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Vážení spoluobčané,

Ze zastupitelstva

dostává se Vám do rukou poslední číslo Černošínského zpravodaje vydané ve volebním
období 2010 - 2014.
Asi by se slušelo na tomto místě a v tento čas bilancovat uplynulé období, ale neudělám
to. Je na každém z Vás, aby si zhodnotil zda bylo úspěšné či méně úspěšné nebo neúspěšné.
Co se z mého pohledu nejvíce podařilo bylo to, že Vy - občané Černošína a spádových obcí jste se ve větší míře začali zajímat o dění v našem městě a za to Vám mohu jen poděkovat.Tímto bych chtěl také poděkovat Všem zastupitelům za práci v uplynulém čtyřletém období.
Chci Vám popřát do dalšího období, aby námi zvolení zastupitelé našli větší shodu při realizaci všech nových projektů, investic, běžné údržby městského majetku a dalšího rozvoje našeho města.

hu "Chodníky 27 RD Černošín"
19. smlouvu o dílo "Chodníky 27 RD Černošín" mezi Městem Černošín jako objednatelem a a.s. STRABAG Plzeň jako zhotovitelem
za celkovou cenu díla 348.392,- Kč bez DPH
20. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Projekt - vjezdy Krásné
Údolí":
(1) Ing. Daniela Škubalová, projekční kancelář, U Bachmače 29 Plzeň IČ 13890450
(2) Ing. Jiří Ulman, projektování dopravních
staveb, Terezie Brzkové 790/26 Plzeň IČ
88344886
21. financování opravy průjezdu v čp. 24 z
finančních prostředků města v plné výši
22. dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne
14.5.2014 "Černošín - Cyklookruh" (projektová dokumentace) mezi Městem Černošín
jako klientem a s.r.o. atelier - projekt
Brno jako projektantem

Vladimír Turek, starosta

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 45 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 26.6.2014
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pí Jarmila
Jungbauerová, p. Jiří Varous
2. program
3. rozpočtové opatření č. 3/2014
4. přijetí dotací z PK na volby do Evropské-ho parlamentu ve
výši 18.500,- Kč-,
z PK na akci Oprava hasičské zbrojnice ve
výši 191.000,- Kč,
z ÚP na VPP ve výši 23.919,- Kč
5. smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.
14_SOP_01_4121012939 mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín jako provozovatelem a
Městem Černošín jako zákazníkem
6. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o
zrušení právních předpisů Města Černošín
7. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o
místním poplatku ze psů
8. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství ve městě Černošín
10. smlouvu č. OS201420000019 o zajištění zpětném odběru a využití odpadu z obalů mezi EKO-KOM a.s. Praha 4 jako společností a Městem Černošín jako obcí
11. dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
zpětném odběru a využití odpadu z obalů
mezi EKO-KOM a.s. Praha 4 jako společností a Městem Černošín jako obcí
12. smlouvu o prodeji stojících stromů jako
věci budoucí - obchodní podmínky prodeje
dříví na pni formou elektronické aukce

podzim 2014

13. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Rybník Pytlov":
(1) PROMONASTA s.r.o., Sytno IČ 26323737
(2) Luděk Marval - zemní práce a vodohospodářské stavby, Chodská Lhota 154, Kdyně
IČ 45380783
(3) PROMO REAL GROUP s.r.o., Božkovské
nám. 17/21 Plzeň IČ 29093236
(4) STRABAG a.s., Parková 1205/11 Plzeň IČ
60838744
(5) DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 39 PlzeňKřimice IČ 62621033 (6) BEKROSTAV s.r.o.,
Lipová 429 Chlumčany IČ 26373211
(7) GTB plus s.r.o., Kolmá 691, Chrást u
Plzně IČ 26323826
(8) SILNICE Chmelíř s.r.o., Rychtaříkova
2173/1 Plzeň IČ 27977951
(9) GREGOR CZ s.r.o., Horní 2299/36 Žďár
n/Sázavou IČ 27938999
(10) Kavyl s.r.o., Mohelno 563 IČ 49975358
(11) HYDROaKOV s.r.o., Rybářská 801,
Třeboň IČ 27720161
14. realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Rybník Pytlov
15. smlouvu o dílo "Rybník Pytlov" mezi
Městem Černošín jako objednatelem a s.r.o.
PROMONASTA Sytno jako zhotovitelem za
celkovou cenu díla 289.467 Kč bez DPH
16. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Zateplení ZŠ čp. 5":
(1) STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283
Plzeň IČ 26352516
17. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZMR "Chodníky 27 RD
Černošín":
(1) STRABAG a.s., Parková 1205/11 Plzeň IČ
60838744
(2) PROMO REAL GROUP s.r.o., Božkovské
nám. 17/21 Plzeň IČ 29093236
(3) MPA stavební spol. s r.o., Na Vinici 1333
Stříbro IČ 25226801
(4) DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 39 PlzeňKřimice IČ 62621033
(5) SILBA - Elstav s.r.o. Letkov 155 Plzeň IČ
64358844
18. realizaci veřejné zakázky malého rozsa-

