TAK STAROSTO, CO NOVÉHO V ČERNOŠÍNĚ
A JAK SE DAŘÍ?
Při takovém dotazu se musím usmát a automaticky
odpovídám:
Daří se úžasně a vždycky by mohlo být hůře. Poslední dobou jsem trochu
přehodnotil priority a pohled na svět. Je to možná dané tím, že jsem v minulém
volebním období na čas přerušil práci starosty, kde jsem měl po mnoha letech
strávených na radnici docela zúžené prostorové vidění reality. To je dané výkonem
práce starosty, ať chceme nebo nechceme. Dnes jsem rád, že mi bylo dopřáno
pohlédnout na problémy z pozice řadového občana. Zjistil jsem, že jsou věci, které
jsou dané, a tak je nelze násilím lámat. Nevede to k ničemu dobrému a podepisuje
se to na zdraví aktéra a jeho šedivých vlasech. Směji se . A moje práce ve vedení
města? Nemůžete se zavděčit všem a vždy z toho kola vypadne někdo, komu se
nedá pomoci, protože má svoji pravdu a není ochotný přistoupit na pravdu jinou a
případný kompromis. A položme si ruku na srdce. Pokud si myslíte, že se nám
podařilo vytvořit kolektiv zastupitelů, kteří táhnou za jeden provaz ku prospěchu
města, vytvářejí dobré pracovní klima, tak se přijďte podívat na naše zasedání.
Spoluobčané, kteří tuší, co a jak, to komentují jako divadlo. Ve své naivitě jsem si
donedávna myslel, že to chce jen čas. Chyba. Pro část volených zástupců občanů
bude vždy všechno špatně nebo naopak. Už věřím, že to do konce volebního období
nebude jinak a musím to brát jako nutné zlo, se kterým je potřeba počítat a dělat
vše, aby to na tváři města nebylo znát a hlavně nezanechalo následky, které by byly
nevratné.
Vždy se rozepisuji o investičních akcích a o tom co se daří nebo nedaří. A to
dneska nechci. Rozpracovaných akcí je mnoho a vydalo by to na samostatný článek.
A plánů, co je potřeba, je ještě více. Hotovo nebude nikdy a pořád je co vylepšovat
a tvořit.
Ze všeho toho chci vyjít s pocitem, že jsem udělal vše dle svého nejlepšího
svědomí a na konci roku konstatovat – podařilo se v rámci možností.
Rok je velice krátká doba na převratné změny a přesto se rychle zapomíná.
Dnešní doba je trochu uspěchaná a zdá se mi, že se tak trochu uzavíráme do sebe.
Přesto se dějí zázraky a jsem velice potěšen, že se v Černošíně podařilo nastartovat
zapojení dětí a mládeže do aktivit, jak pohybových, tak výtvarných. Tohle není
samozřejmě moje práce. Každá činnost stojí a padá na tahounech, kteří ve svém
volném čase najdou chvilku a dovedou svým nadšením strhnout okolí a zapojit je
do činnosti. Na vedení města je, aby tyto aktivity podchytilo, podalo pomocnou
ruku v zajištění vhodného zázemí a pomohlo s případnou finanční podporou. Říká
se o mě, že málo chválím. Ale jsem přesvědčen, že všichni tito aktivisté, kteří se
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zapojí do jakékoli činnosti, se nedají ničím dost ocenit a byl bych rád, aby věděli, že
si jejich práce vážím. Je třeba dělat věci potřebné a prospěšné.
Přeji všem pohodu a štěstí, protože toho není nikdy dost.
Miroslav Plincelner
starosta města

POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ
V DOMÁCNOSTECH I/2 - „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
dotací.

Plzeňský kraj v letošním roce již vyhlašuje druhou výzvu tzv. Kotlíkových

Termín podání žádostí: od 19. 9. 2016 od 8:00 hodin do 16. 12. 2016 do
14:00 hodin nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Dotace je určena vlastníkům rodinných domů v Plzeňském kraji, kteří mají
kotel na pevná paliva s ručním přikládáním (kotel na uhlí). Tato dotace je
kombinovatelná s Novou zelenou úsporám.
Základní informace najdete na internetových stránkách www.plzenskykraj.cz pod odkazem „Kotlíkové dotace“. Mimo jiné zde naleznete kontaktní osoby,
na které můžete směřovat své dotazy, odkazy na jednotlivé internetové stránky,
jenž Vám pomohou při vyplňování žádosti o dotaci, a veškeré dokumenty k žádosti
ke stažení a tisku.
Dotace se podává prostřednictvím aplikace eDotace: www.dotace.plzenskykraj.cz/veřejnost. Na těchto stránkách je nutné provést „přihlášení“, dále v případě,
že nemáte na eDotacích svůj účet, provést „registraci“ a po zaregistrování budete
přesměrováni na stránky „Přihlášení do aplikace Dotace 2“, kde se přihlásíte.
Následně vyplníte požadované kolonky a dáte „uložit“. Tímto dojde k založení
vašeho účtu pro podání žádosti o dotaci.
Upozorňujeme, že je nutné mít aktivní e-mailový účet, případně si jej
nejdříve založte, neboť veškerá korespondence s Plzeňským krajem bude probíhat
prostřednictvím e-mailu a aplikace eDotace.
Při podání žádosti doporučujeme nezapomenout, že po podání žádosti na
eDotacích je třeba do 10 dnů zaslat žádost poštou, případně doručit osobně na
Plzeňský kraj. Fotografie k doložení stávajícího stavu mohou být barevné nebo
černobílé vytištěné na kancelářském papíře. U černobílých fotografií je nutno dbát
na kvalitu rozlišení.
O pomoc s vyplněním žádosti, přihlášením a registrací na eDotace
Plzeňského kraje nebo vysvětlením dotačního programu se můžete obrátit na
Městský úřad Černošín na paní Alenu Kadlecovou osobně, telefonicky
(374 692 109), nebo e-mailem: stavebni@cernosin.cz.
Alena Kadlecová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 22. října 2016 se uskuteční letošní druhé slavnostní vítání nových
občánků města Černošína a jeho místních částí. Rodiče nově narozených dětí obdrží
pozvánku s podrobnějšími informacemi.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

září – prosinec 2016

Josef PACOLA
František KREJČA
Jiří PÉZL
Božena PLINCELNEROVÁ
Miroslav TUKA
Marta KLEPSOVÁ
Marie BALÁKOVÁ
Bohuslav NOVOTNÝ
Karolina VYČICHLOVÁ
Josef ZEMAN
Erna MICHALÍKOVÁ
Vlasta KARDOŠOVÁ
Ladislav KOUTECKÝ
Jiří POSPÍŠIL
Helena KNOPFOVÁ
Marie POSTLOVÁ
Karel JANCYK

