MĚSTO ČERNOŠÍN
Vážení a milí spoluobčané
jsme zase o další kousek starší, paní zima se sice
brání předat svoji vládu, ale jaro už voní ve vzduchu. Zimní
spánek bude za chvilku střídat jarní únava, ale nás všechny
čeká v oblasti dalšího rozvoje města ještě mnoho práce,
která nikdy nekončí a pokud bude vůle něco dělat, tak vždy
bude co vylepšovat a dotvářet. A pokud jste se seznámili s plánem investic na rok
2015 až 2016, tak jistě musíte uznat, že cíl je nastavený hodně vysoko a opravdu
bude co dělat. Problém je jenom v tom, že ten rok je opravdu krátký.
V současné době se připravují podklady pro získání všemožných povolení
a stanovisek potřebných ke zdárnému zahájení plánovaných akcí. Mnohdy to vše
trvá déle než samotná realizace stavby. Věřme, že vše dobře dopadne a podaří se
nám uskutečnit podstatnou část našich investičních plánů. Pokud se bude dařit a
úspěšnost bude jako v letech minulých, posune se Černošín opět podstatnou měrou
vpřed. Ale nápady co zlepšit, co vytvořit, co ve městě chybí, nemusí vymýšlet
starosta. Rád se o každém dobrém nápadu pobavím a pokusíme se společně přivést
nápad nebo podnět do reality. Starosta je od toho, aby se staral, ale o co se má
starat, je věcí nás všech.
Ale všechno není jen o práci. Město připravilo mnoho kulturních akcí a
byl bych opravdu velmi rád, kdyby se podařilo posunout kredit povědomí o
kvalitách našeho města zase o kousek výše. Mám za to, že Černošín na to má a je
to jen na nás všech, jak budeme nakládat s hodnotami, které stačí jen pozvednout,
zviditelnit se a ukázat se v tom správném světle. A tohle zase nestojí tak moc.
Každý z nás má možnost přispět svou troškou a stačí jen nebýt lhostejný jeden
k druhému a dívat se kolem sebe. Stačí opravdu málo.
S nadcházejícím jarem nás bude sluníčko volat k pracím na zahrádkách.
Nezapomeňme proto ani na úklid v okolí našich domů, protože krásné a uklizené
město a jeho veřejné prostory, jsou tou nejlepší vizitkou pro nás pro všechny. Jen si
musíme uvědomit, že město není majetkem zastupitelů, město je přece naše a my
chceme, aby se nám tady pohodově žilo. Jistě každého z nás potěší, když uslyšíte
třeba od návštěvníků nebo procházejících turistů, že je v tom Černošíně krásně.
Krásné a uklizené město Černošín je přece záležitost každého z nás.
Při jarním úklidu město pomůže přistavením kontejnérů, kam bude
možné odložit vše nepotřebné a překážející.
Přejme si v letošním roce hodně úspěchů a pohody.
Miroslav Plincelner
Starosta města
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Vážení spoluobčané
Čas od času je na mě vznesen dotaz v místním šenku, jak je to tady s tou
skládkou, co z toho jako občané máme a před výstavbou se údajně slibovalo, že
budeme mít likvidaci komunálního odpadu zdarma?
Co se slibovalo, nevím. Co vím, je skutečnost, že v dnešní době by se
takováto záležitost tady u nás asi už nepostavila a lidé, kteří stáli za vybudováním
skládky, viděli daleko dopředu.
Mohu Vás ujistit, že skládka je slepička, která snáší zlatá vejce a mnoho obcí, které
ví o čem mluvím, nám ji docela upřímně závidí.
Veškerý příjem z úložného, který připadá městu ze zákona, je zahrnut do
rozpočtu města, byl a je použit na výstavbu, obnovu a rozvoj Černošína a
spádových obcí. A pokud mám v kostce vyčíslit přímý dopad na občana, nepočítaje
již zmíněnou obnovu, tak věřte, že například každý spotřebovaný 1m³ vody je
dotovaný v současné době částkou 10,- Kč ze strany města. Na každou nádobu na
komunální odpad, bez rozdílu četnosti vývozu, ve vztahu k občanovi, přispívá
město částkou 925,- Kč a každý, kdo si zakoupí známku na popelnici, je zapojen
do systému svozu tříděného odpadu a bioodpadu zdarma, s možností využití
sběrného dvora a využití kontejnerů při jednorázových akcí při jarním a
podzimním úklidu.
Do této kapitoly jistě patří možnost podpory místních spolků, zájmové
činnosti a kultury v městě.
Smekám před každou obcí, která dokáže žít jen z běžných daňových příjmů a jsou
schopni rozsvítit veřejné osvětlení, sekat trávu a ještě si našetřit nějakou tu korunu
na vlastní podíl, nutný ke každé získané dotaci na investice.
Miroslav Plincelner
Starosta města

Informace Městského úřadu Černošín
tel. 374 692 109, fax 374 692 186,
e-mail: posta@cernosin.cz, www.cernosin.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V ČERNOŠÍNĚ:
Pondělí
7:30 – 11:30
12:30 – 16:00
Úterý
7:30 – 11:30
12:30 – 15:00
Středa
7:30 – 11:30
12:30 – 16:00
Čtvrtek
7:30 – 11:30
12:30 – 15:00
Pátek
----2

ROČNÍ POPLATEK ZA PSA
Roční poplatek

Za 1 psa

Poplatek pro Černošín za psa s vlastním
výběhem:
- důchodci platí za psa:
Poplatek pro Černošín za psa bez vlastního
výběhu:
- důchodci platí za psa:
Poplatek - ostatní části obce:
- důchodci platí za psa:

Za druhého
a každého dalšího

100,50,-

150,75,-

300,100,60,50,-

450,150,90,75,-

(Důchodci - poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu)














Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Černošín.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců
nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo
prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis.
Nárok na úlevu od poplatků má osoba, která si pořídila psa z útulku ve výši
100% po dobu 3 let.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši,
vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
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Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
městský úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
Informace – Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Města Černošín ze
dne 11. 7. 2014
NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA
 Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:
pro hrobové místo nebo urnové místo 10,- Kč za rok (100,- Kč na 10 let)
pro hrobky a dvouhroby
20,- Kč za rok (200,- Kč na 10 let)
 Nájemce se zavazuje v případě přídatného uložení lidských pozůstatků
k pronajatému hrobovému místu uzavřít novou smlouvu nebo dodatek k této
nájemní smlouvě.
PRODEJ ZNÁMEK SKO (směsný komunální odpad) NA 2. Q 2015 OD
1. 4. 2015
CENY ČTVRTLETNÍCH ZNÁMEK
SKO Třebel - roční poplatek
Čtvrtletní týdenní vývoz 110-120 l
Čtvrtletní 14denní vývoz 110-120 l

600,- Kč
550,- Kč
450,- Kč

14-ti denní vývoz v SUDÉ TÝDNY
NÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
 Úhrada za pronájem obecních pozemků je splatná do 31. 3. 2015, případně dle
uzavřené smlouvy.
Počet obyvatel - Město Černošín a jeho částí ke dni 31. 12. 2014
Obec, část obce
Černošín
Krásné Údolí
Lažany
Ostrovce
Pytlov
Třebel
Víchov
Záhoří
Celkem

Muži
433
21
5
17
9
10
47
1
543

Celkem obyvatel
869
44
7
36
21
22
95
1
1095

Ženy
436
23
2
19
12
12
48
0
552

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČERNOŠÍN
V prostorách Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova čp. 337, v přízemí
Provozní doba – úterý 08:30 do 15:45 hodin
Jana Marková Město Černošín
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
březen – červen 2015
Lydie ČEJKOVÁ
Marie PEROUTKOVÁ
Alena DOUŠOVÁ
Bedřiška KOSOVÁ
Antonín KONOPÁSEK
Marie KUBOVSKÁ
Věra HONZLOVÁ
Marie KOBZOVÁ
Marie KOBYLKOVÁ
František MICHALÍK
Aurelie KADLECOVÁ
Evženie MERTLOVÁ
Margita KAŠŠOVÁ
Oto HREUS
Jiří KOUTECKÝ
Zdeňka HRUBÁ
Irena BLÁHOVÁ

STŘÍBRNÁ SVATBA
Vlastimil a Karla POSPÍŠILOVI

ZLATÁ SVATBA
Václav a Marie ŠILINGOVI
Jiří a Marie MARKOVI
Josef a Vlasta KARDOŠOVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně štěstí a zdraví
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Výzva ke spolupráci – i dnes píšeme historii
Obracím se na členy spolků či organizací, kteří by chtěli přispět informacemi do
kroniky města Černošín, aby mohla být zaznamenána jejich činnost.
Krátké texty i fotografie za uplynulý rok i za rok 2015 zasílejte, prosím, na
emailovou adresu: kronikacernosin@seznam.cz
Děkuji za Vaši ochotu
Jitka Filipčíková, kronikářka

