 ve s r o vn á n í
s ve l i ko s t n í m i s k u p i n a m i

KOV

(zdroj:EKO-KOM, a.s.)

Touto cestou děkujeme všem občanům města, kteří se aktivně podílí na třídění
složek komunálních odpadů.
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Odpad z podnikatelské činnosti
Fyzickým podnikajícím a právnickým osobám připomínáme zákonem danou
povinnost, kterou v oblasti odpadů mají. Tato povinnost je nakládání s opadem
z podnikatelské činnosti. Občané Černošína za svoz odpadů, dle vyhlášky
č. 1/2021, platí 300,- Kč ročně na fyzickou osobu přihlášenou ve městě, nebo na
nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Zaplacení tohoto
poplatku ale nezbavuje podnikatele, kteří mají na území města svou provozovnu,
či sídlo, výše uvedené zákonné povinnosti. Město Černošín neumožňuje
podnikajícím subjektům zapojit se smluvně do obecního systému odpadového
hospodářství, nelze proto k odkládání odpadu z podnikatelské činnosti využívat
žádnou ze sběrných nádob určenou pro občany města, zrovna tak tento odpad
odvážet do sběrného dvora. Podnikatel uzavírá smlouvu přímo se svozovou
firmou. Povinností fyzických podnikajících a právnických osob je tedy na základě
smlouvy předávat odpad z podnikání pouze osobě, která je k nakládání s odpady
oprávněna (svozová firma), zařazovat a shromažďovat utříděné podle jednotlivých
druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, zabezpečit je před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. V praxi to znamená, že si
podnikatelé musí sami zajistit nejen svoz odpadu, ale také nádoby, do kterých
odpad ukládají.
Připomínáme
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad je 30. 6. 2022
(dle OZV č. 1/2021)
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená ve městě nebo vlastník nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Ve vymezení
poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby, které
jsou vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud
byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost,
nikoliv pak osoba právnická.
Poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Černošín
nebo převodem na účet č. 26223704/0600, variabilní symbol 1345, do poznámky
uvádějte číslo popisné nebo evidenční, případně jména, za která je hrazeno.
V případě nejasností kontaktujte MěÚ e-mailem: urednik@cernosin.cz,
či telefonicky: 374692109.
Za MěÚ Černošín Alena Pivoňková
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ZPRÁVY Z TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA
Noví pomocníci pro pracovníky technické čety města Černošín
Příkopové mulčovací rameno

Odstraňovač plevele
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ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD
Zastupitelstvo města usnesením č. 26 ze dne 26. 5. 2022 schválilo změnu
v podmínkách poskytování programové jednorázové dotace z rozpočtu města
Černošín „Zařízení pro ekologickou likvidaci odpadních vod“.
Nově schválená výše dotace: 70% celkových nákladů díla, max. 100.000,- Kč
uznatelných nákladů.
Dotace je určena pro vlastníky nemovitostí, které se nemají možnost napojit do
městské kanalizace (č.p. a č.ev.)
Více informací a tiskopisy pro podání žádosti najdete na stránkách města
Černošín.
Hana Merglová
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U STUDNY VZNIKLO ODPOČINKOVÉ SEZENÍ
Vytvoření odpočinkového zákoutí s výhledem na kostel sv. Jiří v Černošíně
a zakrytí původní historické studny. Jedná se o originální umělecké dílo ruční
výroby pana Josefa Zíky ze Stříbra, které bylo plánováno jako součást původního
projektu vytvoření „Divadelní stodoly“. Ta měla sloužit jako výstavní prostor pro
historickou hasičskou techniku a jako jednoduché mobilní jeviště pro menší
kulturní akce. Více informací sdělil starosta Černošína Miroslav Plincelner. „Dále
měla tato stodola sloužit jako průchod do areálu infocentra u Motorestu.
Do budoucna by šlo vše i osvětlit. Oprava stodoly se dělala se záměrem
případného dodělání dle původního záměru. Co se týče studny, stával zde kdysi
dům rodiny Jandových, byla to hospodářská usedlost, jedna z nejstarších
v Černošíně. Studnu využívali majitelé pro napájení dobytka. Studna tu zůstala a
my ji dnes předáváme veřejnosti, jako takové malé odpočinkové zákoutí,“ vysvětlil
pan Plincelner.

Martina Sihelská

8

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Těšíme se na prázdniny

Krásné slunečné dny dětem napovídají, že se blíží prázdniny. Čas koupání, výletů,
velkých dobrodružství a dnů prožitých s rodiči. Léto nám nadělí neopakovatelné
zážitky od vody, z hor či lesů, z pobytů na dětských táborech nebo u babičky. Děti
z MŠ se se školním rokem a předškoláky rozloučí ZAHRADNÍ SLAVNOSTÍ, která se
uskuteční 23. 6. od 15 hodin v areálu školky. Starší děti si čas před prázdninami již
zpříjemnily výletem na Pohádkový statek Břasy. Bylo pro ně připraveno divadelní
představení, krmení oveček, prohlídka pohádkové stodoly a kreativní tvoření. Svůj
svátek děti oslavily 1. června shlédnutím pohádky ,,LÉTO“, s kterou zavítala do
školky DIVADELNÍ SPOLEČNOST LETADLO. Celé dopoledne mělo prázdninovou
atmosféru. Holčičky a kluci 1. třídy připravili pro maminky a své blízké DÍLNIČKU.
Největším dárkem pro maminky bylo vystoupení dětí, dárky a společné kreativní
tvoření. Svoji šikovnost předvedli ti nejmenší i vytvořením městečka z kartonových
krabic. Okolí školky a město Černošín poznávali při společných vycházkách. Při
dopravní akci na zahradě MŠ děti obou tříd ukázaly, jak blízká je jim oblast
dopravy. Při jízdě na odrážedlech, kolech a koloběžkách plnily zadané úkoly
související s dopravními předpisy a pyšně si domů odnášely svůj dětský řidičský
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průkaz. Se zaujetím strávily děti mnoho času s paní učitelkou Andršovou při
kreativních činnostech.
Z keramiky si vytvořily dárky pro maminky a výzdobu prostor školky. Zapojily se
i do akce ZŠ ,,PODMOŘSKÝ SVĚT“. Svátek maminek si děti také připomněly akcí
SRDÍČKOVÉ DOPOLEDNE na zahradě MŠ. Výzdoba, plnění úkolů a tanečky
navodily tu správnou slavnostní atmosféru. Velký úspěch měla u dětí i akce
,,DEN S ČARODĚJNICEMI“. V kostýmech tancovaly, soutěžily, prováděly pokusy.
Jarní období je v MŠ spojeno i se zápisem nových dětí. Během dvou dnů v květnu
měli rodiče možnost zapsat děti do školky pro nový školní rok. Co popřát dětem
a jejich rodičům na závěr? Ve zdraví a pohodě prožité prázdninové dny.
Kolektiv mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZŮSTAŇ FIT NA TĚLE I NA DUŠI
Dne 22. 4. 2022 naši školu navštívila lektorka z organizace LOONO
a pohovořila s našimi dětmi o důležitosti prevence různých onemocnění.