Stříbrná svatba
Gabriela a Milan SMOLKOVI

Zlatá svatba
Marcela a Stanislav KOPETOVI
Hana a Miroslav NOVÁKOVI
Jarmila a František GABRIELOVI

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí a zdraví.
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Bürgermeister – starosta – Bürgermeister – předseda – starosta
V dalším pokračování historické knihovničky se budeme věnovat docela
obsáhlému tématu „Purkmistři a starostové města Černošína“. Na úvod je nutné
připomenout význam slova purkmistr a pak se také trochu věnovat historickému
vývoji správy obce, v našem případě od roku 1873 města.
Dle Ottova slovníku bylo pojmenování „Purkmistr“ převzato a počeštěno
z původního německého Bürgermeister, od 14. století byl v našich zemích
nejvyšším představeným městské rady (sboru konšelů, radních) a jakýmsi
protějškem rychtáře jako nejvyššího jmenovaného úředníka. Patřilo mu až do konce
15. století po rychtářovi druhé nejdůležitější místo ve městě. Ve funkci purkmistra
se konšelé zprvu střídali, později byl purkmistr volen a potvrzován vrchností.
V pozdním středověku se jeho pravomoci postupně rozšiřovaly, až funkci rychtáře
z velké části převzal nebo dokonce nahradil. Od konce 15. století se však městská
samospráva pozvolna omezovala a v 18. století byla téměř nahrazena magistrátním
úřadem se jmenovanými a placenými úředníky. Volená obecní zastupitelstva, tak
jak je známe v dnešní době, obnovil až císař František Josef I. roku 1848.
Vzhledem k dnešnímu pojetí slova purkmistr i jeho funkčnímu významu jako
starosta se v dnešním článku omezíme na historické období od roku 1848 do
současnosti. Během těchto téměř 170 let se rovněž funkce nejvyššího představitele
města různě měnila, a to jak ve své společenské důležitosti, politických
pravomocích, způsobu volby a délky mandátu, tak i v samotném pojmenování.
Představitel města je zapisován ve starých spisech s různými obměnami. Názvosloví
bylo předepsáno platným zákonem. V námi sledované době, od roku 1848 do
současnosti, bylo takových zásadních změn pět. Původní a po staletí trvající
pojmenování nejvyššího představitele městské samosprávy purkmistr bylo
v polovině 19. století uzákoněno termínem starosta, v poměrech RakouskaUherska užíván i německý název Bürgermeister. Ten se po vzniku Československa
ustálil na českém znění starosta, avšak u nás, v převážně německy mluvícím městě,
byl starosta nazýván stejně většinou obyvatel Bürgermeister. To se samozřejmě
zřetelně a rázně změnilo po obsazení Sudet a následně vznikem Protektorátu Čechy
a Morava v roce 1939, kdy sice stále existovala funkce starosty - Bürgermeister, ten
však nebyl volený, ale jmenovaný a vedle něho byl dosazen tzv. přidělenec něm.
Beigeordneter.
Krátce po skončení války v květnu roku 1945 byly ve městech do konce září
1945 komisariáty se jmenovaným komisařem a následující rok až do řádných voleb
v roce 1946 byly záležitosti obcí a měst řízeny jmenovanými Místními správními
komisemi v čele s předsedou. Řádnými volbami v červnu 1946 byli voleni poslanci
národních výborů a z jejich řad pak předseda. Takto pojmenovaný představitel
městské samosprávy předsedal městské radě a vedl město s omezenými
pravomocemi až do roku 1990. Novým zákonem o obecním zřízení a volbami
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v prosinci 1990 se opět začalo užívat oslovení starosta pro zvoleného zástupce
obyvatel města.
------- -------Bürgermeister – starosta – Bürgermeister – předseda – starosta
Tak bychom mohli stručně a přehledně uvést vývoj pojmenování hlavy
našeho města. To by však bylo velice málo pro přehled nejvýznamnějších osobností
za poslední téměř dvě staletí. V zápisech obecních kronik, farních kronik a na
stránkách školních kronik se dozvídáme jejich jména spojená s nejrůznějšími
důležitými i drobnými událostmi, které tvoří dějiny našeho města. Bohužel se
v případě Černošína nedochovaly archivní materiály o jejich zvolení, nástupu do
funkce a ukončení mandátu, přesto se do příštího vydání zpravodaje pokusím uvést
všechna jména a s nimi i veškerá data za celých 170 let. Podaří-li se dokončit
započaté bádání, rád Vám přehled téměř 30 odvážných a řádně zvolených
představitelů našeho města představím.
Miroslav Cvrk