Z historie poštovnictví a naší pošty
Podobně jako v předchozích dvou letech i na letošní rok je připravena
k vydání další útlá knížečka, která doplní edici historické knihovničky. Třetí díl
pojednává o více než tři sta let staré tradici, která byla v době svého počátku
v Čechách dosti výjimečná a tudíž bychom na ni měli být právem hrdí a považovat
si ji. Na konci 17.století, přesněji v roce 1682, je Černošín zmiňován jako místo s
poštovnou a o deset let později je tu zřízena i řádná pošta s poštmistrem. Tehdy
patřila fara s vlastní školou a pošta k pomyslným klenotům každého panství a
nutno dodat, že jen některá z nich se mohla chlubit svou poštovní stanicí.
Kniha na počátku vysvětluje původní význam denně užívaného termínu
„pošta“, které najdeme téměř na celém světě ve stejně či podobně psaném i
vyslovovaném tvaru. Latinské spojení »posita stativ« označovalo původně místo
cesty, kde se uskutečňovalo přesedlání koní, výměna posla a odevzdání zprávy
dalšímu jezdci, pokračujícímu ve svém poslání již na odpočatém koni. Dokonalost,
se kterou vybudovali a provozovali Římané poštovní služby na celém rozsáhlém
území říše již před dvěma tisíci lety, neměla v předešlých popsaných dějinách
lidstva i dlouho po rozpadu jejich říše srovnání. Zásady organizace i provozování
předávání zpráv sice převzaly později po odmlce dvanácti století evropské
monarchie, nikoli však v takovém rozsahu a organizovanosti. Později v Itálii byl
popsaný typ římských „odbavovacích stanic“ pojmenován termínem »posta«. Ze
známých historických osobností jej jako první užil počátkem 14. století Marco
Polo ve své zprávě o cestě do Číny, v níž se zmiňuje o fungující poště v Tatarstánu,
Persii, Indii i v Číně.
Na českém území jsou doloženy zmínky o poselské službě již v 10.stol.,
ale o jejím rozvíjení můžeme mluvit až v souvislosti se zakládáním klášterů
a tím i zvyšování gramotnosti ve století dvanáctém. S veřejnou poštovní službou na
našem území se setkáváme až ve 14.století, i ta stále sloužila pouze vymezenému
okruhu tehdejší společnosti, církevním hodnostářům, královskému dvoru a
soudům. O předávání zpráv níže postavených vrstev obyvatel se starali proti vůli
panovníka obchodníci, studenti, potulní mniši, cestující tovaryši a další putující,
kteří příležitostně za peníze dopravovali zásilky do cíle svých cest. Pravidelnost a
řád nastolil v roce 1527 císař Ferdinand I. zavedením pravidelného řádného
poštovního spojení mezi sídelními městy (Linzem a Prahou) pro přepravu
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panovnických dopisů a úřední korespondence. Na dokreslení tehdejší situace je
třeba dodat, že při Dvorské komoře pracovalo na konci 16.stol. v Čechách 32
pěších a jen 8 jízdních poslů. První písemné zmínky o nejbližších poštovních
stanicích k Černošínu jsou z Plzně (1547), Stodu (1548), Klenčí pod Čerchovem
(1609) a Horšovského Týna (1616).
Teprve čtyřicet let po Třicetileté válce, v roce 1688, se začalo jednat
o trvalém spojení z Plzně na Cheb a postupně i zde vznikaly poštovní sběrné
stanice (poštovny) a řádné poštovní stanice. Je však nutné vědět, že v té době pošta
už neznamenala jen přepravu zpráv a zásilek. Na důležitosti nabírala rychle i
přeprava osob a panovníci si začali uvědomovat důležitost tohoto odvětví pro státní
pokladnu. Následující 18.století se stalo pro poštovní službu jako i pro další oblasti
života společnosti reformním a zcela změnilo způsob, prostředky a také organizaci
pošty. Císařovna Marie Terezie „zestátnila“ většinu poštovních služeb a její syn
Josef II. patentem o zrušení nevolnictví uvolnil především pohyb obyvatel a otevřel
novou éru cestování. Pro poštu to znamenalo ohromné zisky a také nutnost zavést
organizovaný pořádek ve veřejné přepravě zásilek i osob.
Nové zákony ustanovily podmínky takovýchto veřejných služeb
a s nimi i ceny. Naše městečko se dostává již do prvních vydaných jízdních řádů a
také do nejstarších evropských cestovních příruček. Leželo totiž na trase, která
nesla název „Reichstrasse“ (Říšská cesta) a byla spojnicí mezi trasou z Prahy na
Norimberk a z Prahy na Frankfurt. Tato cesta byla uváděna jako hlavní spoj
z Vídně do Karlových Varů a především do německého Kasselu, kde se napojovala
na další důležité evropské poštovní linky.
Kniha přináší i spoustu dalších zpráv o poštovnictví, třeba o rozvoji
novinové služby, o tom od kdy začaly fungovat poštovní známky, kdy
se začalo telefonovat a telegrafovat a co dále pošta do konce rakouské monarchie
zabezpečovala. Samozřejmě nejdůležitější část publikace je věnována historii pošty
u nás v Černošíně od jejího počátku v 17.století.
Více se dozvíte v dalším vydání zpravodaje a také při autorském setkání
v černošínském muzeu dne 25.dubna. Publikace bude vydána ke Dni řemesel
v srpnu tohoto roku.
---- ---------Výzva autora!
Máte-li doma, nebo víte o věcech, týkajících se pošty v Černošíně (i jinde),
budeme velice rádi, zapůjčíte-li nám je ke zkopírování nebo k výstavě, kterou
připravujeme na léto v našem muzeu.
Např. fotografie, poštovní rekvizity – razítka, telefon, telegraf, staré jízdenky,
poukázky s razítkem Černošín, obálky či pohledy s razítkem, telegramy apod.
M. Cvrk
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNOŠÍN
PÍSNIČKA PRO DRAKA
V pondělí (2. března) po jarních prázdninách se ráno v 8 hodin vypravila celá
černošínská dolní škola společně s dětmi z mateřské školky do společenského
klubu na divadlo "Písnička pro draka". Usadili jsme se a netrpělivě čekali na
začátek pohádky. Po chvíli jsme se dočkali. Přišli dva pánové, kteří k nám přijeli
až z Hradce Králové. Nejprve se nám představili, pak začali s pohádkou. Ta byla o
králi, který moc rád jedl houby. Lidé mu je však v lese vždy vysbírali. Proto dal
vyhlásit zákon, že sbírat houby může jen on. Jednoho dne šla tajně babka
kořenářka na houby. Král ji ale přistihl a za trest ji nechal zavřít do hladomorny.
Babka se chtěla králi pomstít. Vyčarovala si vejce, ze kterého se vylíhl drak. Tím
to všechno začalo… Drak požíral dobytek, lidi, různé věci atd. Králi se to nelíbilo.
Zavolal si svého syna Hudbimila, kterému přikázal, aby království draka zbavil.
Hudbimil tedy šel do drakovy jeskyně a pokoušel se ho zabít. To se mu však moc
nevedlo. Začal tedy hrát na kytaru a k tomu zpívat. Tím se mu povedlo draka uspat.
Když drak spal, pokoušel se získat zpět meč, který mu drak sebral. Drak se ale
probudil, Hudbimil se lekl a uskočil. Potom se drak chtěl učit písničky od
Hudbimila, protože se mu moc líbily. Společně s nimi jsme zpívali i my. Drak s
Hudbimilem cestovali po světě a zpívali písničky. Král byl rád, že je drak pryč.
Protože neměl žádné starosti, vydal se sbírat houby. Musím říci, že jsme se nasmáli
od začátku do konce pohádky, která skončila jak jinak než královskou svatbou –
král si vzal za ženu uvězněnou babku kořenářku.
Petra Rosová, 4. ročník
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V pondělí 26. ledna jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky. Od září začne
povinná školní docházka třem dětem. Dvě holčičky a jeden chlapec si prohlédli
školu i budoucí spolužáky a předvedli vše, co už umí: recitaci, malování,
vybarvování pohádkového krtka, vystřihování kalhotek pro krtečka, barvy, tvary,
počítání i písmenka. Všichni jsou velmi šikovní a je vidět, že se už do školy těší.
Za odměnu si odnesli malý dárek od dětí ze školní družiny a krabičku plnou
pastelek a barviček. Také my, učitelé a žáci, se na ně těšíme a přejeme jim, ať se
jim v naší škole líbí a prožijí v ní mnoho krásných chvil při učení i zábavě.
kolektiv učitelů

PODPORA PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ ŽÁKŮ ZŠ
V letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu realizovaného
Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje. Cílem projektu je přiblížit
studentům základy podnikání. V Černošíně vznikly čtyři fiktivní firmy, které se
zabývají výrobou šperků, lahůdek, nástěnných kalendářů a poskytují služby
v oblasti dopravní výchovy. S jejich činností se můžete blíže seznámit během
kulturních akcí, jako jsou vánoční trhy nebo pouť. Ve čtvrtek 12. 3. se uskutečnila
v budově 2. stupně ZŠ beseda se studentkou VŠEM, která dívkám a chlapcům
vysvětlila, jak sestavit podnikatelský plán. Diskutovali také nad možnostmi a
účinností různých druhů reklamy. Jsme přesvědčeni, že znalosti z oboru podnikání
mnozí žáci využijí ve svém budoucím pracovním uplatnění.