Přednáška s praktickými vyšetřeními na figurínách žákům přiblížila postupy,
jak si vyšetřit prsa a varlata. Paní lektorka naše děti seznámila i s příznaky rakoviny
děložního čípku, tlustého střeva a kůže. Zdůraznila, jak je důležité případnou
rakovinu odhalit včas.
10

Děti se také dozvěděly, na jaké preventivní kontroly mají nárok a co dělat,
když cítí, že je s jejich tělem něco v nepořádku.
Nejsou to ale jen neduhy těla, které dokáží potrápit jak dospělé, tak i děti.
Duševní nepohoda ústící do duševních onemocnění je na strmém vzestupu. Dle
statistik pouhá čtvrtina lidí s duševním onemocněním vyhledá odbornou pomoc,
ale problém má téměř každý třetí člověk. Čím může moje dětská duše
onemocnět? Jak se mohu bránit?
Děti byly upozorněny na rizikové faktory a příčiny vzniku duševního
onemocnění. Naučily se, jak se zachovat při panické atace, která patří do
úzkostných poruch, a která se
projevuje nadměrným strachem,
úzkostí, nevolností či bolestí na
hrudi.
V neposlední řadě byly
děti poučeny o nebezpečných
poruchách příjmu potravy, ale
také že sebepoškozování, které
má za cíl zmírnit vnitřní napětí,
není dobrým řešením. Na závěr
se děti měly zamyslet nad
nebezpečnými
závislostmi,
látkovými i nelátkovými, díky
kterým ztrácí kontrolu nad svým
životem.

DEN MATEK

Ke dni matek si děti připravily vystoupení nejen pro maminky. Představení
proběhlo 11. května 2022 ve třídě čtvrťáků v budově 1. stupně ZŠ. Všichni
přítomní si program pochvalovali. Velmi nás všechny potěšilo, že přišlo opravdu
hodně diváků, někteří se ani dovnitř do třídy nevešli. Příští rok, pokud nám bude
přáno, se pokusíme celé vystoupení přesunout na sál KSC Vlčák.

ZA VZDĚLÁVÁNÍM NEJEN DO ŠKOLY…

Červen již přinesl příjemné teploty, a proto jsme využili nabídky organizace
REVIS (Regionální vzdělávací a informační středisko) z Tachova a umožnili jsme
našim dětem zažít interaktivní vzdělávací program zaměřený na ZELENÝ PÁS
EVROPY.
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Mnozí z vás
zažili dobu komunismu, kdy železná
opona rozdělovala
východní a západní
Evropu. Území podél
hranic bylo prakticky
bez osídlení, bylo
vojensky
hlídáno
a téměř nikdo se
v těchto oblastech
nepohyboval. Příroda
se
zde
ujala
svobodné
vlády
a bujela. Mnoho
ohrožených
druhů

živočichů i rostlin zde přežilo a posílilo své populace.
Děti se ale nedověděly jen zajímavosti o přírodě, ale byl jim poskytnut
celkový náhled na období před rokem 1989 z politického a kulturního života
obyvatel příhraničních oblastí.

UČÍME SE VLEŽE

Organizace MAS Český Západ žákům
naší školy zajistila dne 30. 5. jedinečný
zážitek,
zavítalo
k nám
„Mobilní
Planetárium“. Věc nevídaná, děti nemusely
nikam jezdit. Digitální sférické kino umožnilo
všem žákům naší školy „výlet do vesmíru“.
Efektní audiovizuální představení se odehrálo
v 360° úhlu, děti tedy zažily 3D kino.
Promítalo se na půlkruhovou plochu a naši
malí i velcí diváci ji sledovali nad sebou
z polohy vleže.
Mladší děti se dozvěděly formou
pohádky o jednotlivých planetách naší
Sluneční soustavy a naučily se poznávat
známá souhvězdí. Všechny už ví, jak vypadá
Velký medvěd, severní kříž, Orion nebo Malý
vůz. Starší děti taktéž cestovaly do vesmíru, ale také byly upozorněny na stávající
globální problémy, kterým naše planeta čelí.
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DEN DĚTÍ

První červnový den je svátkem všech dětí. Proto žáci devátého ročníku
zorganizovali za pomoci paní učitelky Andršové pro mladší spolužáky druhý ročník
Dne dětí od dětí. Celý den byl věnován různým soutěžím a hrám se spoustou
drobných sladkých odměn a s možností si ke svačině opéci na ohni něco na zub.
Sluníčko nám přálo, a tak si děti svůj den opravdu užily.

Úspěchy našich žáků v soutěžích

Žáci 5. ročníku se v průběhu letošního školního roku zapojili pod vedením třídní
učitelky do prvního ročníku internetové vzdělávací soutěže o zdravém životním
stylu s názvem V RYTMU ZDRAVÍ. V rámci našeho kraje se stali vítěznou třídou.
Za výhru děti obdržely z Potravinářské komory ČR věcné dárky a dobroty
na svačinu.
Do 18. ročníku STŘÍBRSKÉ LAMPY přihlásila žáky vedoucí kroužku Keramiky paní
Iveta Zíková. Tématem letošního ročníku byl Ráj domova. Zvláštní cenu poroty si
odnesly žákyně naší školy Ema Honzíková, Ema Čekanová, Barbora Drozdová
a Marie Smolková.
Velké klání v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC)
odstartovalo po dvouleté přestávce, způsobené covidovou pandemií, v pátek 29.
dubna 2022. Dvanáct škol okresu vyslalo své zástupce, aby poměřili získané
znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Na startu celkem stanulo 18
soutěžních družstev, která byla rozdělena do dvou kategorií podle věku.
Všechna družstva postupně procházela čtyřmi soutěžními disciplínami, ve kterých
jednotliví členové získávali za nesprávně splněné úkoly trestné body. A jakými
stanovišti vlastně soutěžící museli projít? TESTY Z PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU
– v průběhu dvaceti pěti minut každý odpovídal na 20 testových otázek. JÍZDA NA
DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI – zde si soutěžící pod přísným dohledem policistů
ověřili své teoretické znalosti z pravidel silničního provozu v praxi. JÍZDA
ZRUČNOSTI – to je jízda přes různě obtížné překážky, kterou bezchybně zvládli
projet opravdu jen ti nejlepší. POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI – jak již název sám
vypovídá, úkolem bylo co nejlépe ošetřit zraněného.
Po několikahodinovém maratonu nastala očekávaná chvíle – vyhlášení výsledků a
předání cen. Na nejvyšší příčce v obou kategoriích s velkým bodovým náskokem
stanuly týmy ze ZŠ Černošín a zajistily si tak postup do krajského kola.