II. neschvaluje:
1. realizaci VZMR "Zateplení ZŠ čp. 5"
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Usnesení č. 46 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 31.7.2013
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. vyúčtování projektu Kulturní sousedství
podpořeného z programu Cíl 3
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Lenka
Albertová, Bohumil Ranš
2. program
3. pořadí uchazečů veřejné zakázky malého
rozsahu - "Městský mobiliář":
(1) TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631,
Turnov IČ 48152587
(2) Hřiště Pod Květinou s.r.o., Mladotice 34
IČ 28088085
4. nákup Městského mobiliáře dle výsledků
veřejné zakázky
5. pořadí uchazečů veřejné zakázky malého
rozsahu - "Pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská, Černošín":
(1) PROMONASTA s.r.o., Sytno IČ 26323737
(2) SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova
2173/1 Plzeň IČ 27977951
(3) DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 39, Plzeň
IČ 62621033
(4) Vodohospodářské stavby s.r.o. , Divize
Plzeňské komunikace, Presslova 13 Plzeň IČ
40233308
(5) HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1,
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zpr314.qxd

9.10.2014 22:06

StrÆnka 2

3

OBEC

Ze zastupitelstva
České Budějovice IČ 26068338
(6) MPA stavební spol. s r.o., Na Vinici 1333,
Stříbro IČ 25226801
(7) Petr Krejčí - AUTODOPRAVA, Hazlov IČ
12482510
6. realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
- "Pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská, Černošín"
7. smlouvu o dílo "Pěší trasy při III/1994, ul.
Svojšínská, Černošín" mezi Městem Černošín jako objednatelem a s.r.o. PROMONASTA Sytno jako zhotovitelem za celkovou cenu díla 2,039.677,64 Kč s DPH
8. částku ve výši 49.874,95 Kč jako vlastní
podíl města Černošín projektu Kulturní
Sousedství, podpořeného z programu Cíl 3
9. záměr prodeje části p.p.č. 1372/1 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Lažany
10. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci
přímé podpory OS Víchov na akci "Den řemesel" ve výši 30.000,- Kč
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Usnesení č. 47 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 28.8.2014
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Miroslav
Koutecký, Bohumil Ranš
2. program
3. rozpočtové opatření č. 4/2014
4. přijetí dotací - z ÚP na VPP ve výši
79.730,- Kč a z obce Záchlumí na SDH ve
výši 10.000,- Kč
5. smlouvu o omezení užívání nemovitosti
ve správě SÚS Plzeňského kraje č. S1206/14
na stanovení podmínek při provádění stavebních prací v rámci stavby "Vodárna a vodovod Třebel" mezi SÚS Plzeňského kraje,
PO, Škroupova 18, Plzeň jako správcem a
Městem Černošín jako investorem
6. smlouvu o omezení užívání nemovitosti
ve správě SÚS Plzeňského kraje č. S1251/14
na stanovení podmínek při provádění stavebních prací v rámci stavby "Chodníky a
AZ, Víchov - dešťová kanalizace" mezi SÚS
Plzeňského kraje, PO, Škroupova 18, Plzeň
jako správcem a Městem Černošín jako investorem
7. postup k učinění smíru ve věci díla "odvodnění MŠ a čp. 24" mezi Městem Černošín a firmou PP-servis Plzeň s.r.o.
8. smlouvu o dílo č. 173/2014 na dodávku
městského mobiliáře mezi s.r.o. TR Antoš,
Na Perchtě 1631, Turnov jako zhotovitelem
a Městem Černošín jako objednatelem za
celkovou cenu díla 339.474,- Kč vč. DPH

Z rady
9. předloženou nabídku na vypracování projektové dokumentace na stodolu na p.p.č.
94 s.r.o. AG Arista Global, Kyjevská 55, Plzeň
ve výši 50.699,- vč. DPH
10. zápis do kroniky za rok 2013
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Z rady
Usnesení č. 84 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 9.6.2014
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. informace PK o projektu "Digitálně technická mapa Digitální mapy veřejné správy
Plzeňského kraje"
2. žádost o umístění do DPS
3. žádost s.r.o. Naše farma na pronájem KSC
Vlčák
4. žádost p. Martina Schejbala na pronájem
KSC Vlčák
5. žádost SVJ Javor Černošín o výstavbu
chodníku
6. žádost POLICIE ČR ze dne 5.6.2014 o kopii zápisu z veřejného zasedání ZM
7. žádost o opravu komunikace v obci Lhota
II. schvaluje:
1. program
2. výběrovou komisi veřejné zakázky"Rybník
Pytlov" ve složení Alena Kadlecová, Josef Pacola, Miroslav Klepsa, Milan Majerčík,
Miroslav Plincelner
3. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku "Pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská, Černošín" s termínem předložení nabídek do 9.7.2014 a seznam obeslaných uchazečů
4. výběrovou komisi veřejné zakázky malého
rozsahu "Vjezdy Krásné Údolí" ve složení
Alena Kadlecová, Josef Pacola, Miroslav
Klepsa
5. výběrovou komisi veřejné zakázky "Zateplení ZŠ čp. 5" ve složení Alena Kadlecová,
Josef Pacola, Miroslav Klepsa, Milan Majerčík, Miroslav Plincelner
6. výběrovou komisi veřejné zakázky "Chodníky 27 RD Černošín" ve složení Alena Kadlecová, Josef Pacola, Miroslav Klepsa
7. vnitřní předpis č. 1/2014 "Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Černošín uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského
subjektu"
8. odměnu nejlepším žákům ZŠ a vedoucím
kroužkům v celkové výši 10.000,- Kč a členům