VÝLET DO PRAHY

Pár postřehů z výletu do Prahy, který nám umožnilo Město Černošín
sponzorským darem pro MO STP.
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Vyjížděli
jsme
10. září brzy ráno,
abychom
stihli
začátek
dohodnuté
prohlídky
staré Prahy s paní
průvodkyní, která
na nás čekala u
Staroměstské
brány v 10 hodin.
Šťastně jsme se
v tom chumlu lidí,
kteří taky chtěli
vidět krásu naší
staré Prahy, našli,
a tak jsme se
posouvali přes pamětihodnosti, na které nás paní průvodkyně cestou
upozorňovala, pomalu ke Staroměstské radnici. Je to nejkrásnější památka
historické části Prahy a taky jsme si ji náležitě užili. Začali jsme prohlídkou kaple
Panny Marie, pokračovali do staré radní síně, která je nejkrásnější místností celé
radnice a zachovala se ve své původní podobě z počátku 15. století. Gotická síň
s nádherně řezaným trámovým stropem a zlacenými řetězy je uvítacím místem
mnoha významných návštěv slavných osobností naší země. Ozdobou jsou dřevěné
sošky, nejvýznamnější je gotická plastika Krista Trpícího, jež byla symbolem
spravedlnosti pro městský soud, který zde kdysi zasedal. Pokračovali jsme do
největší síně, Brožíkova zasedacího sálu, který zdobí dva obrovské obrazy slavného
malíře Václava Brožíka zobrazující mistra Jana Husa na koncilu a volbu Jiřího
z Poděbrad českým králem. A třešničkou na dortu byla návštěva románskogotického podzemí. Radniční sklepení poodhaluje, jak vypadaly interiéry domů
Starého Města pražského, jejich studny nebo portály ve 12. a 13. století. Později
tyto prostory fungovaly jako městské vězení. Je zde i pietní místo s křížem
z ohořelých trámů připomínající konec druhé světové války.
A pak jsme se rozprchli po hospůdkách, abychom se najedli a zvlažili hrdla.
I tady se paní průvodkyně projevila jako náš ochránce, protože se postavila
hulvátskému vrchnímu a jeho vedoucímu se slovy - my jsme tady doma a já jsem
vám přivedla 25 českých hladových hostů a vy se k nim budete chovat stejně uctivě,
jako k cizím hostům. Opustili jsme hospodu a zašli se najíst do slušnější restaurace.
A to je vše o krásném výletu do Prahy. Kdo nejel, může litovat a příště nezaspat.
Eva VIAČKOVÁ
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SDH ČERNOŠÍN
Milí spoluobčané,
u příležitosti konání akce „Rozloučení se školním rokem aneb Hurááá na
prázdniny“ jsme vypomáhali s organizací Městu Černošín, které tuto akci pořádalo.
Nejvíce se do tohoto dětského
„řádění“ zapojila naše mladá
děvčata ze Základní školy
v Černošíně, za což jim patří
velké poděkování.
Poslední
srpnovou
sobotu jsme pořádali již druhý
ročník
„Rozloučení
s prázdninami aneb Hurááá do
školy“. Tato akce se konala ve
spolupráci s městem a
s pracovnicí
informačního
centra Martinou Janotovou.
Pro všechny zúčastněné děti byly připravené různé zábavné, ale i naučné soutěže.
Děti si tak mohly vysoutěžit zajímavé originální ceny v podobě školních pomůcek,
které se jim jistě hodily do nového školního roku. Samozřejmě nechyběly ani
sladkosti, vuřty a limonáda. Pro všechny pak bylo připraveno občerstvení. Po
splnění úkolů na děti čekalo pěnové překvapení, ve kterém se vyřádily. A mohli jsme
volně navázat na zábavu nejen pro dospělé, kdy nám zpíval za kytarového
doprovodu pan František Nociár. Obě dvě akce se velice vydařily, i počasí nám
přálo, ale bohužel bychom si představovali větší účast jak z řad dětí, tak i dospělých.
Zorganizovat takovou akci není lehké. Potřebujete dobrovolníky, kteří si ve svém
volnu najdou chvíli a pomohou vám. Děkujeme všem, kteří přišli a tím nás podpořili
v naší kulturní činnosti. Rádi bychom Vás pozvali 3. prosince na Mikulášskou
besídku, kterou, doufáme, si užijete společně s námi.

7

Nesmíme opomenout ani hasičskou činnost, v rámci brigády jsme natřeli
střechu hasičské zbrojnice, a jelikož jsme jednou ze složek záchranného systému
ČR, tak i v letních měsících nás neminuly výjezdy.
Za SDH Černošín František Hrubý, Martina Koubková

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN
Vážení spoluobčané,
další čtvrtletí uteklo jako voda a já mám milou povinnost Vám sdělit, co se
přes léto událo v místní Tělovýchovné jednotě. Začíná podzim a s ním je spojena i
řada prací na zahrádkách, přesto jsem přesvědčena, že si ušetříte chvilku času a
přečtete si následující řádky.

Fotbal

Co se týče fotbalových sokolíků, ti v červnu ukončili sezonu na krásném
čtvrtém místě. Trenéři hodnotili sezonu velmi pozitivně a do nového ročníku byl
proto stanoven jasný cíl: pohybovat se opět kolem čtvrtého – pátého místa a hrát
pěkný fotbal, který přiláká fanoušky. Před novou sezonou však bylo nutné postarat
se o několik záležitostí. Na tu první se chlapci vrhli hned na začátku července, kdy
se konala na hřišti brigáda. Bylo nutné udělat drobné úpravy, posekat a uklidit celý
areál. Všichni zúčastnění se s chutí pustili do práce a brzy bylo hotovo. Velký dík
patří i ženám ze Sokola, které pomohly uklidit prostory kabin. Další podstatná věc,
která se musela vyřídit ještě před začátkem sezony, byly přestupy hráčů. Od nového
ročníku totiž neexistuje hostování, střídavý start nebo farma. Tudíž všichni hráči,
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které můžete vidět hrát
za Sokol, jsou jeho
kmenoví hráči. Přestup se
týkal kluků ze Stříbra,
kteří za naše sokolíky
hrají již několik let, nově
přibyli
bratři
Křížů
přestupující
ze
záchlumského Motoru a
jeden mladík z Plzně.
Poslední tři jmenovaní
jsou i posilami pro
nadcházející sezonu. Na
tu se sokolíci začali
připravovat v druhé polovině července a trénovali dvakrát týdně. První zápas se
odehrál 20. 8. 2016 na hřišti Studánky. Tento zápas mužstvo Sokola prohrálo a navíc
se hned zranili dva hráči ze základní sestavy a nebudou několik týdnů k dispozici. To
je však šance pro mladé kluky, kteří většinou střídají, aby ukázali, co v nich je a
poprali se o své místo. Jak jim to půjde, se můžete sami přijít podívat. Seznam
zápasů a dosavadních výsledků jsem uvedla v následujícím přehledu:
Přehled podzimní části soutěže:
13. kolo Studánka A – Černošín
1. kolo Černošín – Záchlumí
2. kolo Přimda – Černošín
3. kolo Černošín – Stráž A
4. kolo Černošín – Lom
5. kolo Kostelec – Černošín
6. kolo Černošín – Stříbro B
7. kolo Bezdružice A – Černošín
8. kolo Černošín – K. Lázně A
9. kolo Kšice A – Černošín
10. kolo Černošín – Halže A
11. kolo Damnov – Černošín
12. kolo Černošín – St. Sedliště

NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Stolní tenis

4:2
6:0
2:1
1:3
3:1

25. 9. v 16:30 hod
1. 10. v 16:00 hod
8. 10. v 16:00 hod
15. 10. v 15:30 hod
22. 10. v 15:30 hod
29. 10. v 14:30 hod
5. 11. v 14:00 hod
12. 11. v 14:00 hod

Léto nám končí a sezona stolních tenisů pomalu startuje. V červenci jsme
měli čtyřdenní soustředění, které bylo přístupné i široké veřejnosti a které
vyvrcholilo turnajem, vše za podpory grantového projektu Haranti. Bohužel se
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konalo v době dovolených a účast byla slabší, nicméně si myslím, že našim borcům
to pomohlo naladit formu na
blížící se sezonu.
Cíle pro letošní sezonu
2016 – 2017 se upínají hlavně
na mládežnické kategorie a to
jak pro starší, tak i pro mladší
žáky. Kluci by mohli dosahovat
předních příček v divizích a na
krajských přeborech. Věříme, že
budeme mít alespoň dva borce
v první desítce.
Hned
na
úvod
letošního ročníku si odbyl Vašek
Myška premiéru na Bodovacím
turnaji mládeže České republiky, který se konal 11. září v Praze. Zúčastnilo se ho
156 chlapců z celé republiky a Vašek s nimi mohl změřit své síly. Jeho první účast na
turnaji této úrovně nedopadla špatně a umístění na 110 – 156 místě bylo
uspokojivé. 17. 9. 2016 se konal v Plzni Krajský bodovací turnaj, kterého se
zúčastnili Matěj Voleský a Vašek Myška. Chlapci tam jeli s velkým očekáváním,
protože se jednalo o jiný systém hry, než na který jsme zvyklí. Matěj odvedl slušný
výkon, ale bohužel se neudržel v divizi C a spadl do divize D. Pevně věřím, že příště
postoupí zpět do divize C. Vašek vybojoval třetí místo divize C, což znamenalo
postup do divize B.
V okresním
přeboru družstev mužů
se budeme opírat o
naše opory Jaromíra
Kaňku, Vaška Myšku
ml., Vaška Myšku st. a
Vladimíra Krejču ml.
Tato základní sestava
bude
doplňována
ostatními žáky našeho
oddílu.
Rád bych také
touto cestou všechny
pozval na domácí
zápasy
okresního
přeboru mužů do místního obchodního domu v prvním patře, které by měly začít
zhruba v polovině října.
V. Myška
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Taneční kroužek

Na začátku září se opět rozběhl taneční kroužek, do kterého se přihlásilo 18
dětí od předškoláků až po děti 4. ročníku ZŠ. Počet dětí nám stále narůstá, za chvíli
budeme mít problém vejít se do naší taneční místnosti, ale to nám nezabrání v tom,
abychom si tanec užívali a společně tvořili nové choreografie. Nutno také
podotknout, že děti, které se k nám hlásí, nejsou jen z Černošína, ale jezdí k nám
např. ze Stříbra, Víchova nebo Benešovic.
Naše tanečnice už začaly připravovat nový taneček, jehož název samozřejmě
zatím neprozradíme. Předškolní děti se pomalu začínají seznamovat s tanečními
základy, které potřebují pro to, aby se mohly stát dobrými tanečníky.
Závěrem – držte nám letos palce, čeká nás hodně práce. Dětem přejeme
mnoho protančených bot a ještě více úspěchů do nového školního/tanečního roku.
Veronika a Hanka Merglovy
Závěrem
ještě chtěla
připomenout
pondělní a páteční
cvičení
s paní
Hladíkovou v místní
Mateřské škole. Za
všechny členy bych
chtěla poděkovat za
podporu, která se
jim
dostává
a
zároveň Vám všem
popřát příjemný a
klidný podzim.
bych

Michaela Drozdová
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KRÁSNÝ POZDRAV Z KRÁSNÉHO ÚDOLÍ

V červenci nám dokončila firma Promonasta vjezdy a plochy v Krásném
Údolí. Jako každá novinka má i tento projekt své příznivce a své kritiky. V srpnu jsme
dostali od Města Černošín tři nové herní prvky do našeho Šontálského parku a nejen
dětem z Krásného Údolí tím udělaly velkou radost.
A co náš spolek dělal? Kromě sobotních opékaček v naší maringotce jsme
udělali zámkovou dlažbu a pomalu chystali první pivní slavnosti. Myslím si, že díky
práci a úsilí některých našich členů, městu Černošín a paní Martině Sihelské se nám
slavnosti povedly a spousty spokojených návštěvníků toho byly důkazem. Program
byl jak pro malé, tak pro velké – workshopy, prodejní stánky, hudební vystoupení
doplněná břišními tanečnicemi, vše podpořené světlým 12° Loužkem a jinými
dobrotami.
A co dál? 22. 10. 2016 budeme ve Vlčáku pořádat Disco. 26. 12. 2016 se
uskuteční čtvrtý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise a týž den večer si
zatancujeme ve Vlčáku. A kdo nám k tanci zahraje? Tak to se ještě uvidí.
Díky a jménem všech členů „Spolku Za Krásné Údolí“ V. Myška

Údolské Pivní slavnosti měly úspěch
Obec Krásné
Údolí ve spolupráci
Foto Martina Sihelská
s městem Černošín
připravila na první
zářijovou
sobotu
Údolské
pivní
minislavnosti.
Prezentoval
se
rodinný minipivovar,
hrála
skupina
Madmen, nechyběl
ani harmonikář a
kytarista.
Údolím
vonělo maso, děti se
zabavily
u
workshopu, kde si vyráběly šperky, malovaly polštářky či si nechaly kreslit na tělo.
„Byl to takový náhlý nápad, aby se tady něco konalo, co přitáhne lidi. Pozval jsem
pivovar Loužek a opravdu se všechno přivezené pivo vypilo. Překvapilo mě, kolik
přijelo lidí, to jsme ani neočekávali. A nakonec nám bylo nakloněno i počasí, bylo
pod mrakem, ale teplo,“ uvedl hlavní organizátor akce Václav Myška z Krásného
Údolí, který poděkoval všem účastníkům a dobrovolníků, kteří akci podpořili.
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Pivo teklo proudem, u pípy se
tvořily fronty, řada zájemců si jezdila i
s PET lahvemi. „Je to fakt dobře pitelné
pivo s takovým sladkým koncem.
Chutná dobře. Je fajn, že se tady v tak
malém místě koná taková akce, která
přilákala hodně lidí, chválím,“ usmíval
se s pohárkem piva místní Andreas
Fugger.
V programu vystupovaly také
břišní tanečnice z Tachova. I ty byly
překvapeny účastí. „Vystupujeme na
Foto Martina Sihelská
řadě míst, a když jsme jely sem, tak
jsme si myslely, že tu moc lidí nebude, když je to taková malá obec. Ale bylo to fajn,
plno vstřícných diváků, nakonec se nám tu tak líbilo, že jsme ještě zůstaly, poseděly,
bavily se,“ uvedla jedna z tanečnic Dana Voláková z Tachova.
Martina Sihelská