13

Mezi jednotlivými koly (okresním a krajským) byl měsíční odstup. Toho naši
cyklisté využili k řádnému
tréninku a přípravě na další
disciplínu – LABYRINT (jedná
se o práci s mapou, do které
je potřeba zaznamenat
cestu z místa A do místa B).
Tato svědomitá příprava se
vyplatila. Po splnění všech
náročných disciplín jsme
netrpělivě
čekali
na
konečné
vyhodnocení
soutěže, ze kterého jsme
vzápětí měli ohromnou
radost. Družstvo mladších
žáků se umístilo na příčce
nejvyšší - 1. místě, tým
starších žáků obsadil krásné
3. místo.
Děkujeme všem, kteří nás v naší úspěšné činnosti podporují - rodičům,
městu Černošín, TJ Sokol Černošín, obětavému řidiči P. Klepsovi, fanouškům,…
Díky patří i samotným soutěžícím, kteří nás skvěle reprezentovali v jednotlivých
kolech DSMC.
V úterý 3. 5. 2022 se chlapci 1. - 3. ročníku ZŠ Černošín zúčastnili okresního kola
fotbalového turnaje MC Donalďs Cup v Chodové Plané. Po těžkých bojích se
našim fotbalistům podařilo stanout na „bedně“ – obsadili krásné 3. místo. Všem
patří velká gratulace za aktivní přístup k soutěži. Za náš tým bychom chtěli
poděkovat trenérům TJ Sokol Černošín p. Turkovi a p. Vondrašovi, kteří se podíleli
na sestavení a přípravě mužstva.

Reprezentace naší školy v olympiádách

Po dlouhém období, ve kterém jsme se nemohli soutěží a olympiád osobně
účastnit, nám konečně svitla naděje, že tento školní rok to bude úplně jiné.
Jako žáci posledního ročníku základní školy jsme dostali šanci zapojit se do těch
soutěží a olympiád z předmětů, ke kterým jsme měli velmi blízko. Také jsme chtěli
ukázat, že práci navíc dokážeme zúročit.
Ze školních kol jsme postoupili do okresních olympiád v dějepise, českém jazyce,
anglickém jazyce a německém jazyce.
14

Dějepisná olympiáda – D. Přibyl a M. Vališ
Olympiáda v českém jazyce – Š. Denisová - 7. - 9. místo a B. Denisová - 10. místo
Olympiáda v anglickém jazyce – P. Kos a A. Grzybová – oba obsadili 5. místo ve své
kategorii.
Olympiáda v německém jazyce – B. Denisová – 1. místo a postup do krajského
kola, Š. Denisová – 2. místo.

Dostali jsme se do jiných škol tachovského okresu a mezi svými konkurenty našli
někteří z nás své budoucí spolužáky. I když jednotlivá zadání okresní olympiády
byla těžší než startovací kola a počet účastníků přesahoval počet soutěžících ve
školních kolech, byli jsme úspěšní, dokonce v německém jazyce obsadila naše
žákyně 1. místo a tím si zajistila postup do krajského kola v Plzni. Tam se umístila
na skvělém 3. místě.
Poděkování patří nejen těm, kteří soutěžili, ale i všem pedagogickým
pracovníkům, jenž se na přípravě soutěžících podíleli. Poděkování patří také paní
K. Kovářové Smolíkové za doprovod a dohled žáků na soutěžích.
Mladším spolužákům přejeme, aby se mohli zapojit do soutěží a olympiád a mohli
získat podobné zkušenosti. Nemusíme vyhrát, ale být u toho, je prima.
Fotografie a další informace nejen o výše uvedených soutěžích naleznete na
webových stránkách školy (www.zscernosin.cz).
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
v sobotu 28. 5. 2022 proběhly oslavy 140. výročí založení SDH Černošín.
Dopoledne najížděly sbory dobrovolných hasičů se svojí technikou, kterou jste si
mohli na našem náměstí prohlédnout.
Po obědě prošel průvod našich hasičů a hasičů z různých sborů okresu naším
městečkem. Po skončení průvodu proběhly proslovy starosty SDH Františka
Hrubého, velitele výjezdové jednotky Jaroslava Rosy, starosty města Miroslava
Plincelnera a místostarostky města Hany Merglové. Při této příležitosti byla
představena poprvé hymna našich mladých hasičů „Soptíci“, která je bude
doprovázet při různých příležitostech a soutěžích. Hymnu pro naše děti složili Emil
Doha, Daniel Krob a J. Brouzda. V proslovech zazněla i jedna velmi důležitá prosba
k řadám našich spoluobčanů, sousedů i přátelů. Bylo by dobré doplnit výjezdovou
jednotku novými členy. V dnešní době musely i členky SDH doplnit naše muže
ve výjezdové jednotce, aby byla schopna dále pokračovat ve své činnosti. Musíme
se zamyslet nad tím, že výjezdová jednotka v našem městečku je opravdu důležitá.
Nikdy nemůžeme vědět, i když se nám to třeba ještě nestalo, kdy nám začne hořet
komín, uletí střecha nebo uhodí blesk do našeho domu. Nebudeme klidněji spát
s pocitem, že tu máme svoji výjezdovou jednotku, která u nás bude během
několika minut a nemusíme čekat deset, patnáct minut na dojezd jednotek z okolí?
Nebuďme lhostejní a neříkejme si: „Mně se to stát přece nemůže.“ Po zamyšlení se
vrátím k programu oslav. Odpoledne probíhala volná zábava při poslechu Amati
Band. Děti si mohly zařádit na nafukovací skluzavce. Celou akci zakončila zábava na
sále KSC Vlčák, kde hrála kapela DREAMS. O občerstvení se během celého dne
starala paní Jarmila Jungbauerová. Děkujeme jí i jejím pomocníkům. Poděkování
patří i městu Černošín, sponzorům a všem, kteří se na této akci podíleli.
A naši nejmenší?
V letošním roce naše řady doplnilo několik nových dětí. Díky tomu jsme mohli
postavit druhý závodní tým. Naši nováčci začali sbírat zkušenosti na prvních
závodech a vůbec si nevedou špatně. I v tak krátké době jsme je mohli připravit
tak, aby byli konkurencí ostatním týmům. Rozhodně jsme na ně pyšní. V květnu
doplnili tým na okresní soutěži Plamen, kde děti kromě požárního útoku běžely
štafetu s překážkami, štafetu CTIF a požární útok CTIF. V této soutěži se děti
umístily na 3. místě. Nesmíme zapomenout ani na naše dorostence. Míša Franková
se umístila na 2. místě, Antonie Havránková na 3. místě a Milan Byrtus na 4. místě.
Nyní se soustředíme na tachovskou ligu v požárních útocích. Už jsme dovezli
dvě 2. místa a nováčci 7. místo a 10. místo. V Boru u Tachova soutěžilo dokonce
20 soutěžních týmů.
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Na soutěžích nás doprovází rodiče některých dětí a za jejich podporu jim
děkujeme. V mezičase jsme s těmito rodiči vzpomínali, jaké to bylo, když jsme jako
děti taky závodili. Tenkrát byl úspěch požární útok s časy okolo 45 s. Další generace
bývalého mladého hasiče se také přidala k rozhovoru, kdy u nich 25 s byl úspěch.
A dnes? Poslední závod byl neskutečný. Několik týmů dalo své osobní rekordy
včetně toho našeho. A děti předvádějí útoky v čase 16 s. Před dvěma roky jsem
dětem říkala, když se nedostaneme na 18 s, nebudeme stát na stupních vítězů.
Po poslední soutěži jsme změnili názor, s časem 17 s se na stupně vítězů
nepostavíme, protože všechny týmy na okrese jsou skvělý a předvádí neuvěřitelné
výkony.
Vím, spoustě z Vás to asi nic neříká. Jen pro představu, kam se doba posouvá.
Je to i o technice a vybavení, ale největší část úspěchu jsou právě ty děti. Jejich
chuť bojovat a srdce, které do toho dávají. Smích, pláč a emoce, které prožívají.
A i kdyby nevítězily, důležité je, že je to baví.
Za SDH Černošín Iveta Šnejdarová
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TJ SOKOL
Fotbal – muži
Po delší době přidáváme příspěvek z probíhajícího okresního přeboru mužů, kde si
stojíme na výbornou i po covidové pauze, která jako jednomu z malá týmů
pomohla k vyléčení všech zranění. Po dvouleté pauze se dohraje kompletní
sezóna, ve které hrajeme o příčky nejvyšší a to nás nesmírně těší. Je vidět, že
hráče fotbal stále baví a do hry dávají všechno. Celý tým hraje s maximálním
nasazením a na výsledcích se toto úsilí odráží (viz tabulka). Také velká podpora
diváků a sponzorů nás motivuje k vyšším výkonům. Děkujeme.
Radek Drozda