Z P R A V O D A J M Ě S TA Č E R N O Š Í N A

SDH v celkové výši 4.200,- formou poukázek
na jednotlivé členy
9. žádost ZŠ Černošín o bezplatný pronájem
sálu čp. 24 na pořádání hudebního koncertu žáků ZUŠ dne 17.6.2014
10. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci
přímé podpory MO STP Černošín ve výši
14.000,- Kč
11. vyplacení odměny do výše 4.000,- Kč
bezpečnostní agentuře E.H Security
III. ukládá:
1. stavební komisi vypracovat se stavebním
technikem v termínu do 13.6.2014 přesnou
specifikaci zakázky "Vrata, vrátka, dveře"
2. stavební komisi vypracovat se stavebním
technikem v termínu do 13.6.2014 přesnou
specifikaci zakázky "Okapy ČOV"
3. stavební komisi připravit návrh řešení přístupových cest na pozemcích města
IV. doporučuje:
1. ZM schválit opravu povrchu průjezdu čp.
24 v celkové režii města Černošín
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Usnesení č. 85 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 18.6.2014
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z 84 jednání rady
2. konání letního dětského tábora 27.
Skautského oddílu Jižní kříž z Plzně ve
dnech 28.6. - 13.7.2014
3. konání letního tábora v přírodním parku
"Kosí potok" 15. Přední hlídky RR v ČR na
p.p.č. 355 v k.ú. Třebel v termínu od 30.6.
do 31.8. v letech 2014 až 2017
4. konání letního skautského tábora 36.
Oddílu Sirius Junák - svaz skautů a skautek
ČR, středisko "5. Květen" u Kosího potoka
ve dnech 29.6. - 12.7.2014
5. oznámení PK o neposkytnutí dotace na
akci "Kanalizace Černošín - řešení problematiky nátoku balastních vod do veřejné sítě z
dotačního titulu č. 4 - Podpora zpracování
projektových dokumentací - kanalizace a
čistírny odpadních vod
6. oznámení PK o neposkytnutí dotace na
akci "Vodárna a vodovod Třebel" z dotačního titulu č. 3 - Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou
7. oznámení PK o neposkytnutí dotace na
akci "Místní muzeum - Jak to tehdy bylo" z
dotačního titulu Program kultury v PK v roce 2014

podzim 2014
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Z rady
oznámení PK o zařazení akce "Černošín cyklookruh" jako náhradník z dotačního titulu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2014
9. žádost pí Hany Luštinové o pronájem KSC
Vlčák
10. opakovanou žádost p. Rostislava Krajčíka o pronájem KSC Vlčák
11. žádost OS Třebel o doplnění mobiliáře prvky dětského hřiště
12. protokol o kontrole plnění povinností v
oblasti sociálního pojištění č. 177/14/449 s
tím, že nebyly zjištěny nedostatky
13. směrnici č. 1/2014 "Řád veřejného pohřebiště" s platností od 10.7.2014
14. vypracování statického posudku na stodoly v majetku města Černošín do výše
8.000,- Kč
II. schvaluje:
1. program
2. pronájem KSC Vlčák od 1.7.2014 pí Haně
Luštinové
3. udělení souhlasu pro poskytnutí digitálního podkladu katastrální mapy k.ú. Černošín pro účely zpracování PD "Cyklookruh
Černošín" žadateli atelier - projekt s.r.o.
Brno-Černé Pole
4. dodatel č. 3 k dohodě o výši úhrady přenechání práva na využití pozemků k výkonu
práva myslivosti ze dne 15.9.2014 mezi
Městem Černošín a s.p. Lesy ČR, Přemyslova
1106, Hradec Králové
III. doporučuje:
1. ZM schválit realizaci veřejné zakázky
"Rybník Pytlov" a pořadí uchazečů
2. ZM neschválit realizaci veřejné zakázky
"zateplení ZŠ čp. 5" a schválit pořadí uchazečů
3. ZM schválit realizaci veřejné zakázky
"Chodníky 27 RD Černošín" a pořadí uchazečů
4. ZM schválit pořadí uchazečů veřejné zakázky "Vjezdy Krásné Údolí"
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Usnesení č. 86 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 2.7.2014
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí
1. znalecký posudek č. 4359-15-2014
2. sdělení ministerstva kultury o zahájení řízení za prohlášení objektu bývalé fary čp. 20
kulturní památkou
3. stavební povolení pro stavbu "Rekonstrukce propustku II/230 Víchov", vydané
MÚ Stříbro
4. oznámení MÚ Stříbro o zahájení správní-