CHYSTÁME SE SOUTĚŽIT
Ve čtvrtek 30. dubna se opět po roce uskuteční v prostorách naší školy OKRESNÍ
KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ. I tentokráte se
pořadatelem tohoto kola stala ZŠ Černošín ve spolupráci s městem Černošín a
dalšími organizacemi. Je to pro nás velká čest, zároveň však ohromná výzva – je
třeba připravit mnoho věcí, které na první pohled spousta lidí nevidí (přichystat
startovní výkazy, průběžné a výsledkové listiny, zajistit stravu pro všechny
účastníky, instalovat překážkovou dráhu, rozplánovat a připravit dopravní značení
na dopravním hřišti, obstarat ceny pro všechny soutěžící apod.)
Posláním soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu,
ověřovat jejich znalosti v této oblasti. Čtyřčlenná soutěžní družstva jsou rozdělena
do dvou kategorií (podle věku), v průběhu soutěže plní stanovené úkoly na čtyřech
stanovištích (testy z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda na
dopravním hřišti podle pravidel, jízda zručnosti, poskytování první pomoci).
Budeme velice rádi, když se na soutěž přijdete podívat a podpoříte nás v našem
cyklistickém snažení. Začátek akce je v 9 hodin na dvoře horní školy, slavnostní
ukončení je naplánováno na 13 hodin.
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UMÍME SI ČISTIT ZUBY?
Nejen na tuto otázku si žáci celé naší školy mohli odpovědět v průběhu páteční
dopolední přednášky mladé studentky lékařské fakulty v Praze, která byla
zaměřena na téma: ZUBY. Žáci se seznámili formou poučné prezentace a praktické
ukázky s tím, jak to v ústech vypadá, jak vzniká zubní kaz – jak předcházet jeho
vzniku, jaký kartáček je vhodný pro čištění zubů, jak a kdy si zuby máme čistit
apod. Sami na sobě si správný postup, pod dohledem odbornice, vyzkoušeli.
Též si mohli „osahat“ nástroje, které zubaři ve svých ordinacích používají při
preventivních kontrolách. Přednáška u žáků sklidila úspěch, jak je patrné
z fotografií.
kolektiv učitelů

SDÍLENÁ VÝUKA NA GYMNÁZIU
Ve středu 11. 3. se žáci 5. ročníku zúčastnili sdílené výuky na gymnáziu ve Stříbře.
První dvě hodiny jsme měli chemii. Pan učitel chemie a studenti gymnázia nám
pomáhali při pokusech: vytvořili jsme si například lávu a vodní sopku z běžně
dostupných látek. Potom jsme snědli svačinu a šli jsme se učit biologii.
S moderním mikroskopem jsme se již naučili pracovat dříve. Zkoumali jsme různé
tkáně obratlovců, např.: plíce kuřete, šupiny ryby apod. Také jsme kreslili to, co
jsme viděli v mikroskopu. Potom jsme tvořili charakteristiku vzorku. Ke konci
jsme vyplnili formulář, ve kterém jsme
všichni uvedli, že se nám výuka líbila.
Opravdu byla velmi zajímavá a opět
jsme se něco nového naučili.
Mikrobusem TJ Sokol jsme pak odjeli
do Černošína. Dva žáci z naší třídy se
přihlásili k přijímacím zkouškám na
gymnáziu, my ostatní jim budeme
držet palce, aby je úspěšně složili.
Také jsme velmi rádi, že jsme mohli
po dobu dvou let jezdit na gymnázium
do zájmových kroužků biologie a chemie.
E. Marková, T. Tancošová, L. Matějček – 5. ročník
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DEN NARUBY
Poslední den prvního pololetí jsme se rozhodli trochu oslavit. Uspořádali jsme pro
naše spolužáky z dolního stupně DEN NARUBY. Ten den bylo všechno naopak.
Už při příchodu do školy jsme zdravili „na shledanou“, vysvědčení jsme dostali
hned první hodinu a na pokyn „sedněte si“, jsme zůstali stát. Všichni kluci páťáci
se převlékli za holky – a moc jim to slušelo, dívky zase za kluky. Kdo neměl
převlek, alespoň si oblékl oblečení naruby. Připravili jsme módní přehlídku,
závody ve skákání na jedné noze, tancování zády k sobě a limbo, to je podlézání
pod tyčí. Módní přehlídku vyhrála Katka Vávrová, která od poroty získala plný
počet bodů. Nejlepší kostým pak měli pořadatelé Petr, Marek a Christian a také
všechny naše paní učitelky.
E. Pokorná, T. Tancošová, P. Čekan, M. Majerčík – 5. ročník
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Vítejte v MŠ
Ohlédnutí za zimou
Atmosféra svátečních dnů se v naší škole přenesla i do akcí po vánočních
prázdninách. V průvodě s bílými korunkami si holčičky i kluci připomněli tradici
„Tří králů“ a zpíváním tříkrálové písničky si vykoledovali košíček sladkostí.
I přes chřipkové onemocnění si děti užily zimních radovánek na zahradě
MŠ – poznávaly vlastnosti sněhu, stavěly sněhuláky. Na uměle vytvořeném kopci
sáňkovaly a bobovaly. Mezi děti přijel i jejich oblíbený „Pan Pohoda“ s pohádkou
o „Vlku a kůzlátkách“.

Přiblížil se masopustní čas, proto společně děti, jejich rodiče a p. učitelky
začali připravovat masky. Šaškové, vodníci, hasič, princezny a různá zvířátka se
společně 18. 2. průvodem vydali potěšit písničkami seniory do Pečovatelského
domu v Černošíně. Z milého setkání si jako každý rok děti odnášely plno dárečků.
A protože k masopustnímu veselí patří koblihy, každý, kdo náš masopustní průvod
potkal, ochutnal od dětí tuto sladkou pochoutku naší paní kuchařky.
Společně se školáky ZŠ děti zhlédly po jarních prázdninách pohádku
„O drakovi“ ve společenském klubu.

Těšíme se na jaro…
Jaro je velkou inspirací pro naše děti. Projeví se ve výtvarné a pracovní
činnosti, učí se jarní písničky a básničky.
Sněženka
Táta včera navenku
našel první sněženku.
Vedle petrklíč
zima už je pryč!
12

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se děti těšily ze svých nových kamarádů, konal ze zápis do
Mateřské školy v Černošíně.
Těšíme se

–
–
–
–

na poznávací vycházky do přírody
na výlet do dětského centra „Lvíček“ v Plzni
na mnoho zajímavých akcí okolo Velikonoc
na Pouť sv. Jiří v Černošíně

A co na závěr?!
Přání hezkého prožití jara plného sluníčka nejen od dětí, ale i od kolektivu MŠ.