Fotbal - žáčci
Zdravíme všechny příznivce fotbalu :-)
Fotbalová sezóna je téměř za námi a my s radostí sledujeme pokroky našich žáčků,
kterým předcházelo mnoho intenzivních tréninků a nespočet propocených triček.
Příjemnou odměnou nám jsou odehrané turnaje, u nichž začínáme sklízíme první
drobná vítězství.
Nejlépe se našim borcům dařilo na domácím poli, kde máme slušnou
fanouškovskou základnu. Za takovou návštěvnost a podporu Vám patří velké
"díky".
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Náš fotbalový tým se za poslední dobu opět rozrostl, což nás také těší. Aktuálně je
přihlášeno 23 žáků, kapacitně jsme však na hraně a většímu počtu dětí není
možné se kvalitně věnovat. Od nového školního roku proto může být přihlášeno
maximálně 20 dětí.
Koncem prázdnin máme v plánu uspořádat pro žáčky malé soustředění, jež
v loňském roce sklidilo u dětí úspěch a bylo hezkým prázdninovým zážitkem. Letos
bychom soustředění pojali v podobném duchu - vydatné tréninky, zakončené
přespáním v kabinách.
Držte nám palce na naší fotbalové cestě, užijte si léto na plno a mějte se fanfárově
:-) Tom a Vláďa
Stolní tenis
Stolní tenisté dohráli sezónu 2021 – 2022 úspěšně. Tým mužů
A v Op1 odstartoval první půlku a na průběžném 2. místě
přezimoval. Zranění a Covid 19 nás ale bohužel v druhé půlce
odporoučel na celkově 5. místo, ale i přesto na poprvé dobrý.
Velké díky Vaškovi Myškovi za jeho stoprocentní výkon výsledkem 54 výher a 0 proher pomohl mužstvu se zcelit
a bojovat i přes nepřízeň okolností. Tým B v Op 2 skončil
na 5. místě. V juniorech nás úspěšně reprezentoval Václav
Myška ml. Celkově obsadil v krajském bodovacím turnaji
8. místo.
Všechny zájemce o stolní tenis rádi uvidíme.
Václav Myška
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11 STARS
Milí přátelé,
školní rok se nachýlil ke svému konci a my můžeme zase pomalu a jistě hodnotit
jeho průběh. Ke covidu, který narušil veškeré aktivity se nechci vracet, protože
i nás poslal o pár kroků zpět. Sešly jsme se v poloviční sestavě, ale za to s velkou
chutí do tance.
V průběhu měsíců jsme s děvčaty natrénovaly veselou choreografii ve stylu
country "O Zuzano". Premiéru měla v dubnu na večerní zábavě černošínské pouti.
Byla to pro nás taková příprava na soutěž v Chebu, která se konala 30. 04. 2022.
Děvčata byla ve své kategorii jediná a tudíž si dovezla zlatou medaili. Tady bohužel
též covidová situace sehrála svoji roli a soutěž nebyla zdaleka tak obsazená jako
jiné roky. Nicméně pro nás bylo důležité si zatančit před porotou a užít si to! Což
se povedlo. Já osobně jsem měla obrovskou radost z našich dvou tanečnic Martiny
Čekanové a Elišky Merglové, které v průběhu covidu natrénovaly společnou
choreografii, zcela samostatně, bez větší pomoci. Tahle choreografie také jela na
soutěž do Chebu a holky si vytančily krásné druhé místo. Taneční skupinu vedu
cca sedm let a musím říct, že je úžasné dívat se na jejich posun. Na to, jak jsou
jistější na tanečním parketu, jak se vlastně v tom širokém světě tance dokáží
dobře orientovat. Poslední vystoupení před koncem školního roku proběhlo
8. 5. 2022 na akci "Sejdeme se u tanečku". Musím říct, že senioři jsou nejlepší
publikum na světě! Takový náboj a podpora ze strany diváků, to zažijeme jen
a pouze na téhle akci! Děkujeme moc! Ještě bych ráda vyzdvihla taneční postup
Martiny Čekanové, která se mimo tanci v Černošíně věnuje tanci v taneční skupině
Evy Bartovské v Nýřanech. V letošním roce s nimi dosáhla nádherného úspěchu
a to umístění v první desítce na celorepublikové taneční soutěži. Věřte nebo ne,
ale pro člověka, který tanečníka vychovává od první třídy je takový posun a přesun
obrovská odměna. Jsem na ni velmi hrdá. Věřím, že i ostatní děvčata, která se nyní
vydávají na střední školy nebo již studují v jiných městech budou v tanci
pokračovat. Za celou skupinu bych Vám ráda popřála hezké prázdniny a věřím,
že se v příštím školním roce setkáme v rámci nějaké akce.
Veronika Kinkalová
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VÍTEČEK
Víteček děkuje
Středisko sociálních služeb Víteček děkuje manželům Vajdovým a místní firmě
RIVAJ za bezplatnou úpravu střediskové trampolíny pro imobilní klienty. Díky této
úpravě mohou dnes i vozíčkáři či tělesně hendikepovaní bezpečně vstupovat na
trampolínu a užívat ji spolu se svými zdravými vrstevníky. Děkujeme !!!!!