Foto Martina Sihelská
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PRVNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR ODDÍLU ICHTHYS
Jak určitě již všichni víte, každý pátek se na
evangelické faře nebo v klubovně v Černošíně
schází mladí skauti z Černošína. Letos jsme mezi
sebou zatím přijali na zkušenou 4 nováčky a rádi
přivítáme i další. Máme za sebou první rok našich
schůzek. Je nás kolem sedmnácti dětí (i s nováčky)
a 4 vedoucí. Podařilo se nám vymalovat a zvelebit
naši klubovnu, částečně i zahradu. Chystá se
oprava střechy a další práce na klubovně. Pořád je
co dělat. Na schůzkách hrajeme hry, seznamujeme
se s pravidly skautingu, chodíme a jezdíme na
výlety, prostě nás to baví. Letos část našich dětí
vyrazila i v první polovině letních prázdnin na
skautský tábor do Nové Knížecí Huti. Na táboře jsme strávili celkem 14 dní. Spalo se
v „tepee“, uprostřed jsme si rozdělávali oheň. Vařili jsme na kamnech, vlastně skoro
na ohni (vařily samozřejmě děti), hrály se různé hry, soutěže, plnily se stezky. Děti
se také učily pracovat se dřevem, jak se správně chovat v lese a jiné určitě pro nás
všechny moc důležité a užitečné věci. Když jsem se dětí zeptala, co se jim na táboře
líbilo a co nelíbilo, bylo mi odpovězeno takto – líbilo: „Moc se mi líbil závěrečný
slavnostní oheň.“ „Líbila se mi etapová hra a také se mi líbilo, že jsme mohli usínat
u ohně, který jsem si sama rozdělala.“; nelíbilo: „Mně se nelíbilo to, že jsem musel
pracovat“. To byla většinou odpověď našich dětí ...pracovat... ať už vařit a mýt
nádobí, tak také chystat dřevo na oheň a stavět si vlastní tábor. Ano, postavit si svůj
tábor. I to musí umět každý správný skaut.
Za skauty v Černošíně Zuzana Vávrová

14

Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima…

VÍTEJTE V MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Na tento školní rok je zatím zapsáno 43 dětí, z toho 6 dětiček dvouletých. Do
školy se bude těšit 12 předškoláčků. Děti jsou rozděleny do dvou tříd – třídy
„Sluníček“ 2 – 4 letých dětí a třídy „Kamarádů“ 4 – 6 letých. Zaměříme se na téma:
„ABECEDA ZDRAVÍ“ Motto: „Polámal se mraveneček, ví to celá obora…“ Záměrem
„Abecedy zdraví“ je osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví o pohybových
činnostech a zdravé výživě. O rozlišování aktivit zdraví prospívajících a škodlivých.
Mít povědomí o významu péče o čistotu a aktivního pohybu.
Navrhované činnosti:
- hry zaměřené na rozvoj pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu
- lokomoční činnosti chůze (běh, poskoky, lezení…)
- nelokomoční činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě…)
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých
životních návyků
Kdo by chtěl být bez pohádky?
Pojď pohádko, pojď už k nám!
Vítej u nás, pobuď s námi,
tebe každý slyší rád.
Pohádkový a úspěšný nový školní rok přeje za celý kolektiv MŠ všem dětem
Eliška Koutecká
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ZPÁTKY DO ŠKOLY
Dva měsíce prázdnin uplynuly jako voda a s příchodem prvního září se žáci
vrací zpět do školních lavic. Mnozí z nich již ví, co je očekává, ale pro žáčky prvních
tříd je tento den velkou událostí. Stávají se z nich velcí školáci, na které čeká mnoho
nového.

Foto Martina Sihelská

V naší škole jsme 1. září přivítali devět nových tváří. Prvňáčky a jejich
doprovod slavnostně přivítala ředitelka školy Mgr. Varousová, dále se slova ujal
starosta města pan Plincelner, který na závěr svého uvítacího proslovu každého
žáčka obdaroval vzpomínkou ze svého dětství – malou čokoládou. Děti též přivítala
zástupkyně SPOZu paní Jersáková a předala jim malý dárek v podobě zábavného
pracovního sešitu. Poté žáci pátého ročníku pasovali nové žáčky na opravdové
školáky – PRVŇÁČKY. Tím začala nová epocha v jejich životě. Třídní učitelka Mgr.
Pézlová jim přečetla pohádku o princezně a králi, kteří měli rádi jablka. Touto
pohádkou se seznámili s písmenem A, které mnozí již znali z mateřské školy. Pak už
stačilo z kufříků zakoupených školou vyndat potřebné pomůcky a namalovat
obrázek k písmenu A. Ten si společně pověsili na nástěnku.
Tento velký den průběžně zaznamenávala objektivem svého fotoaparátu
paní Sihelská. Ta také zajistila společnou fotografii celé 1. třídy, focení jednotlivých
prvňáčků samostatně nebo s rodiči. Pamětní fotografie z tohoto dne dostali
prvňáčci zdarma od SPOZu.
Na závěr bychom chtěli popřát všem žákům i jejich rodičům úspěšné
vykročení do nového školního roku.
kolektiv učitelů
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CYKLISTICKÉ TAŽENÍ
V posledním čísle Černošínského zpravodaje jste se mohli dočíst o tom, jak si naši
cyklisté vedli v okresním a krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. Jen
pro připomenutí: mladší družstvo složené z K. Vaľovské, M. Frankové, O. Petroviče
a M. Voleského obsadilo v krajském kole skvělé 2. místo. Starší družstvo tvořené
M. Mičkovou, A. Markovou, P. Novotným a L. Šupicou po urputném souboji stanulo
na místě nejvyšším a zajistilo si tak postup do celostátního finále, které se konalo
14. – 16. 6. 2016 v Nymburku. Zde porovnávali své znalosti a dovednosti s těmi
nejlepšími v České republice. I v tomto kole každý samostatně plnil v průběhu dvou
dnů 5 soutěžních úkolů (ošetření zraněného člověka, jízda na DDH pod dohledem
policistů, řešení dvaceti testových otázek z pravidel silničního provozu, práce
s mapou dle zadání, jízda přes vybrané překážky). Po prvním soutěžním dnu se naše
družstvo pohybovalo v polovině startovní listiny. Následující den však přinesl
zlepšení, a tak se naši cyklisté vyhoupli na pěkné 4. místo. Gratuluji jim k jejich
výbornému výkonu a děkuji za čas, který věnovali přípravě na tuto soutěž.
Mgr. Naděžda Pézlová
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Poděkování ZŠ v Černošíně
Ráda bych touto cestou poděkovala všem učitelům druhého stupně ZŠ
Černošín za trpělivost, nesnadnou profesionální práci a vstřícný přístup k výuce
žáků. Alespoň podle toho, co jako rodič mohu posoudit, jsou učitelé kvalitní a
kvalifikovaní. Snaží se, aby žáci látku pochopili a opětovným i četným opakováním
si co nejvíce zapamatovali. Pokud se vyskytne problém s chováním, vše řeší včas a
rázně. Je to nelehká práce, pokud se má dělat dobře.
Moc všem fandím, přeji hodně sil a trpělivosti s dětmi i s rodiči a děkuji.
S pozdravem M. Nezbedová, maminka