podzim 2014

ho řízení (povolení uzavírky a zvláštní užívání silnice II/230 v k.ú. Víchov) evidované
pod čj. 638/OVÚP/14Jk a 637/OVÚP/14Jk
5. oznámení SFŽP o zamítnutí žádosti o
podporu z operačního programu Životní
prostředí na projekt "Rybník Pytlov"
6. vyrozumění SZIF o administraci Hlášení č.
1 o změnách v rámci PRV - předložení žádosti o proplacení výdajů projektu "Pískoviště u staleté lípy" bylo schváleno z
31.5.2014 na 31.7.2014
II. schvaluje:
1. program
2. bezplatné zapůjčení sálu v roce 2014 15.
Přední hlídce Royal Rangers - Středisko
Víteček pro jejich kulturní a společenská
představení
3. žádost OS Víchov o povolení akce "Indiánské léto" dne 5.7. - 6.7.2014 na městských pozemcích
4. smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
mezi Městem Černošín jako pronajímatelem
a s.r.o. RWE GasNet jako nájemcem
5. přijetí sponzorských darů ZŠ Černošín 4.000,- od s.r.o. e m z Hanauer Černošín a
5.000,- od s.r.o. RI-VAJ, čalounické závody
Černošín
6. smlouvu o provedení uměleckého vystoupení dne 13.9.2014 mezi Michalem Šindelářem, Tymákov jako umělcem a Městem Černošín jako pořadatelem za celkovou cenu
10.000,- Kč
7. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného elektrického zařízení
(Třebel parc. č. 194/1) k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.
14_SOBS01_41210114591 mezi a.s. ČEZ
Distribuce Děčín jako provozovatelem a
Městem Černošín jako žadatelem
8. podání přihlášky čekatele Asociace turistických informačních center ČR pro Infocentrum Černošín
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

3. pronájem KSC Vlčák od 1.8.2014 p. Mgr.
Martinu Schejbalovi
4. smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání - KSC Vlčák v Černošíně mezi
Městem Černošín jako pronajímatelem a
Mgr. Martinem Schejbalem, Máchova 606,
Starý Plzenec jako nájemcem
5. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu "ČOV - okapy" a seznam obeslaných uchazečů
6. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Vrata, vrátka, dveře" a seznam obeslaných uchazečů
7. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Třebel - zpevněné
plochy" a seznam obeslaných uchazečů
8. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Chodníky a autobusová zastávka Víchov" a seznam obeslaných uchazečů
9. výběrovou komisi veřejné zakázky malého
rozsahu "Městský mobiliář" ve složení Eva
Klusáčková, Ing. Pavel Filipčík, Lenka
Albertová
10. výběrovou komisi veřejné zakázky malého rozsahu "Pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská, Černošín" ve složení Petr Rokycký,
Josef Pacola, Miroslav Klepsa, Miroslav Koutecký, Ing. Pavel Filipčík
11. udělení souhlasu se zřízením vodovodní
přípojky ve Víchově
12. vyhlášení elektronické aukce dřeva v termínu 18.7.2014
13. odměnu ve výši 10.000,- Kč za zpracování podkladů k publikaci z historie školství
14. záměr pronájmu části p.p.č. 1387/1 o
výměře cca 110 m2 v k.ú. Lažany
15. poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč a.s. Stodská nemocnice,
Hradecká 600, Stod formou darovací smlouvy
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Usnesení č. 88 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 30.7.2014

Usnesení č. 87 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 16.7.2014

RA D A M Ě S TA :

RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí
1. oznámení o zrušení žádosti o přijetí do
DPS v Černošíně
2. vyúčtování projektu Kulturní sousedství
podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3, předložené Mikroregionem
Konstantinolázeňsko
II. schvaluje:
1. program
2. revokaci usnesení č. 85/II/6 ze dne
18.6.2014

I. bere na vědomí:
1. zprávu stavební komise ze dne 29.7.2014
s tím, že předmětné požadavky předloží k
zařazení do investic města pro následující
období
2. žádost MS Svojšín
II. schvaluje:
1. program
2. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Oprava průjezdu
čp. 24" a seznam obeslaných uchazečů
3. upgrade internetových stránek v ceně do
15.000,- Kč

Z P R A V O D A J M Ě S TA Č E R N O Š Í N A
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4. uspořádání filmové projekce - mobilní kino dne 6.9.2014 v ceně do 11.000,- Kč bez
DPH
5. změnu provozního řádu Sběrného dvora
odpadů Černošín
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Usnesení č. 89 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 13.8.2014
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. vyrozumění Krajského úřadu PK o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o změně
č. 7 integrovaného povolení pro zařízení
"Skládka odpadů Černošín"
2. seznam doručených a přijatých nabídek
na akci "ČOV - okapy" s tím, že žádná nabídka nebyla předložena
3. oznámení ROP Jihozápad o zamítnutí
projektu "Černošín, pěší trasy při III/1994,
Svojšínská ul." k poskytnutí dotace
II. schvaluje:
1. výzvu k předložení nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Vodní nádrž Infopark" a seznam obeslaných uchazečů
2. smlouvu č. S1249/14 o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Plzeňským krajem - SÚS PK jako
vlastníkem a Městem Černošín jako investorem
3. nájem části p.p.č. 1387/1 o výměře 110
m2 v k.ú. Lažany za roční nájemné 330,- Kč
4. smlouvu nájemní na nájem části p.p.č.
1387/1 o výměře 110 m2 v k.ú. Lažany
5. zavedení pečovatelské služby
6. smlouvu o hudebním vystoupení mezi
hudební skupinou Revival OLYMPIC
Domažlice jako vystupujícím a Městem Černošín jako pořadatelem dne 13.9.2014 za
celkovou cenu 11.000,- Kč
III. doporučuje:
1. ZM schválit vypracování projektové dokumentace ke stodole na p.p.č. 94 firmou ARISTA GLOBAL s.r.o. Plzeň
2. ZM schválit úhradu firmě PP-servis Plzeň
s.r.o. + soudní náklady, celkem ve výši
73.928,- Kč
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Usnesení č. 90 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 28.8.2014
RA D A M Ě S TA :