Víteček také děkuje panu Jiřímu Švarcovi z Černošína a jeho firmě BARILE
Nutztahrzeuge GmbH, která pro Víteček dodala už druhý velkokapacitní skladový
kontejner. Zatímco ten první již rok slouží k uskladnění zahradního nářadí pro
práci klientů ve skleníku a na zahradě, druhý využíváme pro uložení
kompenzačních a inkontinenčních pomůcek, které půjčujeme klientům v domácí
péči. Moc nám to pomohlo a také moc děkujeme!!!!!!!!!
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Vítečkovy asistentky v novém
Středisko Víteček uspělo se svou žádostí o podporu v rámci 101. výzvy „Sociální
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ Ministerstva pro místní rozvoj
pro specifický cíl 6.1 REACT-EU Integrovaného regionálního operačního programu
a pro své terénní asistentky pořídila 3 vozidla zn. TOYOTA YARIS. Zvláštností
těchto vozidel je jejich hybridní pohon – tj. vozidlo pohání kombinace malého
benzínového motoru a elektrické baterie. Auta jsou tak šetrnější k životnímu
prostředí a současně zvyšují komfort pro jejich obsluhu. Doufejme, že nové
„hybridy“ budou sloužit co nejdéle a dlouho pak přivážet sociální pomoc do
domovů všem potřebným spoluobčanům.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět…
…z evangelické fary
Smrt není zlá, je to jen kus života těžkého,
co těžké je, to je umírání.
napsal jeden básník (Jiří Wolker - pozn.) a jeho verše jsou v čítankách.
Seznamují se s nimi děti ve věku, kdy si připadají nesmrtelné, kdy nejen
osmdesátka je kdesi v nekonečnu, ale i příští školní rok.
Já už se smrtelností počítám, učím se to. Někdy po třicítce jsem si začal říkat: A
jéje, další rok přibyl. Po padesátce jsem přičítání vyměnil za odčítání, byť od
neznámé veličiny. Do Patagonie se už nepodívám a všechny knihy, co na ně
myslím, asi nestihnu napsat. Kolik času mi vlastně ještě zbývá? - ptám se. A toužím
po moudrosti jednoho svého známého z Beskyd, který si prostě říká: Skvělé, je tu
další den - a nic víc. Moudrost vidím v té jeho radosti bez přičítání a odčítání - a v
té tečce. Dál se těmi čísly nezaobírá, je v tom jako malé děcko. Možná to bude
tím, že je mu 99 let. Moc nedumá ani nad tím, jestli to zaokrouhlí na stovku. Buď
ano, nebo ne, víc možností není, a tak zůstává v klidu.
My mladší (ale ne už mladí) se obáváme smrti a umírání, pokud by bylo těžké, ale
nejen toho. Velmi tíživá je ještě jedna myšlenka - ta, která obsahuje vědomí
vlastní smrti. Připomínáme si svou smrtelnost, víme o ní. Myslím, že právě to křiví
naše obličeje, jako neúnosná síla tlačí koutky úst dolů a vytváří nám vrásky.
Zemřeme, brrr!
Smrt je nevyhnutelná a já ti, Nesmrtelný, netroufám radit, abys ji ze svého
sortimentu vyjmul. Protože nevím, čím bys ji nahradil, a bojím se, že bys pak
něčím nahradil i sám život - a to bych opravdu nechtěl.
Vědomí blížící se smrti je ale zároveň potřeba nějakým způsobem nadlehčit. Ne na
ni “jako” zapomenout, předstírat vyrovnanost, ale opravdu vysypat ten
napěchovaný batoh. A tady už nápad mám.
Ať má každý z nás, třeba jen jednou za rok a dejme tomu o narozeninách, to je
jedno (hlavně ať to není ve výroční den naší budoucí smrti), ať má každý člověk
možnost promluvit si s nějakým malým psem. (To jsi nečekal, Bože, viď?) Já totiž
nevěřím, že si zvířata nejsou vědoma konečnosti vlastního života. Smrt přece
vnímají u svých rodičů, někdy i u potomků. Šelma ji vidí na býložravci, kterého
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zakousne, býložravci na rostlinách, které ukousnou, a myslím, že to vidí i ta tráva.
Stačí, když nezaprší. Nemluvě o broucích, kteří hodují na rozkládající se mršině - to
jsou ohledně přemítání o smrtelnosti největší machři!
Ten pes asi ví, že zemře, ale i tak je veselý a přítomný. Honí se za vlastním ocasem
nebo za někým jiným. A já mu závidím, taky bych se honil, ztřeštěně a naplno. Jak
tohle všechno to psisko dokáže? To bych potřeboval vědět.
Možná ti, Bože, myšlenka na odbornou konzultaci se psem přijde šílená. Budiž. Tak
co kdybychom to probrali třeba s veverkou? Ta, kdyby byla obtížená vědomím
svého konce, nepřeskočila by přece ani z větve na větev, mortální gravitace by ji
rovnou stáhla dolů - tak jako někdy stahuje nás lidi.
Prozraď mi, jak to ta zvířata dělají?
Aleš Palán, Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět, Nakladatelství Prostor, Praha 2020,
s. 25-27.
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KRÁSNÉ ÚDOLÍ
Krásný pozdrav z Krásného Údolí
Drazí spoluobčané, v Krásném Údolí se žije krásně až na problémy s pitnou vodou,
které se momentálně řeší a budeme doufat, že nový vrt bude mít vodu kvalitnější,
a hlavně že jí bude hodně.
Pálili jsme čarodějnice, kde to samozřejmě roztočili naši nejmenší. Poté převzali
zodpovědnost otcové a hlídali májku až do rána bílého. Kácení máje proběhlo jako
vždy bez újmy na zdraví s dobrým pivem a opečenou klobáskou.
A na co se můžeme společně těšit? 02. 07. 2022 od 14 hodin v Šontál parku začne
oslava 15 let od založení ,,Spolku Za Krásné Údolí“. Odpoledne bude zahájeno
tradičním pochodem po okolí s výkladem našeho Rudy o době minulé. Následovat
budou dětské radovánky ve spolupráci SDH Černošín a vše zakončí koncert kapely
Madmen Rock. Vše je za podpory města Černošín, a za to velké díky.
V poslední řadě se snažíme připravit na volby do zastupitelstva města, kde bychom
zase rádi prosadili pár dobrých věcí, jako například finanční podporu čistíren
odpadních vod. Děkuji Vám za pozornost a přeji krásné léto bez bouřek a nebe
zalité sluncem.
,,Spolek Za Krásné Údolí“
V. Myška
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE VESNICE - LHOTA
Lhota (německy Elhotten) je malá obec, která se nachází severovýchodním
směrem od Černošína. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1544.
Uprostřed návsi, kde je dnes pumpa a lavička, kdysi stávala kaplička, o jejímž
osudu zřejmě rozhodl velmi špatný stav. Poslední fotografie kapličky máte
možnost vidět přímo na místě, kde stávala, jsou z října roku 1973 a pocházejí
z archívu pana Josefa Kabáta. Nedaleko Lhoty je evidován nález několika mohyl
ze starší doby hradištní. Prozkoumány byly částečně v roce 1951 a nalezly se tu
zbytky hradištní keramiky ze 7. až 9. století a spálené kůstky. Na ostrůvku břehu
Dolního Lhoteckého rybníka se nacházelo zaniklé tvrziště, které bylo situováno cca
2,5 km severozápadně od Černošína a 500 m západně od osady Lhota. Nejlépe
se k bývalému tvrzišti dostanete po polní cestě, která vede z Lhoty k hrázím
Lhoteckých rybníků. Tvrz stávala při hrázi na severním břehu toho dolního, většího
rybníku. Tvrziště dnes tvoří ostrůvek blízko břehu rybníku a vede k němu téměř
zničený dřevěný můstek.
Martina Sihelská
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NEZNÁMÁ LETECKÁ HAVÁRIE U ČERNOŠÍNA
Mgr. Jan Vladař, Západočeská univerzita v Plzni
jan-vladar@volny.cz
Nálety a letecká střetnutí nad naší krajinou byly během 2. světové války
významným připomenutím vzdálených bojů. Nejčastěji však docházelo
k haváriím německých cvičných nebo týlových letadel. Na Tachovsku je hned
několik lokalit, která stále ukrývají neznámé pozůstatky leteckých havárií
a jeden takový příběh se postupně daří lokalizovat do okolí Černošína. Najde se
snad ještě pamětník, který osobním svědectvím doplní další detaily uvedených
drobných, ale dramatických událostí z naší historie?
Německý vojenský archiv zpřístupnil seznam ztrát školních jednotek
německého letectva Luftwaffe a mezi 80ti tisíci položkami se nachází také záznam
o havárii bombardéru Dornier Do 17 v lokalitě “bei Plan“ dne 28. ledna 1941. Stroj
náležel pilotní škole pro vícemotorová letadla FFS C 15 (Flugzeugführerschule
C 15). Strohý tabulkový záznam ještě heslovitě uváděl, že došlo k „Notlandung
infolge Motorschaden“ (nouzovému přistání pro poruchu motoru). Poškození
letadla přesto dosáhlo 90% a bylo fatální pro pilotního žáka Uffz. Rudolfa
Berensmeiera (*17.5. 1915 Ostscheid), který je dnes pohřben na hřbitově
v rodném Ostscheid, okres Herford, Nordrhein-Westfalen. Druhý člen posádky,
palubní mechanik Uffz. Josef Lurtz byl při havárii zraněn.
Bližší údaje k přesnější lokalizaci havárie záznam neobsahuje, ale že jde
zřejmě o lokalitu na západě Čech naznačovala jiná, lehčí nehoda, ke které došlo na
letišti v Mariánských Lázních. Dne 18. června 1941 se zde, patrně během pojíždění
po letištní ploše, srazila dvě letadla. Jedním, poškozeným z 30%, byl lehký školní
dvouplošník Arado Ar 66 pilotní školy Sch/FAR 63, která byla od října 1940
umístěna právě na základně v Mariánských Lázních. Druhým, poškozeným z 10%,
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byl třímotorový Junkers Ju 52 WNr. 6327 právě od FFS C 15. Pilotní škola FFS C 15
byla založena v lednu 1940 v Lüben, v září 1940 se přesunula na základnu
Gablingen u Augsburgu, ale pro dálkové cvičné lety využívala řadu jiných
výcvikových základen jako třeba Mariánské Lázně.
Ze začátku 2. sv. války
byl Dornier Do 17
nejpočetnějším
bombardérem
německého letectva.
Rychle ale zastaral,
byl nahrazen
modernějšími typy a
většinou dosloužil při
výcviku.