Trochu z historických zdrojů…
Den učitelů slavíme 28. března, v den narozenin Učitele národů - Jana Amose
Komenského. Dítě bylo v očích J. A. Komenského darem, ostatně první kapitolu
své knihy Informatorium školy mateřské uvedl slovy: „ Dítky nejdražší Boží dar a
klenot nejpilnějšího opatrování hodný jsou.“ Proto rodičům klade na srdce, že se
svými dětmi musejí zacházet jako s „živými obrázky živého Boha“. Komenský
ovšem nechtěl, aby rodiče a vychovatelé děti pouze slepě ctili, ale aby je také
vychovávali a vedli. „Povinnosti tedy své při dítěti rodičové tím neodbudou, že je
jísti, píti, choditi, do šatů se strojiti naučí: protože ty věci toliko k tělu patří. …
Duše tedy a mysl, poněvadž přední jest člověka částka, přední o ni péče býti má,
aby zdárně a ušlechtile vedena byla: druhá za tím péče, nižší a běžnější, o tělo jest,
jak by slušným a hodným nesmrtelné duše příbytkem býti mohlo. Mysl pak dobře
zvedená ta jest, kteráž moudrostí nebeskou právě jest osvícena, aby člověk i
důstojnost obrazu Božího v sobě znal a i důstojnosti té sobě ostříhal a hájil.“
Zdroj: Časopis pro mateřské školy – Informatorium
Přejme si, abychom v dětech, s nimiž pracujeme, dokázali vidět jedinečné bytosti,
tak jak o nich mluvil Komenský. Přejme si radost z naší společné a náročné práce.
Eliška Koutecká

SDH ČERNOŠÍN
Milí spoluobčané
Nový rok 2015 jsme začali 7. ročníkem hasičského plesu, který se konal
10.1.2015. Předpokládali jsme sice účast většího počtu zábavychtivých hostů,
přestože se konal o týden dřív, než jste zvyklí. Přesto si troufáme říct, že se tento
večer povedl. Doufáme, že se Vám všem, kteří jste se zúčastnili, taktéž líbil. Dne
21. 2. 2015 jsme pořádali pro děti z našeho města a okolí Maškarní rej. Účast byla
nádherná, ba přímo šokující. Na sále byste nenašli volnou židli. Těm, kteří zaváhali
a přišli později, nezbylo nic jiného, než postávat na místech, kde nehrozilo, že
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budou smeteni dovádějícími dětmi. Naši členové, kteří se jako každoročně ujali
organizování této akce, měli pro naše nejmenší připraveny krásné ceny do soutěží.
Takže děti měly
opravdu z čeho
vybírat, za což patří
dík i městu, bez
jehož
pomoci
bychom jen těžko
mohli takové akce
pořádat. Moc nás
potěšilo,
že
ti
nejmenší dorazili v
tak hojném počtu.
Rádi
bychom,
abyste
nás
navštěvovali
na
našich akcích, protože jen
povídat, že se tu nic nedělá,
nemá smysl. Rádi pro Vás
akce děláme, ale když se
nepřijdete ani podívat, ztrácí
pro nás smysl něco pořádat.
Bylo by také pěkné vidět na
našich akcích i zástupce města
a dalších spolků našeho
městečka. Jen si vzpomeňte,
jaké to bylo, když se všichni
sešli na nějaké zábavě a bavili
se. Bývaly plné sály, proč teď ne? Že by to bylo dnešním stylem života anebo
nezájmem spoluobčanů o kulturní dění v našem městě? A že víme své. Na žádost
města jsme na Valentýnské zábavě i na Městském plese dělali pořadatelskou
službu, účast lidí pěkná, ale stále převládají cizí nad místními. Zamyšlení necháme
na každém z Vás.
Dále se chystáme, jako každý rok, na Pouť sv. Jiří, která se koná 25. 4. 2015. Jako
vždy si Vás dovolujeme pozvat k posezení u hasičské zbrojnice, kde pro Vás bude
přichystáno občerstvení, které bude, pokud se to podaří, i s překvapením. Budeme
se těšit na Vaši velkou účast.
Dále chystáme 30. 4. 2015 stavění máje jak pro děti, které si ozdobí májku, opečou
buřta, tak i pro dospělé, kteří si večer mohou s námi posedět u ohně a opéct buřta.
9. 5. 2015 bude (nejen pro sportovce) turnaj v mini-kopané, na který Vás též
srdečně zveme.
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Nesmíme opomenout mladé hasiče, kteří se po zimní přestávce s plnou vervou a
nadšením pustili do trénování na letošní sezónu. Ta jim začíná 9. 5. 2015, kdy jsou
první závody v Kostelci. Hlavní příprava je však zaměřena na oblastní kolo soutěže
Plamen, které proběhne o týden později. Doufáme, že se jim bude dařit alespoň tak
dobře jako v předchozích letech, kdy vzorně reprezentovali nejen náš hasičský
sbor, ale i město, za což budou jistě odměněni výlety, které pro ně vymyslí jejich
vedoucí.
Rádi bychom Vám několika větami připomněli to, na což mnozí z Vás zapomínají.
Již od založení je naše organizace dobrovolná, jak vyplývá z našeho názvu – Sbor
dobrovolných hasičů. Takže i my vše co děláme, děláme dobrovolně ve svém
volném čase. Nebereme za to žádné peníze, ani nám z toho neplynou žádné
naturální požitky, jak se někteří z Vás domnívají. Peníze přidělené z rozpočtu
města jsou určené výhradně pro výjezdovou jednotku – na její vybavení, pohonné
hmoty, opravy techniky a spoustu dalších věcí, které s její činností souvisí. Někteří
naši spoluobčané již bohužel byli v situaci, kdy byli odkázáni na naši pomoc, a
ruku na srdce, kdo z Vás by šel dobrovolně pomáhat druhým v situacích, kdy jde i
o život. Všichni jsou rádi, že přijedou hasiči, kteří se snaží všemožně pomoci.
Nikdo z nás nekouká na to, že se vrátí třeba až nad ránem domů a pak jde do
zaměstnání. Pro nás je důležitá dobře odvedená práce při záchraně životů a
materiálních hodnot, nečekáme děkovné dopisy ani to, že nás za to bude někdo
oslavovat. Snažíme se pro město i spoluobčany dělat maximum. Jen bychom byli
rádi, kdyby už konečně některým
spoluobčanům přestalo vadit, že
občas posedíme v hasičárně. Pokud
by měl někdo zájem o dění v našem
SDH, potřeboval vysvětlit sporné
otázky, nebo měl připomínky k naší
činnosti,
jsme
připraveni
ho
vyslechnout a diskutovat s ním.
Přejeme krásné jaro a děkujeme
všem, kteří vydrželi číst až do konce.
Za SDH Černošín starosta
Hrubý František,
místostarostka Koubková Martina
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání nenašel vydavatel prostor k otištění mého příspěvku, a tak
jsem neměl možnost popřát jen to nejlepší do roku 2015 a informovat Vás o dění v
Tělovýchovné jednotě v závěru roku.
Druhý listopadový víkend roku 2014 se uzavřela podzimní část II. třídy Okresního
přeboru a naše mužstvo obsadilo v tomto poločase osmé místo se ziskem 20 bodů.
Osmička nemusí vypadat jako úspěch, ale třetí v tabulce měl pouze o sedm bodů
více. Poměrně dobrá hra a slušné výsledky byly dobrým tahem trenérů s posunutím
klíčového hráče Vladimíra Turka do útoku. Tento hráč v posledních třech zápasech
nastřílel deset branek a vyšvihl se na druhé místo v tabulce střelců celého okresu
s devatenácti úspěchy.
Vláďa dostal začátkem roku nabídku zahrát si vyšší soutěž v Baníku Stříbro a toto
po dlouhém zvažování na půl roku přijal. Bylo to pro něj těžké rozhodnutí, neboť
jeho srdce kope za černošínský fotbal, ale je dobré zkusit i něco jiného a zkušenosti
tam nabyté jistě přinesou i nám užitek. Budeme mu držet palce a těšit se na jeho
návrat.
My jako fanoušci budeme doufat, že pro náš tým to nebude velká ztráta a že se
podaří tuto mezeru v sestavě trenérům nahradit.
Pozvánka na mistrovská utkání jarního kola
Přehled jarní části soutěže:
15. kolo
Záchlumí – Černošín
16. kolo
Černošín – Bor A
17. kolo
Studánka A – Černošín
18. kolo
Černošín – Sulislav
19. kolo
K. Lázně A – Černošín
20. kolo
Černošín – Částkov A
21. kolo
Kšice A – Černošín
22. kolo
Černošín – Erpužice
23. kolo
Stráž A – Černošín
24. kolo
Černošín – Kostelec
25. kolo
Planá A – Černošín
26. kolo
Černošín – Třemešné A

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

28. 3. v 15:00 hod.
4. 4. v 16:30 hod.
11. 4. v 16:30 hod.
18. 4. v 17:00 hod.
25. 4. v 17:00 hod.
2. 5. v 17:00 hod.
9. 5. v 17:00 hod.
16. 5. v 17:00 hod.
24. 5. v 15:00 hod.
30. 5. v 17:00 hod.
6. 6. v 17:00 hod.
13. 6. v 17:00 hod.