Blahopřejeme
I. schvaluje:
1. program
2. výběrovou komisi veřejné zakázky malého
rozsahu "Třebel - zpevněné plochy" ve složení Josef Pacola, Miroslav Koutecký, Petr
Rokycký
3. výběrovou komisi veřejné zakázky malého
rozsahu "Chodníky a AZ, Víchov" ve složení
Josef Pacola, Miroslav Koutecký, Petr
Rokycký
4. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory SDH Černošín na setkání hasičů v
Přibyslavi ve výši 20.000,- Kč
5. vyčištění potrubí příslušné k rybníku v
Pytlově za cenu do 20.000,- Kč
6. vypracování statické zprávy pro objekt
čp. 24 ve výši 5.324,- Kč vč. DPH
7. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory SDH Černošín na Daňkovské drakobraní ve výši 10.000,- Kč
II. doporučuje:
1. ZM schválit žádost o prodloužení termínu
na výkon inženýrské činnosti ve Smlouvě o
dílo "Projekt-vodojem a vodovod Třebel"
mezi Městem Černošín jako klientem a a.s.
SUDOP Project Plzeň, Plachého35, 301 00
Plzeň jako projektantem
III. ukládá:
1. stavební komisi připravit podklady pro
změnu ÚR pro stavební parcely akce 27 RD
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

Blahopřejeme
Životní jubilea září - prosinec 2014
Varousová Marie
Mrázek Viktor
Rodová Anežka
Perďoch Bohumil
Plincelnerová Božena
Melicharová Pavlína
Šilingová Marie
Melicherová Jiřina
Andršová Zdeňka
Baláková Marie
Hajžmanová Alena
Vyčichlová Karolina
Michalíková Erna
Davidová Dagmar
Knopfová Helena
Škopková Zdeňka
Jancyk Karel
Pospíšilová Blažena
Lomická Marcela
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších
let přejemehodně štěstí a zdraví

Z P R A V O D A J M Ě S TA Č E R N O Š Í N A

stříbrná svatba
Blanka a Pavel Peteříkovi
Dana a Gustav Hilpertovi

zlatá svatba
Jaroslava a Karel Rosovi
Blažena a Antonín Filipčíkovi
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně štěstí
a zdraví

Ze školy
PROJEKTY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Ve spolupráci s Gymnáziem ve Stříbře se
naše škola v únoru 2014 zapojila do individuálního projektu kraje Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji.
V rámci projektu mají žáci ZŠ Černošín možnost zapojit se zdarma do několika zájmových útvarů na Gymnáziu ve Stříbře - Mladý
biolog, Hravá fyzika - fyzikální badatel,
Astronomie a meteorologie, Přírodovědec chemie a biologie. Gymnázium zajišťuje dopravu na kroužky a zpět zdarma svým vlastním minibusem. V období únor 2014 - červen 2014 se zapojilo 13 žáků naší školy.
Další aktivitou projektu je vyzkoušení si výuky fyziky, biologie a chemie v inovovaných
laboratořích nebo učebnách gymnázia pod
vedením profesorů gymnázia a s pomocí žáků gymnázia. V dubnu si to vyzkoušeli žáci
5. třídy a v červnu žáci 8. a 9. třídy. V dubnu žáci 1. stupně absolvovali exkurzi v úpravně vody v Milíkově.
V červnu 2014 se naši žáci zúčastnili prezentace expozic středních škol a učilišť
Plzeňského kraje pod názvem Ručičky kraje
- podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji, která se konala na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského
kraje. Vydařené počasí, pestré a zajímavé
expozice jednotlivých škol a bohatý doprovodný program poskytly účastníkům nevšední zážitky. Projekt bude pokračovat i v
novém školním roce.
V únoru 2014 podala naše škola žádost o
dotaci z Programu rozvoje venkova MAS
Český Západ - Místní partnerství na rekonstrukci učebny v přízemí budovy školy 1.
stupně, která bude sloužit jako moderně vybavená cvičná kuchyňka, učebna výtvarné
výchovy, praktických činností, společenské,
dopravní a zdravotní výchovy žáků 1. stupně. V odpoledních hodinách ji bude využívat
školní družina jako druhou učebnu, zájmový
útvar kreativního tvoření, cyklistický, zdravotnický a záchranářský. Tato učebna bude