Nejnovější studium zahraničních badatelů, postupně pečlivě prověřující
jednotlivé záznamy, ale odhalilo přesnější lokalizaci “1 km südöstlich Triebl, 7 km
südöstlich Plan“ (1 km jihovýchodně od Třebele, 7 km jihovýchodně od Plané). Zde
se údaje ze zahraničních archivů nápadně protínají s lokálními zprávami. Během
poválečného shromažďování historického materiálu Letecká válka na území ČSR
pro Hlavní štáb Ministerstva národní obrany oslovila Okresní správní komise bezpečnostní referát ve Stříbře také Místní národní výbor ve Svojšíně. V odpovědi
na dotazníkovou akci ze dne 17.4. 1946 se uvádí: „podle výpovědi Heleny
Remmingerové, manželky býv. něm. četnického strážmistra, mělo havarovati
spojenecké letadlo u obce Víchov koncem roku 1944. Bližší údaje nemůžeme
podati.“ Přestože Třebel a Víchov jsou od sebe vzdálené 8 km, je pravděpodobné,
že jde o totožný případ. Dnes se již nepodařilo najít přímého očitého svědka,
pouze několik starších obyvatel Otročína a Svojšína, kteří se ale přistěhovali až
v poválečném období, zaslechlo nejasné zprávy o nějaké havárii na kraji lesa v půli
cesty mezi Svojšínem a Pytlovem.
Zřícený bombardér, celým typovým označením Dornier Do 17E-3
výrobního čísla (WNr.) 3096, náležel mezi první tři stovky kusů vyrobených
v mateřské továrně Dornier v Oberpfaffenhofenu u Mnichova někdy koncem roku
1936. Jednalo se o moderní celokovový stroj s dvěma motory BMW VI 7.3 určený
pro tři členy posádky. V době předválečné výstavby německé Luftwaffe tvořil
páteř bombardovacího letectva, ale do roku 1939 stroje původní verze Do 17E
zastaraly a byly postupně repasovány na novější varianty. Také stroj WNr. 3096
byl nepochybně přidělen některé bombardovací jednotce, později ale místo
repase byl na dolétání přidělen pilotní škole.
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KULTURA
Ohlédnutí za kulturním dění v Černošíně
Covidová doba nepřála kulturním akcím, a proto jsme všichni netrpělivě vyhlíželi
dny, kdy skončí opatření a budeme se moci vrhnout do kulturního dění ve městě
naplno. V dubnu to konečně přišlo. 4. dubna v podvečerních hodinách proběhl na
sále KSC Vlčák kulturně vzdělávací pořad ,,Akademie třetího věku", kde
vysokoškolský učitel pan Šika přednášel na zajímavé téma ,,Zábavná historie
medicíny". Na dalším setkání 6. června jsme měli možnost vyslechnout opět
poutavé téma ,,Zábavná historie kriminalistiky".