ROZHOVOR S VĚROU KNOLLOVOU
Chová koně. Pracuje
s nimi a miluje je. A nejenom je,
ale i všechna další zvířata, doma
jich má poměrně dost. K přírodě
má lásku už od dětství, snad
právě proto studovala na střední
zemědělské škole. Řeč je o
jednačtyřicetileté Věře Knollové
z Černošína,
která
pracuje
jako strojník vodohospodářského
zařízení v Černošíně a ve svém
Foto Martina Sihelská
volném čase dokáže s koňmi
svážet dříví z lesního porostu ve špatně dostupném terénu.
Dá se říci, že jste tak trochu všeuměl, popište, co vše nyní děláte? Díky
životnímu přešlapu a situaci, ve které jsem se ocitla, jsem se naučila spoustě věcí,
jelikož jsem člověk, který se nevzdává a někdy, jak se říká, jde i proti zdi. Jsem
chovatelkou chladnokrevných koní, a protože to není jen o těch koních, ale hlavně
o té práci okolo, naučila jsem se okrajově i zemědělské práce. Jsem vyučena
s maturitou, mám zemědělku, ale praxe je praxe. Jelikož koně potřebují něco do
žlabu, třeba seno, naučila jsem se jezdit traktorem, to je můj další nepostradatelný
pomocník. Ale protože ani ten traktor bez údržby nejezdí, za asistence šikovných
chlapů jsem se postupně seznámila pomalu s každým šroubkem.
Koně jsou Vaší láskou, jak jste ji získala? Koně mi učarovali už za mých
mladých let. Zatím co s mými vrstevníky cvičila puberta, já veškerý čas trávila u koní
v nedaleké vesničce Třebel. Jezdila jsem tam denně na kole a i vesnička mi
v podstatě učarovala. Jak čas běžel, na chvíli jsem koně opustila kvůli škole. Ale pak
jsem se ke koním zase vrátila a koupila si prvního vlastního „chlaďase“, a už v té
době jsem věděla, že se chci věnovat přibližování dřeva s koněm. Koníka jsem
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koupila mladého, sotva něco uměl. To byla pro mě výzva, a tenkrát ještě s přítelem
jsme začali s výcvikem. V současné době mám tři koně, dva jsou plemene norik a
třetí je Slezský norik kobylka, kterou jsme přivezli z Uherského Hradiště, kobylka je
mladá v zácviku.
U ženy je neobvyklé, aby pracovala v lese, co Vás na tom láká? Práce v lese
mě opravdu naplňuje, je to adrenalin. Práce pro koně zatím není na celý rok, a to je
škoda, protože nárazová práce je pro koně vyčerpávající a ohrožuje jeho celý
pohybový aparát. Koně v lese jsou a budou potřeba, ale vše záleží na managementu
firem, které v lese hospodaří.
Vím, že také umíte domácí kozí sýry, děláte je pravidelně? Vyrábím sýry
zatím jen pro známé a zájem je. Pár lidiček jsem dokonce přesvědčila, že i kozí sýr a
mléko můžou být velmi lahodné. Mým snem je malá farmička se stádem koz, sýry
a vše kolem toho mě prostě baví. Koza je velmi chytré a vnímavé zvíře, dokáže
člověka pěkně potrápit, ať je to sežranou zahrádkou, anebo převrženým kbelíkem
s mlékem.
Do toho ještě máte domácnost a chodíte do hospůdky na akce. Jak to vše
dokážete skloubit? V domácnosti zastávám jen chlapské práce, jsme s mamkou
samy. Úkoly máme rozdělené, mamka je šikovná v kuchyni a já kutím v dílně. Ale co
bych to byla za ženskou, kdybych neuměla také uvařit a zastat domácí práce. Po
náročném dni zajdu do nedaleké hospůdky – klubovny. Vlastně je to taková naše
chovatelna, já jsem předsedou spolku chovatelů Černošín. U oroseného půllitru
plánujeme různé akce, občas nám sem přijede zahrát nějaká kapela, pořádáme
Halloween párty, slavíme narozeniny a soutěžíme o nejlepší bramborový salát a
podobně. Naše akce jsou spontánní, a o to víc zajímavé, vřele přivítáme každého,
byť přijde jen tak, ale s dobrou náladou.
Máte vůbec někdy volno? A když ano, jak ho trávíte nejraději? Jak sama
vidíte, moc volného času nemám. Nejspokojenější jsem mezi zvířaty a v lese, který
mi dobíjí baterky. Nejlépe by mi bylo někde na samotě u lesa. Ale na druhou stranu
si říkám, že jsem ráda za to, co mám a hlavně zdraví. Někdy čtu, nejraději historické
romány.
A co nějaká sběratelská vášeň? Také mám, sbírám staré knihy o zemědělské
technice. Nejstarší mám z roku 1903.
Co byste vzkázala čtenářům? Nikdy se nevzdávejte svých snů, jsme na
tomto světě jen jednou a jen na návštěvě. Osudy jsou různé, dnes jste se seznámili
s tím mým světem, který je spíše těžkou realitou, než romantika. Bez maminky a
přátel bych to nezvládla, patří jim můj nejupřímnější dík.
Děkuji za rozhovor.
S Věrou Knollovou přijel také natáčet Český rozhlas Plzeň. Záznam si můžete
pustit na webových stránkách ČR Plzeň, kde do vyhledávače zadáte NÁŠ
PŘÍBĚH – Knollová.
Martina Sihelská
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HRÁLI PRO KAMARÁDA
Nemocný kamarád Petr, kterému říkají Áda, to byl podnět muzikantů nejen
ze Stříbrska, aby uspořádali charitativní koncert a výtěžek věnovali pro podobně
nemocné. V Černošíně se tak v sobotu 27. 8. 2016 odpoledne sešly kapely Coward,
Spheres, Laik, Digger, VesBand a Ragulin a hrály pod širým nebem u Chovatelny, jak
se klubovně říká. „Je to
spolupráce řady kamarádů
a muzikantů. Náš kamarád
Áda je vážně nemocen, my
to vnímáme a chceme
nějakým způsobem pomoci
stejně postiženým. Dnes tu
tedy hraje šest kapel a
doufáme, že nějaký výtěžek
bude,“ uvedl jeden ze
spolupořadatelů Antonín
Nyč z Černošína.
Martina Sihelská
Foto Martina Sihelská