podzim 2014
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Ze školy
také využívána jako multifunkční klubovna
pro mladé maminky na rodičovské dovolené
a jako místo setkávání tří generací.
Plánujeme zde 2 - 3 akce za školní rok pro
rodiče a prarodiče našich žáků. V březnu
2014 byla naše žádost doporučena k realizaci a škola získala dotaci 57 600,- Kč.
Projekt jsme nazvali Výuka i volný čas, kdo
chce, přijde mezi nás. Realizace proběhla v
červenci a srpnu 2014. Finanční náklady byly mnohem vyšší, neboť bylo nutné okopat
plesnivou omítku pod okny a v místech, kde
byly vestavěné skříně, nově zeď nahodit, vymalovat celou místnost, odstranit velmi staré lino a položit novou krytinu. Staré radiátory byly nahrazeny novými. Na financování
se také podílel zřizovatel Město Černošín.
Od nového školního roku (2014 - 2015)
slouží zrekonstruovaná učebna plánovanému účelu. Žáci a žákyně mají ve cvičné kuchyňce k dispozici myčku nádobí, indukční
varnou desku, horkovzdušnou troubu i mikrovlnnou troubu. Postupně se vybavení kuchyňky bude dále doplňovat o různé kuchyňské spotřebiče a další vybavení.
V červnu 2014 se naše škola přihlásila do tří
dalších projektů, které začnou v průběhu
září 2014. Jedná se o Projekt Technika a ICT
- Cherchez la femme! - podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji,
který byl podpořen z Nadace Open Society
Fund Praha a je financován z Norských fondů. Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu
dívek 7. - 9. tříd ZŠ o studium technických
a ICT oborů. Realizace projektu je plánována
na období 1. 7. 2014 - 30. 4. 2016.
Dalším projektem je Podpora podnikatelských dovedností žáků ZŠ. Cílem tohoto
projektu je vyzkoušení si zjednodušeného
modelu fiktivních firem (minipodniků), které
by provozovali žáci základních škol v
Plzeňském kraji. Projekt bude realizován ve
školním roce 2014/2015 formou zájmového
útvaru. Tato aktivita naučí děti obchodnímu
myšlení, jednání a práci v týmu. Veškeré ná-

podzim 2014

klady budou hrazeny z prostředků projektu
(mzdy pedagogů, školení, pomůcky a materiál pro žáky, metodická podpora apod.).
Další projekt, do kterého se naše škola zapojila, se nazývá: Učíme se s tablety. Je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Termín realizace je 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015. Každý pedagogický pracovník naší školy získá v rámci projektu zdarma tablet, výukové a učební
materiály, didaktický software a absolvuje
školení na nově vybraná a zakoupená zařízení.

dali do Polžic, kde jsme se všichni sešli na
pizze v tamní pizzerii. Po obědě jsme se vrátili do kempu, kde již na nás čekal autobus,
který nás s našimi věcmi a spoustou zážitků
odvezl domů do Černošína. Oba dny bylo
pěkné počasí, sluníčko nám přálo. Výlet byl
krásný a možná si většina odpočinula od
sourozenců a rodičů.
E. Pokorná, Ch. Schmucker - 5. ročník

Mgr. Dagmar Varousová
ředitelka školy

ŠKOLNÍ VÝLET DO
K O N STA N T I N OV Ý C H L Á Z N Í
Ráno 10. června jsme se skoro všichni z 1.
stupně sešli u školy, kde již čekal autobus,
do kterého jsme si naložili batohy a spacáky. Pak jsme pěšky vyrazili z Černošína do
malé vesničky Lomy, která je vzdálena asi 9
kilometrů. Odtud nás odvezl autobus do
kempu v Konstantinových Lázních, kde jsme
byli ubytovaní v chatkách. Po odpočinku a
posilnění se z domácích zásob mezi nás zavítala policie ČR, která nám předvedla svoji
techniku. Mohli jsme si prohlédnout auto,
vyzkoušet přenosný radar, nasadit si pouta
apod. Večer jsme si rozdělali oheň a opékali
si vuřty. Po setmění pro nás naše učitelky
připravily bojovku - ve dvojicích jsme museli projít temnou cestou a postupně najít obrázky pohádkových postav. Druhý den ráno
jsme vyrazili na snídani. Po vydatné mňamce jsme si sbalili věci a rozdělili se do dvou
skupin. První skupina vyrazila do lanového
centra v Polžicích.Naše skupina zůstala v
kempu. Hráli jsme různé hry (volejbal, kopanou, badminton), skákali přes švihadla, takže zábavy bylo dost. Potom jsme se i my vy-
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R E P U B L I K OV É K L Á N Í
C Y K L I ST Ů
Konec školního roku je každoročně poznamenán mnoha různými akcemi. Jednou z
nich bylo i Celostátní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů, které se uskutečnilo 17. 19. června 2014 ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle zpravodaje, obě družstva našich
cyklistů (mladší i starší) s přehledem zvítězila v okresním i krajském kolem této soutěže a zajistila si tak postup do dalšího kola. V
něm pak porovnávala své síly s těmi nejlepšími týmy v republice a to už dá dosti velkou práci.
Naši přípravu na tak důležitou soutěž jsme
nijak nezanedbávali. Několikrát týdně jsme
se scházeli ve škole a průběžně trénovali
všechny soutěžní disciplíny. Nejraději jsme
měli jízdu zručnosti přes překážky, které
nám pomáhali stavět a rovnat naši spolužáci ze školní družiny, a testové otázky z pravidel silničního provozu - to nám šlo nejlépe. Dosti legrace jsme si užili i při ošetřování poranění. Zde je důležité zvolit nejen
správný postup ošetření, ale i vhodné otázky pro komunikaci s poraněným. To byste se
divili, co při přípravě toho namluvíme. Když
však ve velkém klání přišla na řadu zdravověda, někteří z nás jakoby ztratili řeč.
Poslední dvě disciplíny (práce s mapou a jízda na dopravním hřišti) se nedá dokonale
nacvičit. Zde musí každý sám předvést, jak
rychle se dokáže zorientovat v mapě či na
hřišti, které nikdy před tím neviděl. Tyto úkoly jsou vždy pro soutěžící velmi obtížné a
pro mnohé velmi stresující. A tak se může
stát, že i ten nejlepší cyklista v průběhu jíz