Nejen mužstvo fotbalistů se na podzim má čím chlubit, ale i oddíl stolního tenisu
nezahálel.
Přes počáteční zdravotní problémy na počátku sezóny, které zapříčinily vynechání
některých turnajů, bylo zapojení velmi aktivní.
25. 10. 2014 odehráli turnaj v Boru u Tachova „O Pohár starosty města Bor" ml.
žactva.
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Druhý den turnaj „O Pohár spořitelny ERA" st. žactva. Tady již náš oddíl dal o
sobě vědět, především Vašek Myška a Vladislav Jersák ukázali, že by se mělo začít
s nimi počítat jak ve čtyřhře, tak i ve dvouhrách. Oba už okupovali 10. až 14.
místo, což bylo dobré hlavně z pohledu, že někteří borci jsou i o 4 roky starší.
2. 11. 2014
v
Lubech
u
Chebu byli hoši
opravdu
už
v ráži. Ačkoli
se sešly špičky
jak Plzeňského
tak
i
Karlovarského
kraje,
uteklo
klukům
semifinále
čtyřhry jen o
fous. Nakonec
z toho bylo ve
dvouhrách pěkné 9. místo Václava Myšky a 10. místo Vladislava Jersáka.
Dále následovaly turnaje v Plzni, v Chodově a 6. 12. 2014 v Boru.
Začátek roku 2015 byl opět komplikovaný nemocí většiny mužstva. 8. 2. 2015
v Lubech Vašek Myška v ml. žácích skončil na 11. až 15. místě a bral to jako
přípravu na krajské přebory v Plzni. 14. 2. 2015 ve st. žácích byl V. Myška
nominován za okr. Tachov společně s borským Krivdou a společně ve čtyřhře
skončili ve čtvrtfinále.
Na posledním turnaji v Kynšperku nad Ohří (1. 3. 2015) nám naši zástupci udělali
opravdu radost. Filip Grigar si první turnaj opravdu užil a nebál se ani ostřílených
borců. První výhra mu utekla jen o kousek, času je ale dost a jeho výkonnost stále
stoupá. Pochvalu zaslouží nejen za svůj výkon, ale i za týmového ducha, kterým
pomohl V.Myškovi k postupu do desítky a umístit se na 7. – 11. místě.
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Za tuto aktivitu patří dík nejen hráčům, ale především vedoucímu a trenérovi
oddílu p. Václavu Myškovi. Dle jeho slov jsou dveře oddílu otevřené každému
zájemci o tuto hru a nejedná se jen o žactvo. Rád přivítá i zájemce z řad dospělých.
Závěrem mi dovolte informovat o pravidelném Silvestrovském pokopání. Letos
nás bylo poměrně hodně, a tak si to všichni zúčastnění opravdu užili.

28. 2. proběhla Valná hromada TJ. Neshledala žádné vážné problémy s vedením
jednoty, proto vše zůstává při starém. Chystá se něco jako revoluce v českém
fotbalu, a tak se vše zpřísňuje a komplikuje. Nejedná se jenom o přesné
registrování hráčů a funkcionářů, ale také o podvojné účetnictví hospodaření klubů,
internetové propojení při zápasech, atd. Úkolů do tohoto roku je hodně, ale
doufám, že vše zvládneme a zachováme funkčnost a kvalitu naší TJ.
Děkuji všem, kteří jakkoli podporují naši organizaci, především však městu
Černošín za podporu.
Miroslav Koutecký

ZE ŽIVOTA EVANGELICKÉHO SBORU
Milí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností černošínského evangelického
sboru. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb a biblického vyučování pro děti i
dospělé jsme v minulém období uspořádali také několik kulturních a vzdělávacích
akcí, které jsou určeny nejen členům našeho sboru, ale i všem těm, které naše
nabídka zaujala. Připravili jsme pro vás výběr těch nejzajímavějších akcí za
posledních pár měsíců.
30. 11. 2014: na černošínské evangelické faře se uskutečnil přednáškový večer
s názvem „Síla víry“, ve kterém
nás studentka gymnázia Anna
Pospíšilová z Pytlova seznámila
s výsledky své badatelské práce
z historie našeho regionu po
roce 1945.
24. 12. 2014: společně s dětmi
jsme vstoupili do radosti
vánoční zvěsti hrou se zpěvy
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s názvem „Hledání vánočního dítěte“. Hlavní roli detektiva skvěle ztvárnila Lucie
Bursová.
14. 2. 2015: již podruhé naše město navštívili mladí lidé ze Soulu, hlavního města
Jižní Koreje. Při své první návštěvě nás naučili připravovat tradiční korejský
pokrm, nyní si připravili celovečerní program, ve kterém nám přiblížili tradici,
kulturu, hudbu i současnost této pro nás exotické země. Jsme potěšeni, že se
podařilo navázat i osobní přátelství.

21. 2. 2015: zahájili jsme předvelikonoční období v římskokatolickém kostele sv.
Jiří „Postními nešporami“, což byl komponovaný večer slova a varhanní hudby
v podání varhaníků pana Jana Esterleho a slečny Anny Pospíšilové, kteří přednesli
skladby J. S. Bacha, G. P. Telemanna, Maxe Regera a dalších významných
hudebních skladatelů.
Rádi bychom také upozornili na pravidelná setkání třetí generace „Klubu Simeon“
ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Černošíně, kde mají
účastníci možnost pohovořit o tématech, která jsou jim blízká.
Připravujeme, i ve spolupráci
s městem,
další
kulturněvzdělávací akce či setkání se
zajímavými lidmi nebo krásnou
hudbou, na které vás srdečně
zveme.
Pozvánky a informace můžete
nalézt na nástěnce na náměstí 1.
máje nebo na webových
stránkách cernosin.evangnet.cz.
staršovstvo FS ČCE Černošín
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Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Zamyšlení nad biblickým veršem z listu
apoštola Pavla do Říma 15. kapitola 7. verš
Vážení a milí spoluobčané,
není to ještě tak dávno, kdy jsme i v Černošíně petardami bouřlivě oslavovali
Nový rok. Jak jsme pak do něj skutečně vkročili a jaké kroky či skutečnosti nás
ještě v novém roce čekají? A vlastně máte rádi bouřlivé oslavy nebo spíše ticho?
Na způsobu jakým slavíme - nejen Nový rok, si můžeme uvědomit část
rozdílů, které mezi námi jsou. A víme, že rozdíly mezi námi jsou a netýkají se jen
způsobu, jak slavíme. Může každý z nás oslavovat způsobem, jaký je mu vlastní?
Smíme žít každý svým způsobem, podle svého svědomí, pohledu na svět, víry?
Každý rok nám přináší nové osobní zkušenosti, které nás dělí, ale jistě i svým
způsobem spojují. Do roku 2015 jsme vstoupili ve znamení demonstrací proti
šíření islámu. Motivace, proč se lidé k těmto protestům přidali, jsou rozdílné:
strach z násilí, z jinakosti, z cizího, z neznámého. Naše civilizace je na rozcestí,
říkají mnozí. Jakou cestou se vydáme? Přidáme se k těmto protestům, nebo se
budeme snažit o společnost tolerantní k jiným náboženstvím a menšinám vůbec?
Právě do této vypjaté atmosféry slyšíme biblické slovo:

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Pavlovo napomenutí, ač staré 2000 let, neztratilo nic na aktuálnosti.
„Přijímejte se navzájem“ neznamená, „popírejte rozdíly“. Naopak rozdíly si
poctivě uvědomte. Přiznejte si je. Ale o to citlivěji si dávejte pozor na společné
spolužití. Co mu škodí a co ho kultivuje? Pavel nabádal křesťany, kteří těžce nesli
rozdíly, které mezi sebou měli. Konflikty mezi nimi pramenily z různého zázemí
jednotlivých křesťanů v různých kulturách. Někteří byli původem židé, jiní měli
kořeny v kultech a náboženstvích římského státu. Stáli před otázkou: Co to
znamená žít jako křesťan společně? Během staletí a tisíciletí jsme se pomalu
naučili respektovat různé podoby křesťanství. Odlišný způsob života druhých
(pokud není násilný) neodsuzujeme, nevysmíváme se mu a neopovrhujeme jím.
Máme totiž zkušenost s tím, že něco takového může jakékoliv lidské společenství
zničit. Naopak pestrost a pluralita je mohou obohatit.
Pavel říká, že přijímání druhých lidí je něco, co slouží ke slávě Boží. Bůh je
oslaven tím, že spolu žijeme v míru a lásce.
Co je tedy dnes pro nás tou opravdovou výzvou? Koho přijímáme neradi a
proč nám to přijde těžké? Jak by měla vypadat společnost, ve které chceme žít?
Velkou výzvou je nám dnes soužití s muslimy, ale nejen s nimi. Tragédie,
jako ta, která se stala v Paříži, vyvolávají obavy i nenávist. Takové činy nenávidět
musíme. Ale nemůžeme tuto nenávist obracet proti muslimům jako takovým. Je
třeba rozlišovat. Většina muslimů usiluje o pokojný život s nemuslimy a terorismus
radikálně a upřímně odsuzuje. Z jejich strany nám nebezpečí nehrozí a soužití s
nimi je možné. Musíme tedy přemýšlet a rozlišovat, na podanou ruku odpovědět
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vstřícností a na výlevy teroristů naopak tvrdostí. Pokud podlehneme islámofobii a
začneme být agresivní proti všem muslimům, pokud budeme šířit strach,
nepřátelství a nenávist, našemu spolužití to rozhodně neprospěje.
Nedávno jsme si připomínali hrůzy druhé světové války a hrůzy holocaustu.
Hrůzy ideologie, která lidi jednoho náboženství označila za zlo, které je třeba
vymýtit. A znovu jsme si připomněli, že již něco takového nedopustíme. Tedy
nebudeme mlčet k pronásledování (ani mediálnímu) lidí jiné barvy pleti, jiného
náboženství, pohlaví, stáří, národnosti. Chceme se zastávat menšin. Věříme, že
jsou si lidé před Bohem rovni a že Boha potkáváme v lidech maličkých,
nevýznamných i v lidech, kteří věří jinak než my. Je velkou nadějí, že nezůstává
jen u předsevzetí, ale že se lidé opravdu začínají angažovat a za tyto hodnoty
zasazovat.
Pro společné soužití platí jednoduché zásady, které platí pro soužití dvou lidí.
Můžeme proti sobě bojovat, nebo se můžeme poznávat, snažit se porozumět si a
stát se přáteli. Můžeme hledat rozdíly nebo hledat to, co máme společné. Věřím, že
společnou řeč najít můžeme. Naše zkušenost se vztahy v rodině nás učí, že to
nebude vždy jednoduché, ale vyplatí se to.
Přeji nám všem nejen v Černošíně, aby nám k tomu dopomáhal Bůh a my ho
svými životy opravdu oslavovali.
Evangelický farář Luděk Korpa

V e l i k o n o c e 2 0 1 5 Anno Domini
- Kristus shromažďuje svůj lid –
velikonoční bohoslužby ve společenství
evangelického sboru Páně v Černošíně
neděle 29. března 2015 AD - Šestá neděle postní (Květná – Palmárům)
- počátek velikonočního týdne
bohoslužby v 10:00 hodin v modlitebně sboru v Černošíně
čtvrtek 2. dubna 2015 AD - Zelený čtvrtek
- četba pašijí (příběh utrpení a smrti Ježíše Krista dle svědectví evangelia podle
Lukáše)
bohoslužby v 17:00 hodin v modlitebně sboru v Černošíně
pátek 3. dubna 2015 AD - Velký pátek
bohoslužby v 17:00 hodin v modlitebně sboru v Černošíně se slavením svaté
večeře Páně
neděle 5. dubna 2015 AD - Boží hod velikonoční
bohoslužby v 17:00 hodin v modlitebně sboru v Černošíně se slavením svaté
večeře Páně
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Velikonoční zamyšlení
Již jen zakrátko, na velikonoční neděli - na neděli Kristova vzkříšení, se
znovu rozezní zvony na mnoha věžích kostelů naší země. My křesťané budeme s
radostí zpívat velikonoční písně a v našem společenství určitě zazní slavná melodie
Georga Friedricha Händla „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal“. Jásavá a
podmanivá hudba, krásná a radostná slova.
Ale možná právě při této písni člověka napadne: Máme vůbec právo takto
zpívat o vzkříšení, radosti a lásce, když vidíme kolem sebe stále tolik projevů zla,
neštěstí, bolestí, nemocí, tolik arogance, násilí a lží? Neklameme sami sebe?
V poslední knize Bible najdeme podivuhodné obrazné vyprávění, jak žena
oděná sluncem v bolestech rodí dítě, ale před ženou už čeká drak, aby dítě hned po
narození pohltil. Apoštol Jan, podle kterého je kniha pojmenována Zjevení Janovo,
užívá zvláštní obrazy, aby popsal svět z jiného pohledu, z odstupu, z nebe. Žena
porodí bezbranné dítě, které světu přinese záchranu, vítězství dobra nad zlem:
Ježíše Krista. Drak je v Janově vidění tehdejší totalitní římská říše. Ale může to být
jakákoli moc, která se zvrhla, každá totalita zla. Obraz je výstižný a stále proto
varující. Totiž v tom, že jakákoli totalitní moc se opakovaně ukazuje jako mnohem
rychlejší a vynalézavější než demokratické síly. Totalita dokáže své „nepřátele“
poznat a likvidovat hned na začátku. Jen dva měsíce po svém zvolení říšským
kancléřem v roce 1933 nechal Adolf Hitler zřídit první koncentrační tábor. Prvními
vězni byli tzv. nepřátelé státu: komunisté a sociální demokraté. Později k nim
přibyli Židé, Romové, homosexuálové, svědkové Jehovovi, vzpurní katoličtí kněží
a evangeličtí faráři. Společný rys všech totalitních režimů je nesnášenlivost k jinak
smýšlejícím. Řešením je včasné odstranění těchto nepřátel. Drak chce pozřít dítě
hned po jeho narození.
Je to stálé varování pro demokracie. Hrozí jim opakovaně, že budou vždy
krok i více pozadu, že budou stále doufat: zlo zůstane v nějakých mezích, přece
není možné, aby dostalo navrch. Když se několika vězňům podařilo uprchnout
z nacistických či komunistických koncentračních táborů a vyprávěli, co se tam
děje, nikdo nevěřil, protože něco takového přece není možné.
Moc zla se ale ukazuje i ve zdánlivých maličkostech. My jsme si zvykli třeba
na označení nepřizpůsobiví lidé. A nedochází nám, že je to současně kolektivní
obvinění určité skupiny lidí. Nepřizpůsobili se, je tedy jasné, že za problémy
mohou oni. Nebo jak reagujeme na vtipy o Romech nebo Vietnamcích? Dokážeme
říct člověku, který nám je vypráví, že se tomu prostě smát nebudeme? Nebo se nám
to zdá vůči němu tzv. neslušné, a tak se raději rozpačitě zasmějeme?
Zlo je rafinované, začíná třeba i takovými maličkostmi a čeká. Čeká, až si na
ně zvykneme. Roztahuje se nenápadně, aby si toho nevšimli lidé, kteří se zlem
nepočítají, úmyslně zavírají před ním oči, nebo si také chtějí urvat. Buďme slušní,
ale nebuďme naivní a lhostejní.
I to nám velikonoční neděle zvěstuje: neviditelné a nevysvětlitelné je
mocnější než viditelné, vzkříšení a život je mocnější než smrt, láska je mocnější
než násilí, odpuštění je mocnější než pomsta, smíření je mocnější než hradby mezi
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lidmi, slušnost je mocnější než hulvátství, ale ty, člověče, na tom máš svůj podíl.
Ano, proti mnoha projevům zla jsme opravdu bezmocní (nemoci, přírodní neštěstí,
smrt), ale mnohé můžeme svými postoji, slovy a jednáním ovlivnit. O to více, když
se v síle velikonočního rána vydáme na další cestu životem a znovu zažijeme
přítomnou moc neviditelného, které je silnější než to, co nyní vidíme.
Všem čtenářům požehnaný velikonoční čas přeje staršovstvo evangelického
sboru.
Luděk Korpa – evangelický farář