VYSTAVUJE V MUZEU, MÁ MNOHA TISÍCOVOU SBÍRKU MINERÁLŮ
Ve Stříbře už několik let žije původem plzeňský čtyřiapadesátiletý Petr Osvald, který
je sběratelem minerálů. Bytová jednotka v Plzni mu byla prostorově nevyhovující,
a proto ve Stříbře koupil dům, kam se již jeho početná sbírka minerálů vejde. A rád
se podělí i s veřejností, otevřel mineralogický domek Duchmas u Židovské Branky.
Část sbírky (prezentační výstava) je teď také možno vidět v černošínském muzeu,
kde je minerálům nyní k dispozici celá jedna místnost a zájemci si mohou i některý
kamínek koupit domů. Petr Osvald něco málo o sobě prozradil pro naše čtenáře.
Jaký máte největší minerál a naopak nejmenší?
Největší nález pochází z Rábí a jde o kalcit, ten má kolem sedmdesáti centimetrů.
No a těch malinkých mám hodně, jsou to různé mikrominerály z řady lokalit.
Jak dlouho budete vystavovat v Černošíně?
Expozici v Černošíně mám domluvenou do
9. října. Jsem rád, že mě město oslovilo, mají
zde velmi hezké a dobře vybavené muzeum.
Takže tímto tam všechny zvu a kdo chce, ten si
může i nějaký minerál koupit domů na
památku.
Martina Sihelská
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Foto Martina Sihelská

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM ANEB HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY
Poslední školní týden v červnu Město Černošín, sbor dobrovolných hasičů,
šipkaři Lupus clan, holky a kluci ze ZŠ Černošín, my všichni jsme se společně s dětmi
rozloučili se školním rokem. Slunečné odpoledne, které bylo plné her, soutěží a
zábavy, jsme si všichni moc užili. Pro děti byly připraveny originální zábavné úkoly,
které byly rozděleny do několika stanovišť. Děti si například vyzkoušely florbalový
slalom, pohádkový kvíz, hry s míčem, malování nebo „sestřelit“ plechovky proudem
vody. Po splnění úkolů si děti pochutnaly na vuřtové a zmrzlinové odměně. Poté
přišlo vyhlášení nejlepších účastníků, a jelikož všichni byli úžasní a všechny úkoly
perfektně splnili, tak výherce nebyl jeden, ale všichni byli odměněni cenou pro
nejlepšího. Počasí nám opravdu přálo a
všichni se na soutěžích pěkně zapotili, a
tak nakonec celého programu přišlo
osvěžení – velká vodní sprcha v podání
černošínských hasičů.
Martina Janotová
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VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 24.9. 2016 se na sále KSC Vlčák uskutečnila Václavská zábava, kterou
pořádalo Město Černošín. Návštěvníci se bavili až do brzkých ranních hodin.
K poslechu i tanci hráli místní kapely Ragulin, Zelený dům a Alfons.
Martina Janotová

Foto Martina Sihelská
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V ČERNOŠÍNĚ
SBOR JANA AMOSE KOMENSKÉHO
ČERNOŠÍNSKÉ STŘÍPKY
Vážení přátelé, evangelický farní sbor je nedílnou součástí našeho města, proto
dovolte, abychom Vás informovali o tom, co se v minulém období událo.
V září 2014 nastoupil na uvolněné místo kazatele našeho evangelického sboru Mgr.
Luděk Korpa, vzdělaný muž, rytíř, skaut a sportovec. Možná jste zaznamenali, že
černošínský a stříbrský FS uzavřel Personální unii, která spočívá v tom, že kazatel
působí na poloviční úvazek v každém z uvedených sborů. Pan farář se s velkým
elánem pustil do práce ne na padesát, ale na sto procent. Oživil a otevřel sborový
dům v Černošíně, začali jsme pořádat kulturní akce zajímavé i pro veřejnost, navázal
spolupráci s MAS, založil skautský oddíl, započala revitalizace farní zahrady a oprava
fary v kazatelské stanici Lestkov, která bude sloužit mimo jiné jako bydlení pro
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sociálně slabé občany, a našel využití i pro sborový dům ve Zhořci, který byl
navštěvován jako „poustevna“. Do sborového dění se mu podařilo zapojit všechny,
kdo měli zájem. Nedělní bohoslužby byly radostnou oslavou Boha i přátelským
společenstvím, při kterém vždy zazněla zvěst o úžasné Boží nabídce na plný a
pokojný život, kterou smíme, nikoli však musíme, přijmout. Ve všech svých kázáních
a promluvách, poctivě a kvalitně připravených, byl vždy položen důraz na svobodu
člověka, na jeho odpovědnost v myšlení i činech. A za jeho slovy stály skutky, které
se projevovaly také v úctě ke každému člověku. Toto dvouleté období nyní k naší
velké lítosti končí, neboť pan Luděk Korpa ze zdravotních důvodů z této náročné
služby v Černošíně a Stříbře odchází k 31. 8. do Plzně, kde je zaměstnána také jeho
manželka Lenka. Jistě se neloučíme napořád, budeme nadále spolupracovat při
dokončení rozpracovaných projektů a potkávat se s manželi Korpovými i při jiných
příležitostech. Přejeme jen to dobré v osobním i profesním životě a samozřejmě
také pevné zdraví. Děkujeme za radost, kterou jste rozdávali.
Když se jedny dveře zavřou, druhé se otevírají. Srdečně tedy vítáme paní farářku
Mgr. Julianu Rampich Hamariovou, kterou jsme povolali za kazatelku našeho sboru
od 1. října 2016. Paní farářka Černošín a Stříbro již dobře zná, vždyť zde vykonávala
svou praxi v rámci vikariátu a měli jsme tudíž možnost se lépe poznat a sblížit.
Pochází z Plzně a vystudovala Evangelickou teologickou fakultu v Praze. Máme
naději, že se jí bude u nás ve svém prvním zaměstnání líbit a těšíme se na
spolupráci.