dy na DDH přehlédne značku a vjede třeba
do zákazu vjezdu. Mnohem důležitější však
je, aby se do takovýchto stresujících situací
nedostávali cyklisté na silnici v běžném provozu a nedocházelo tak k dopravním nehodám.
A jak si naše družstva vedla? Mladší cyklisté
ve složení L. Ranšová, E. Pokorná, V. Jersák
a M. Majerčík obsadili po urputném boji 5.
místo. Družstvo starších žáků (N. Zikánová,
M. Mičková, P. Novotný a L. Šupica) si vybojovalo 6. místo. Velkého úspěchu dosáhli naši mladí cyklisté v jednotlivcích. Třetí nejlepší dívkou v České republice se stala "začátečnice" Eliška Pokorná. Stejného úspěchu (3. místo) v kategorii mladších hochů
dosáhl Vladislav Jersák. Všem soutěžícím
děkuji za poctivou a náročnou přípravu, za
reprezentaci naší školy a města v České republice a v neposlední řadě gratuluji ke
skvělému umístění. Doufám, že i z dalších
členů dopravního kroužku při ZŠ Černošín
budou jednou také tak skvělí cyklisté.

Z P R A V O D A J M Ě S TA Č E R N O Š Í N A

Mgr. Naděžda Pézlová

podzim 2014
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Hasičské okénko

ŠKOLA ZAČÍNÁ

- výroba loutek, improvizované hry s loutkami
- návštěva ,,Domu pohádek" v Plzni
Září je měsíc začátků…Začíná podzim, školka, škola a všem je tak trochu smutno po
krásné letní volnosti a prázdninových dobrodružstvích. Děti si povzdechnou a vrhnou se do světa povinnosti.
Popřejme jim úspěšný nový školní rok.

Milí spoluobčané chtěli bychom Vás seznámit s akcemi, které proběhly a s těmi které
chystáme.
V průběhu srpna jsme svépomocí vybourali
a poté vybetonovali poslední část podlahy v
garáži která potřebovala opravu.
Taktéž jsme se účastnili na dni řemesel konaném 16.8.2014 na místní faře.
29.8.-31.8.2014 jsme se účastnili setkání
hasičů Pyrocar 2014 v Přibyslavi, kde jsme
reprezentovali naše město. Tímto bychom
rádi poděkovali, že nám toto bylo umožněno.
13.9.2014 jsme pořádali závody na místním
koupališti o pohár starosty města. Bohužel,
letos nepřijelo žádné družstvo, takže jsme si
udělali závody samy sobě. Členové vytvořili
tři družstva, která soutěžila mezi sebou, takže vynaložené úsilí s přípravou nepřišlo vniveč.
Dále se budeme chystat na Mikulášskou besídku pro naše nejmenší, která je naplánovaná na 6.12.2014. Těšíme se že nás nenecháte ve štychu jako naši kolegové hasiči o
závodech a zúčastníte se v hojném počtu.

První školní den je velkou událostí hlavně pro
žáky první třídy. Přijdou do školy plni očekávání, zvědaví a natěšení. Letošní školní rok
jsme zahájili v pondělí 1. září. Prvňáky slavnostně přivítala ředitelka školy Mgr. Va-rousová, místostarosta města pan Pacola a zástupkyně SPOZu paní Klusáčková. Ředitelka MŠ
paní Koutecká popřála dětem, aby se jim ve
škole líbilo stejně, jako ve školce.
Do první třídy nastoupilo 12 žáků, kteří s novou třídní učitelkou Mgr. Votavovou složili
slavnostní slib. Na lavicích měli všichni žáci
připravené pomůcky na výtvarnou výchovu a
praktické činnosti v barevném kufříku, které
jim zakoupila škola. Každý prvňák nakreslil
pro paní učitelku obrázek, který si druhý den
vystavili na nástěnku. Poté následovalo velké
focení. Pamětní fotografie z tohoto významného dne dostanou děti zdarma od SPOZu.
Uvědomujeme si, že první rok školy je náročný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
Přeji všem, malým i velkým, aby své povinnosti zvládali s úsměvem a škola jim přinášela mnoho radosti z nových vědomostí.
Mgr. Eliška Votavová