O velikonoční sobotě 14. dubna jsme úspěšně zdolali 21. ročník pochodu ,,Bílou
vlčí stopou“. Po registraci jsme se vydali směrem na Dravice, kde v polovině cesty
jsme měli možnost se občerstvit, opéct si buřtíky, odpočnout si a načerpat energii.
Počasí se vydařilo, a tak nám cesta zpět přes Lhotu do Černošína krásně ubíhala.
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23. dubna proběhla Pouť sv. Jiří a Pouťová zábava. Byla mše v kostele sv. Jiří,
v odpoledním programu zahrála dechová kapela Chodovarka, Michal David revival
+ kapela Sortiment, s tanečním vystoupením Formula 1 účinkovaly stříbrské slečny
SilverTeam Cheerleaders z DDM Stříbro. O ozvučení programu se starali kluci z RN
Produkce. Po celý den až do večerních hodin jely na plné obrátky pouťové atrakce
Lunapark Duchoň. V muzeu jste mohli vidět RETRO výstavu. Na večerní zábavě pak
hrála kapela Pády a naše děvčata 11Stars z TJ Sokol Černošín nám zatančila
2 krásné choreografie.

Úžasná atmosféra panovala 21. května v kostele sv. Jiří, který se celý zaplnil při
koncertu zpěvačky Lenky Filipové. Zazněly jak nové písně, tak starší známé hity.
Na konci byla možnost si zakoupit CD a propagační předměty zpěvačky, byla
autogramiáda a paní Lenka se s každým, kdo měl zájem, ochotně vyfotografovala
a popovídala.
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S klubem zábavné logiky a deskových her při ZŠ Černošín, pod vedením paní
učitelky Elišky Votavové, jsme strávili dvě odpoledne 25. května a 8. června. Přišly
maminky, babičky a sourozenci žáků a společně jsme všichni hráli zábavné
i naučné hry. Děti nám vysvětlily, jak deskové hry bystří mozkové buňky a naučily
nás hrát různé hry.

Ve středu 1. června byl Mezinárodní den dětí, my jsme ho slavili v neděli 5. 6. na
farní zahradě. Odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Město Černošín, Spolek
černošínské ženy, SPOZ a SDH Černošín si připravil 9 stanovišť, děti plnily úkoly,
za které následně dostaly odměny. Opékali jsme buřtíky, tančili jsme, paní
Vávrová malovala na obličej a s naší Lízou jsme vyráběli přáníčka. Na dolním
náměstí děti měly možnost si zaskákat na Jump monkey trampolíně nebo se
sklouznout na obří nafukovací skluzavce. Na závěr byla připravena pěna/nepěna,
ve které se nejedno dítko parádně vyřádilo. Nechybělo krásné slunečné počasí
a celý den se úžasně vydařil.
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A co nás čeká v létě?
Těšit se můžete na Odpoledne při dechové hudbě s oblíbenou kapelou Amatovka,
které se uskuteční 5. 7. od 15:00 hodin na parkovišti za Motorestem Vlčák,
vstupné zdarma. 16. července to rockově rozjedeme s kapelou Extra Band revival
na farní zahradě od 21:00 hodin, vstupné 200,-Kč. Ve čtvrtek 28. 7. od 16:00 hodin
budeme vyrábět fotorámečky s naší Lízou u infocentra a 25. 8. od 16:00 hodin si
zahrajeme na parkovišti za Motorestem Vlčák obří ,,Člověče, nezlob se“.
Přeji Vám pohodově strávené prázdniny, letní dny zalité sluncem a těším se na Vás
při kulturních akcích.
Martina Janotová

MUZEUM
Zprávy z muzea
Vážení čtenáři,
opět nám uběhly tři měsíce a už je tu další číslo zpravodaje! Někteří z vás jste se
přišli za mnou podívat do muzea, a tak víte, co vše zde bylo k vidění, nebo i co
se chystá nového? Ráda přiblížím.
Od dubna byla v muzeu výstava RETRO. Tu doplnili svými úžasnými exponáty Jan
Nuhlíček a Helena Kokrmentová z Kladrub, kteří přivezli několik beden úžasných
nostalgických vzpomínek, od fotografií, přes igráčky až po staré kosmetické
potřeby či různé věci z domácnosti. Do výstavy přispěli také Jiří Špíchal z Plzně,
který dovezl funkční rádio Tesla 635 A Soprán (1978 - 1981). Nainstaloval anténu
do okna a skutečně nám tu hrálo! Retro kočárkem přispěl Jiří Bízek z Bezdružic
a perlu přivezla také rodina Krůtova z Podmokel ( Tátova dílna Krutan – MOTO –
Podmokly), kteří nám do místnosti zapůjčili nádherný kousek - Jawu 21 z roku
1972. U té si udělal fotku snad každý návštěvník výstavy! Tímto děkuji všem, co se
do výstavy zapojili a od návštěvníků, kteří nám psali do knihy - souhrnně vzkazuji výstava se povedla a byla úžasná! Abych nemluvila jen o této výstavě, další pěkná
výstava vás vítala v prostoru MÚ v Černošíně, kde byly velkoformátové snímky
od fotografa Antonína Hříbala. I tato výstava se těšila velkému zájmu.
Červen byl pak ve znamení Oslav 30 let od založení Spolku pro záchranu hradu
Volfštejna. I k tomuto výročí byla připravena výstava v našem muzeu.
A v neposlední řadě ráda připomenu několik výprav do přírody. Provedla jsem
několik skupin a také dva stupně zdejší základní školy na petrklíčovou louku,
skupiny to měly i s výpravou o hradu Volfštejně, Památníku obětem 1. sv. války
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i o zaniklé obci Záhoří a tamní kapličce (Zde se sluší poděkovat paní Veronice
Kinkalové, která o Záhoří podala mnoho úžasných informací a došlo také na
opékání buřtů.
Další výpravy pak vedly na vstavačové louky, a to u Kosího potoka, kde rostly
prstnatce májové a pak na louku pod hradem, kde jsou nejenom prstnatce
májové, ale kvetly tam také mnohem vzácnější vstavače osmahlé. Podle předních
botaniků je naše lokalita jedinečná, co se týče chráněných rostlin. Měli bychom si
toho vážit!