OSADY
Krásné Údolí zdraví všechny čtenáře zpravodaje
Před koncem roku jsme pořádali druhý ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenise na sále ve Vlčáku za podpory města Černošín, železářství Votrubech a TJ
Sokol Černošín.
Turnaj měl dobrou účast a borci změřili své síly ve čtyřech kategoriích. Dívka se
zúčastnila pouze jedna, takže vítězkou byla Kateřina Entová.
Chlapci: první J. Kaňka, druhý V. Myška ml., třetí V. Jersák
Ženy: první J. Vladařová, druhá J. Krejčová
Muži: první M. Hubálek, druhý V. Myška ml., třetí P. Janota
Díky patří všem účastníkům, sponzorům a hlavně organizátorům, dvoudenní turnaj
jsme zakončili Music party Dj Prazdroje.
A co v roce 2015, naše vesnička a Šontálský park jsou body číslo jedna a akcičky,
na které jste všichni zváni:
28.03. Music párty - Černošín Vlčák
30.04. Pálení Čarodějnic - Šontálský park Krásné Údolí
23.05. Music párty - Černošín Vlčák
13.06. Pouť Svatého Antonína - Šontálský park Krásné Údolí
19.09. Rockový večer - Černošín Vlčák
Samozřejmě sobotní letní grilovačky od 1. 6. 2015 v Šontálském parku jsou
pravidlem a to je
vše, na co vás
mohu
pozvat
jménem ,,Os Za
Krásné Údolí“ a
díky za pozornost
předseda V. Myška
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Okénko z městských částí (osad) – PYTLOV
V letošním roce stejně jako v tom loňském jsme si na našem obecním rybníku
v Pytlově nezabruslili. Ale důvodem v letošním roce nebyla mírná zima, nýbrž
akce, na kterou jsme všichni pytlovští čekali několik let. Město (potažmo naši
zastupitelé) se rozhodlo, že náš rybník vyčistí a opraví hráz. Koncem loňského
roku probíhali pozemní a stavební práce. Rybníček je vypuštěn a již je zpevněna
zadní část hráze a vystavěn nový čap. Práce budou hotovy letos na jaře. Obyvatelé
se těší na čistou vodu v rybníku a také věří, že i úprava okolí rybníka, výsadba
nových rostlin a stromů bude zdárně dokončena.
Další prvek, který přispívá k zvelebování veřejného prostranství, jsou nové
venkovní lavičky a posezení, které byly naistalovány v říjnu loňského roku.
Lavičky jsou postaveny do půlkruhu tak, aby případní zájemci mohli sedět u
ohniště, které je uprostřed. Dlouhý stůl a lavice zase můžeme využívat nejen pro
občerstvení, ale také na různé rukodělné práce s dětmi. Loni bylo poměrně teplo
v říjnu i listopadu, tak naši nejmenší tvořili svá díla venku. K posezení v zimním
období nám slouží bývalá hasičárna. Tam bychom uvítali přívod elektrické energie.
Doufáme, že starost o městské části bude probíhat i nadále minimálně v takové
míře jako v předchozím volebním období.
Věra Pospíšilová

Akce pořádané O.s. Víchov - jaro 2015
Březen – Vítání jara – výtvarná dílna
Duben – Velikonoční řehtání,
Ukliďme si Česko (celorepubliková akce),
Prezentace „Haranti - 2015“
Květen – Slet čarodějnic, Májová slavnost
Červen – Zahraniční zájezd - Bayern-Parku
(v současné době již nelze přihlásit pro velký zájem příznivců O.s. )

Pozvánka na zajímavou akci
Rallye Revivaly – dostaveníčko legend
i v Černošíně 11.4.2015
Když před několika lety přišel promotér
automobilových závodů Eda Patera s myšlenkou
uspořádat akci, na které by se sešly legendy našeho
autosportu, málokdo si dovedl představit, v co se
rallyové revivaly vyvinou.
V. Rallye Praha Revival se můžou diváci těšit na 189 posádek! Z toho 115
dobových! Vedle věrných účastníků, např. bývalýchtovárních jezdců V. Blahny,
M. Zapadla, V. Bergera- Z. Petery, špičkových soutěžáků P. Šofra- P. Ryšánka, T.
Hanka- A. Neubauera, V. Arazima- J. Gála a dalších se postaví na start i početná
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zahraniční konkurence. Velmi silně je zastoupeno Polsko, letos přijede i početná
skupina posádek z Francie. Hlavně, ale díky tomu, že poprvé nekoliduje termín
revivalu s MS v rally, kde měl pracovní povinnosti, se na start postaví pro české
fanoušky rallyesportu legenda legend John Haugland.
V sobotu má závod na pořadu rekordních osm SS úseků! Vše se jede dvakrát.
Příznivci motosportu se mohou těšit na krátkou zastávku i v Černošíně, kde jsou
pořadateli akce připraveny hned dvě rychlostní zkoušky. Na 03,10 Landfill
Černošín ( oběkt Ekodepon s.r.o). Časy rychlostní zkoušek jsou k nahlédnutí na
webu edda.cz Předpokládané časy jsou v Černošíně cca 9,46 a 17,37 hod.
více informací k pořadatelství na:
http://edda.cz/mscrdovrchu

Haranti 2015 - Nová výzva
Od 13. 3. - 15. 4. 2015 je možné se opět zúčastnit nové výzvy grantového
programu „HARANTI“ Mikroregionu Konstantinolázeňsko. Jedná se o program
zaměřený na podporu práce s dětmi. Hlavním cílem je zapojení dětí a mládeže do
projektů zaměřených hlavně na jejich mimo školní aktivity a rozvoj vnímání
místního mikroregionu. Více informací včetně pravidel je uvedeno na
http://www.mikroregion-kl.cz/grantovy-program-haranti
V případě dotazů se obracejte na koordinátorku projektu: Miroslava Válová:
valova@leader-ceskyzapad.cz

Vesnická masopustní veselice
Poslední únorový víkend se ve Víchově
pořádala již tradiční masopustní veselice. Při
akci, kterou podpořili především děti a jejich
rodiče, se vydal masopustní průvod za
doprovodu harmonikáře na obchůzku obcí.
V každém navštíveném domě byli účastníci
velmi vstřícně uvítáni a pohoštěni, jak se
ostatně na masopustní veselici sluší a patří.
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Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje jménem MO STP
v Černošíně a chci Vás informovat o programu pro letošní rok.
11. 4. 2015 jarní setkání členů STP ve Vlčáku od 14:00, pozvánky dostanete domů.
16. 5. 2015 výlet do K. Varů a do Bečova nad Teplou, kde budeme obdivovat
relikviář sv. Maura.
Přihlásit se můžete u paní Melicherové v zubní amb. v Černošíně nebo na
tel. 736 711 872, u paní Viačkové na tel. 374 692 151.
Cena pro člena: 100,- Kč
Pro nečlena: 150,- Kč
Informace o odjezdu na schůzi.

Pobyt v Klatovech
Na září plánujeme týdenní pobyt v Klatovech, pravděpodobný termín od 5. 9. 2015
do 12. 9. 2015. Cena 3.300,- Kč + cesta 400,- Kč, pojištění zařídíme, ubytování je
ve dvoulůžkových pokojích, cena zajišťuje volný vstup do hotelového bazénu,
autobus (cesta do Klatov) sice s námi nezůstane, ale určitě bude dobré spojení na
výlety linkovými autobusy.
Další zájemci se mohou přihlásit na stejných telefonních číslech pro K. Vary.
Svaz tělesně postižených z Boru jede 15. 3. 2015 do Weidenu, odjezd je
naplánován na 13:00 hod. z Boru, vstup si hradí každý sám, doprava 100,- Kč
(člen) – 150,- Kč (nečlen).
SONS TACHOV pořádá týdenní Luhačovice od 19. 4. 2015 do 26. 4. 2015,
termální lázně Podhájská od 13. 6. 2015 do 20. 6. 2015 inf. Kvietoková Jana.
Okresní výbor Tachov pořádá od 2. 8. 2015 do 8. 8. 2015 Mariánky Krakonoš
4.700,- Kč včetně dopravy, Zdíkov 9. 8. 2015 do 16. 8. 2015 za 3.500,- Kč a
Sezimovo Ústí od 5. 7. 2015 do 12. 7. 2015.
Doufám, že si vyberete z nabízených zájezdů a užijete si krásné chvíle ve
společnosti kamarádů …
To Vám přeje Vaše předsedkyně Eva Viačková

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY
Valentýnská zábava
Svátek svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února jako svátek lásky
a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně předávají dárky, květiny,
cukrovinky a posílají se pohlednice s tématikou stylizovaného srdce, jako symbol
lásky. K Valentýnu se váže celá řada zvyků a oslav, proto i my v Černošíně jsme se
rozhodli zorganizovat Valentýnskou zábavu, která se uskutečnila v sobotu 14.
února 2015 na sále KSC Vlčák. K poslechu a hlavně k tanci hrála kapela Triangl
music, která svými ploužákovými, ale i diskotékovými hity, lákala po celou dobu
zábavy návštěvníky na taneční parket. Účast byla opravdu hojná a o tanečníky a
tanečnice nebyla nouze, parket byl po celý večer plný. Valentýnská zábava byla
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zpestřena o dámskou volenku, ve které si každá žena či dívka mohla vytancovat
krásnou kytičku. Průběh večera „okořenila“ taneční skupina Dance group Tachov,
která za své vystoupení sklidila obrovský potlesk. Zlatým hřebem večera bylo
slosování vstupenek o nádherné valentýnské ceny.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na realizaci této akce
podíleli. V první řadě velké poděkování patří Hance Merglové a Veronice
Merglové, které přišly s nápadem uspořádat Valentýnskou zábavu, a městu
Černošín, které tuto akci podpořilo. Velké díky patří mé kolegyni Dagmar
Varousové za pomoc při organizaci zábavy. Nedílnou součástí našeho
organizačního týmu je Eva Klusáčková, Zdena Čekanová, Jarka Petrovičová,
Václav Linda, SDH Černošín, kteří zajišťují bezpečnost na kulturních akcích, a
paní Zuzana Vávrová, která s dětmi z kroužku „Kreativní tvoření“ vytvořily
krásnou valentýnskou výzdobu. I vám všem patří mé poděkování. Ale co by to
bylo za akci, kdyby na ni nepřišli návštěvníci …? Děkuji všem, kteří si našli
v dnešní uspěchané době volnou chvíli a přišli se pobavit, zazpívat a zatančit
společně s námi.
Martina Janotová