Základem sborového života jsou
pravidelné nedělní bohoslužby,
na které jsou pozváni i hosté
z jiných
měst
a
zemí.
Nejvzácnějšími hosty byli bratři
a sestry z Jižní Koreje, kteří
k nám jezdí již pravidelně. Na
bohoslužebnou
slavnost
věnovanou ukončení školního
roku a začátku letních prázdnin
přijelo přibližně 40 dětí a
dospělých z korejské církve,
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kteří v současnosti žijí a pracují v Praze. Zazpíval korejský dětský pěvecký sbor, pak
také místní dívčí sbor. Počasí bylo příznivé, proto jsme po malém občerstvení
všichni vyrazili na zříceninu hradu Volfštejn. Naši korejští přátelé se živě zajímali o
historii a současnost Černošína, naše památky i městečko se jim velmi líbilo. Jiná
skupinka mládeže k nám přicestovala již v únoru ze Soulu. To bylo neformální
setkání, při kterém jsme měli možnost ochutnat typická korejská jídla a také si
společně zahrát tradiční asijské hry.
V červenci
jsme
v německém
Vohenstraussu oslavili 25 let trvající
partnerství našeho farního sboru a
sboru Lutherské církve. Po čtvrt století
se pravidelně scházíme na obou
stranách hranic ať již při slavení
společných bohoslužeb nebo při
nejrůznějších kulturních akcích. Také
letošní setkání bylo velmi milé, pan
farář Peter Peischel přednesl pozdrav
v českém jazyce a přeložil pro nás
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denní program do češtiny. Hodně se za tu dobu změnilo, ale vzniklá osobní
přátelství přetrvávají. Pro zajímavost přikládáme kromě aktuálních i dvě starší
fotografie.

I. ROČNÍK SBOROVÉHO
PUTOVÁNÍ – HRUŠKOVA
ZAHRADA V PLZNI
Meditační zahrada s Památníkem
obětem zla v Plzni – Doudlevcích je
místem naděje, pravdy, odpuštění a
usmíření. Místem pro vzpomínku na
všechny oběti zla, pro načerpání síly a
pokory do všedního dne. Místem pro
ozdravění duše člověka.
Památník obětem zla vznikl v Plzni – Doudlevcích díky politickému vězni panu
Luboši Hruškovi (20. července 1927 – 30. června 2007), který svoji původně
ovocnou zahradu přeměnil na okrasný park a později na Památník obětem zla.
V přírodním areálu s množstvím zahradních dřevin se nachází pískovcová
křížová
cesta
od
akademického
sochaře
Romana
Podrázského
(24. února 1943 – 2. dubna 2001) a kaple Maxmiliána Kolbeho. Současným
vlastníkem památníku je biskupství plzeňské, jemuž jej pan Hruška v roce 1995
daroval.
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Po návratu z více jak desetiletého
komunistického vězení v r. 1960 začal
Luboš Hruška pracovat na ovocné
zahradě v Plzni – Doudlevcích, kterou
dostal od svého otce Františka Hrušky,
a postupně ji proměnil v meditační
areál. Pokácel ovocné stromy, upravil
terén a začal realizovat parkovou
úpravu zahrady založenou na
vhodných barevných uskupeních
jehličnanů a vodních a zelených ploch.
Při této proměně šlo Luboši Hruškovi
především o realizaci nosné duchovní
myšlenky, která by vyjádřila trvalou
připomínku utrpení těch lidí, kteří se postavili totalitním režimům – ať již
fašistickému nebo komunistickému. Touto nosnou ideou se stalo utrpení Ježíše
Krista, který své utrpení přijal jako zástupnou oběť za lidstvo. Po poradě s rodinným
přítelem Hruškových, františkánem P. Michalem Pometlem, se Luboš Hruška
rozhodl tuto myšlenku nechat ztvárnit do podoby pískovcové křížové cesty.
Po listopadu 1989 vznikl, jako dovršení projektu, záměr vybudovat v meditačním
areálu kapli, která je dílem architektů J. Soukupa a J. Opla. Ta byla zasvěcena
Maxmiliánu Kolbemu. Tento kněz, později svatořečený, se obětoval za již určeného
vězně, otce třech dětí, a podstoupil dobrovolně smrt popravou v nacistickém
koncentračním táboře Osvětim.

www.cernosin.evangnet.cz staršovstvo FS ČCE Černošín
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SKAUTING V ČERNOŠÍNĚ

Obrazem


oddílová výprava do Muzea
loutek – Plzeň



turnaj v PEXESU – středisko Tajfun Tachov





soutěž RISKUJ o přírodě – Ing. Jena Tomášková

jaro na farní zahradě
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oprava klubovny



I. skautský tábor na Kněžské louce u Tachova

Skauti se scházejí každý pátek od 17:00 hodin na
evangelické faře nebo v klubovně v horní části zahrady.
Vůdcem oddílu byl zvolen nově pan Lukáš Vávra.
Zveme děti i dospělé – přijďte se na nás podívat 
Marcela Petričková
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství
Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony

Tel: +420 605 022 102
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