A naopak se nám tu rozmáhá invazní druh - Vlčí bob - zvaný lupina, který je dobré
trochu usměrňovat, takže zatímco chráněné vstavače nesmíte trhat ani ničit, na
lupinu se rychle vydejte a natrhejte si velkou kytici do vázy. Tuto rostlinu je dobré
trochu zbrzdit v šíření v naší lokalitě, aby nám zde nezničila žádanou flóru.
Toť jen v hrstce pár událostí z posledních dní a dovolím si ještě nastínit akce na
letní měsíce, tedy prázdninové dny. Jako každý rok dávám do muzea něco, co je
hlavně pro děti. Po výstavě domečků, medvídků, panenek či historických hraček
vám přináším část soukromé sbírky maňásků od paní Jarmily Strakové z Andělic.
Maňásky nainstaluji 5. července a můžete se na ně přijít podívat kdykoliv od úterý
do soboty až do konce letních prázdnin.
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A aby byla změna i v průjezdu našeho úřadu, můžete tam obdivovat výtvarné
práce žáků Základní školy v Černošíně. A protože jsou zde i lidé, kteří mají rádi
přírodu, tak připomenu, že v červenci pokvetou na Vlčí hoře krásné lilie zlatohlavé
a už nyní rostou houby!
Mějte krásné letní dny, slunce v duši, hvězdy v očích a lásku v srdci!
Martina Sihelská
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LETNÍ RECEPT
Zakysanou smetanu vyšleháme s cukrem. Jahody očistíme a nakrájíme na
poloviny. Dortovou formu s vysokým okrajem postupně plníme střídajícími se
vrstvami piškotů, zakysané smetany a jahod. Dort bychom měli zakončit vrstvou
smetany, kterou uhladíme nožem a na povrchu ozdobíme nejhezčími
kousky jahod.
Přejeme Vám dobrou chuť a krásné léto.
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MALÝ LETNÍ KVÍZ
1. Kolikáté výročí oslavil v letošním roce Spolek pro záchranu hradu
Volfštejna?
2. Která známá kapela vystoupila v rámci oslav na farní zahradě?
3. Jaké zvíře najdete ve znaku města Černošín?
4. V letošním roce oslavili hasiči výročí od založení. V jakém roce byl založen
Sbor dobrovolných hasičů v Černošíně?
5. Jak se jmenuje chráněná rostlina, která kvete na černošínské louce?

Správné odpovědi zasílejte
na e-mail zpravodaj.cernosin@seznam.cz do 15. 8. 2022.
Na jednoho vylosovaného výherce čeká drobná odměna.
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SLOVO ZÁVĚREM
Milí spoluobčané,
zpravodaj se k Vám do Vašich schránek bude dostávat na konci školního roku, kdy
se děti budou vracet domů s vysvědčením a Vy budete hodnotit jejich úspěchy či
neúspěchy. Ono se to v tom životě prolíná. Ze „školkáčků“ budou po prázdninách
školáci a naopak někteří právě vstoupili do života s výučním listem, maturitou či
vysokoškolským diplomem.
Přichází léto, čas prázdnin, dovolených, čas letních kin, kulturních akcí, koncertů,
čas pohody a buřtů u táboráků. Čas, kdy se můžeme sejít s přáteli.
Město i v tomto období čeká úkol poměrně složitý a komplikovaný. Jistě už všichni
víte, že Motorest Vlčák – restaurace, je uzavřený. Pachtýřka ukončila činnost na
základě uzavřené smlouvy dohodou ke dni 31. 5. 2022. Už si tak v duchu říkám,
že ten Motorest je snad zakletý. Turistická sezóna začala a není kde se najíst, kde
posedět na pivku. V nejbližších dnech bude schválen záměr pronájmu/pachtu
prostor k podnikání Radou města. Budeme věřit, že se v této komplikované době,
kdy rozjezd podnikání je více než dobrodružným a odvážným krokem s velmi
nejistým výhledem, zadaří a snad už najdeme provozovatele, který zajistí pro
město tyto základní služby provozu restaurace. Pokud o potencionálním zájemci
víte nebo jím jste, rádi poskytneme informace, stačí kontaktovat městský úřad.
Sledujte stránky města, úřední desku, kde budou informace zveřejněny.
Co mě osobně zamrzelo je, že jsme neprošli jako město sítem při výběru žádostí
o dotaci z MMR na realizaci projektu „ Centrální hřiště relaxu a pohody –
Černošín“. Naše žádost je prozatím zařazena jako „náhradník“. Hřiště bylo
plánované v prostoru pod pilou vedle nového cyklookruhu. Výběr prvků byl
zaměřen komplexně pro všechny věkové kategorie, od skluzavek pro nejmenší,
trampolínu do země až po nabídku posilovacích strojů. Nyní bude záležet na
rozhodnutí zastupitelstva města, bude – li projekt realizován i bez dotačního
titulu.
Ale ani toto neodradí. Černošín je aktivní. Mám upřímnou a velkou radost, jak se
podařilo oživit mladé fotbalisty TJ SOKOL Černošín. Sedět a dívat se na jejich
utkání, fandit, pojídat klobásku, to je prima zastavením a důkazem, že spolkový
život ožívá a mládne. Dalším živým důkazem toho, co píšu, jsou naši mladí stále
své řady rozrůstající hasiči SDH Černošín. Každý závod společně prožitý je
jedinečný, plný euforie a ještě o stupínek výš vše posouvá vzájemně nastavená
spolková spolupráce mezi TJ a SDH, kdy poslední závody na domácí půdě proběhly
právě na půdě areálu hřiště TJ SOKOL.
Černošín a okolí má spoustu šikovných a úspěšných dětí, v mnoha kroužcích,
soutěžích. Dočtete se o nich mimo jiné i na stránkách tohoto zpravodaje. Díky
Vám všem, díky kterým se o Černošínu ví. A díky Vám všem, kdo dětem věnujete
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svůj čas, energii, radujete se z jejich posunů a úspěchů. Právě díky Vám zde
vyrůstá další generace aktivních úspěšných mladých lidí s černošínským kořenem.
Využijte letní dny k načerpání té správné životní síly. Budeme ji potřebovat.
„Ať je slunce či bouře, zachovejme klid.“ Krásné léto.
Hana Merglová, místostarostka města
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