Městský ples
Další kulturní akcí, která se letos v našem městě odehrála, byl Městský ples.
V sobotu 28. 2. 2015 jsme se sešli v KSC Vlčák a o návštěvníky nebyla nouze!
U vstupu jsme naše plnoleté hosty přivítali domácí slivovičkou, ty neplnoleté a
řidiče jsme odměnili lízátkem. Po celý večer hrál k tanci a poslechu plzeňský
taneční orchestr Dance band. V rámci dámské volenky si ženy mohly vytančit
nejednu pěknou gerberu. Celý večer doplnila o dvě taneční vystoupení Plzeňská
taneční skupina Diamonds dance group. Po celou dobu plesu se návštěvníci mohli
kochat krásnou výzdobou, kterou vytvořily děti z kroužku „Kreativní tvoření“ při
ZŠ Černošín, pod vedením paní Zuzany Vávrové.
Žádná takováto akce by nikdy nevznikla bez báječného týmu lidí, kteří dobrovolně
pomáhají. Velký dík tedy patří slečně Martině Janotové, paní Evě Klusáčkové,
Zdeně Čekanové a Jarce Petrovičové za pomoc při organizaci plesu, paní Zuzaně
Vávrové a dětem za nádhernou a nápaditou výzdobu, panu Václavu Lindovi za
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technickou pomoc při přípravách plesu, SDH Černošín za zajištění bezpečnosti a
v neposlední řadě patří velký dík městu Černošín, sponzorům a HLAVNĚ
návštěvníkům, kteří celou akci podpořili. V závěru bych ráda podotkla, že jsme
otevřeni jakýmkoliv námětům a spolupráci v oblasti kultury a těším se na
případnou spolupráci, či shledání na dalších kulturních akcích! 
Veronika Merglová

Taneční kroužek
Od ledna 2015 funguje při ZŠ Černošín tanečně pohybový kroužek. Děti si
připravily dne 20. 3. 2015 své první vystoupení pro rodiče, prarodiče, sourozence a
mnoho dalších, kteří je svojí účastí přišli podpořit. Hodina proběhla v KSC Vlčák,
kde si holčičky vyzkoušely jaké to je být opravdovou tanečnicí. Taneční hodina
začala klasickou rozcvičkou, pokračovala cviky na rozvoj hrubé motoriky dítěte,
poté plynule přešla v ukázky různých choreografií, které se děvčata již naučila.
Jejich snažení bylo náležitě odměněno – o potlesk nebyla nouze! Po skončení
vystoupení byla možnost posedět u sladkého zákusku a kávy společně s lektorkami
a dětmi. Všem návštěvníkům moc děkujeme za podporu a ty, kteří nemohli přijít,
srdečně zveme 25. 4.
2015 na Pouť sv. Jiří, kde
budou holčičky v 11:30
vystupovat se svým
Kočičím tancem!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Hana a Veronika
Merglovy
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Velikonoční tvoření
V sobotu 21.3. odpoledne se v klubovně základní školy sešly děti se svými
maminkami, tetami, dokonce bylo možno spatřit i tatínka, aby se všichni společně
naučili pod vedením lektorky paní Ivety Šnejdarové ozdobit velikonoční vejce
pomocí techniky falešného patchworku. Zúčastnilo se více než třicet dětí a
dospělých. Setkání zorganizovala paní Zuzana Vávrová.Vyzkoušeli jsme si nový
způsob zdobení velikonočních vajec. Z ohlasů účastníků je možné konstatovat, že
akce měla úspěch. Padly i návrhy, že bychom se mohli sejít znovu a vyzkoušet
netradiční způsob výroby vánočních ozdob. Z přiložených fotografií můžete
posoudit, jak se nám práce vydařila.
D.Varousová

Výstava strašidel
V sobotu 21. 3. 2015 proběhla na sále
KSC Vlčák Výstava strašidel, kterou doplnil
bohatý pohádkový program. Děti se svými rodiči,
prarodiči a dalšími příbuznými si přišli
prohlédnout krásnou strašidelnou výstavou a
pobavit se u pohádek, které pro ně zahrálo
Kočovné muzeum z Plzně. Nejen zasmání u
pohádek a rozjařené dětské tváře nad výstavou
jsme mohli vidět. Pohádka ,,O vodnické škole“
vtáhla děti do děje představení, společně s panem
učitelem vodníkem se učily přírodovědě,
vodnické matematice a zpívaní podle rybek. Na
konci pohádky děti dostaly od pana učitele
vodnické vysvědčení. Děti si mohly po celou
dobu akce vymalovávat omalovánky a obrázky,
které si vytočily na ,,Kole štěstí“ nebo je dostaly
za odměnu. Zpívalo se, četlo se, malovalo se a vše
zakončila pohádka ,,O Karkulákovi.“
Dovoluji si napsat, že strašidelné pohádkové odpoledne jsme si všichni
společně užili a budeme se těšit na Vaší příští návštěvu na kulturních akcí.
Martina Janotová
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Slavnosti svobody Plzeň
70. výročí osvobození Plzně americkou armádou
1. – 6. května 2015
pietní akty a odhalení pomníku G. S. Pattona
setkání s desítkami amerických a belgických veteránů a jejich rodinami
prezentace české a americké armády
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje, přelety bojových letounů
vojenské tábory s ukázkami zbraní a vojenské techniky a života v táboře pátek - neděle
výcvik vojáků a údržba zbraní, polní kuchyně, ošetřovny, tiskoviny a osobní věci, dobové
kostýmy
Convoy of Liberty neděle 3. května
Přehlídka tří set vojenských historických vozů a současné techniky Armády ČR
Patton Memorial Pilsen
Rozsáhlá expozice historických událostí konce II. světové války
Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd pátek 1. května
Nejlepší kapela jižanského rocku vystoupí poprvé v České republice
Kulturní program navozující atmosféru května 1945
Lidové veselice a tančírny
Dobová i současná hudba (swing, jazz, současná folková a rocková scéna)
Scénky rekonstruující historické události:
stavba vojenského tábora, příjezd americké armády na náměstí Republiky, osvobození
vysílače a zahájení vysílání plzeňského rozhlasu, nálet na Koterov, fotbalové utkání mezi
plzeňskou Viktorií a americkými vojáky

doprovodné akce
výstavy
dobové trhy
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři!
Jistě jste postřehli, že kulturní komise rady města Černošín zakončila svou
činnost silvestrovskou zábavou, neboť pro letošní rok rada města usoudila, že
kulturní komise je již nadbytečná. Za celou kulturní komisi, která působila
v předešlém volebním období, bych proto ráda poděkovala všem návštěvníkům
kulturních akcí. Scházeli jsme se na zábavách, diskotékách, divadelních
představeních i na tanečcích při dechovce. Těšilo nás, že se návštěvnost kulturních
akcí pořádaných kulturní komisí v posledních letech neustále zvyšovala. Troufám
si tedy naše působení hodnotit kladně. Snažili jsme se během roku vyhovět všem
věkovým kategoriím a zavádět konání nových kulturních prožitků. Zda se nám toto
povedlo, nechť posoudí občané sami.
Velké poděkování patří paní Jarmile Jungbauerové, předsedkyni komise,
která byla hlavním motorem naší pracovní skupiny, a to nejen poslední 4 roky.
Stejně tak je třeba poděkovat dalším občanům dobrovolníkům, kteří nezištně
pomáhali zajišťovat zdárný chod akcí, aniž by měli potřebu být jmenováni.
Každý, kdo se v pozici člena komise ocitl, uzná, že je to činnost náročná a
bohužel leckdy i nevděčná. Přeji proto našim následovníkům spoustu vydařených
akcí a spokojených návštěvníku, neb to je pro pořadatele nejlepším oceněním jeho
práce a snažení.
Za všechny členy, kteří tvořili kulturní komisi v letech 2010/2014,
Nela Filipčíková
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