Ze školky

Kolektiv MŠ

Za SDH Černošín
starosta František Hrubý
místostarostka Martina Koubková

P RV N Í N A H L É D N U T Í D O M Š
V N OV É M Š K O L N Í M R O C E
2014/2015
I když podle kalendáře se to nezdá červenec a
srpen jsou nejkratší měsíce v roce. Ano, počet
jejich dnů tomu nenapovídá, ale vzhledem k
tomu, jak rychle vždycky utečou, to nemůže
být jinak. A v mateřské škole se nováčci mísí s
dětmi, které už známe od loňska.
Vyprovodili jsme 13 předškoláku do 1. třídy
ZŠ. Začala jim nová etapa života.
Na tento školní rok je zatím v MŠ zapsáno 38
dětí. Ze zkušenosti minulých let se počet dětí
bude během školního roku zvyšovat. Děti jsou
opět rozděleny do dvou tříd - třídy ,,Sluníček"
a ,,Kamarádů".
V tomto školním roce se mimo jiného zaměříme na dramatickou výchovu - záměrem vzdělávacího úsilí v této oblasti bude snaha u dětí
vzbudit zájem o kulturní dění okolo sebe a vytvořit u nich základ kladného vztahu k divadlu
a podporovat individuální projev v dramatické činnosti.
Například: - návštěva divadelních společností v MŠ (činohra, loutkové divadlo)
- návštěva divadla ,,Alfa" v Plzni a Městského divadla v Mariánských Lázních (osvojit si
návyky při účasti na těchto akcích - chování,
oblečení)
- nácviky dramatizací na besídky a různé
společenské akce
- výroba kulis a kostýmů na vlastní představení

podzim 2014
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SOKOL ČERNOŠÍN

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
závěr ročníku 2013-2014 II. třídy
Okresního přeboru přes některé obavy
skončil pro naše mužstvo klidným setrváním v této soutěži. Obsadili jsme pozici
nad sestupovým pásmem a tak jsme splnili úkol kladený na tento ročník.
Přišel čas prázdnin, ale na hřišti se klid
rozhodně nekonal. Zub času a vandalizmus postupně ničí a likviduje zařízení stadionu, a tak mužstvo využilo letní přestávku k částečné obnově a rekonstrukci zařízení.
Nemusím Vám asi vysvětlovat jak "snadné" je v dnešní době přemluvit kohokoli,
aby udělal něco zadarmo, ve vlastním volnu, jen tak pro kolektiv, pro radost z dobře vykonané práce. Přesto letos odpracovali Sokolíci přes 250 brigádnických hodin

a proinvestovalo se téměř 40.000,- Kč.
Opravila se polovina oplocení, vyměnili se
venkovní lavice a v neposlední řadě se obnovil nátěr branek, veškerého zábradlí a
vrat. Tyto natěračské práce si dobrovolně
vzali za své paní Marie Hladíková a paní
Romana Petrovičová.
Všem kteří přiložili ruku k dílu patří velký
dík a pochvala.
V závěru srpna se rozehrál nový ročník II.
třídy Okresního přeboru. Kádr našeho
mužstva se podařilo trenérské dvojici mírně posílit a stabilizovat. Viděl jsem úvodní
zápasy a musím konstatovat, že hráli fotbal, na který se dalo koukat. Berte toto jako pozvánku k návštěvě našeho stadionu.
Zde je rozpis podzimních zápasů ročníku
2014 - 2015.

8. kolo
Černošín / Kšice A
04.10. 16:00
9. kolo
Erpužice / Černošín 11.10. 16:00
10. kolo
Černošín / Stráž A
18.10. 15:30
11. kolo
Kostelec / Černošín 26.10. 14:30
12. kolo
Černošín / Planá A
01.11. 14:00
13. kolo
Třemešné A / Černošín 08.11. 14:00
14. kolo
Damnov A / Černošín 15.11. 13:30

SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

Aktuality, tabulku, statistiky, atd. najdete na
stránkách TJ SOKOL Černošín www.tjcernosin.cz a nebo celkový přehled, nejen okresního fotbalu, je možný sledovat na internetových stránkách Českomoravského fotbalového svazu
www.fotbal.cz/c/KaO/Plzensky/Tachov/index.asp
Náš oddíl stolního tenisu pod vedením pana
Václava Myšky pořádal již Druhý ročník
prázdninového turnaje oddílu stolního tenisu.

Zatím je to pouze turnaj našeho oddílu, ale
od letošního roku plánují zapojení vybraných jedinců do soutěží a turnajů pořádaných v okolí.

Z P R A V O D A J M Ě S TA Č E R N O Š Í N A
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Tělovýchovná jednota
SOKOL Černošín
Pořadí tohoto turnaje:
1. Jaromír Kaňka
2. Vašek Myška
3. Vladislav Jersák
4. Vladimír Krejča
5. František Krejča
6. Filip Grigar
Členové se schází vždy v sobotu v 16 hodin
v tělocvičně Základní školy. K dnešnímu dni
má tento oddíl 11 členů. Dle slov trenéra pana Myšky jsou dveře ostatním zájemcům otevřeny, a tak pokud by kdokoli (nejen z řad
mládeže) měl zájem hrát stolní tenis je vítán.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří
jakkoli podporují místní tělovýchovnou jednotu. Především však Městu Černošín, neboť bez finanční podpory by byla jakákoli
snaha marná. Novým zastupitelům města
přeji mnoho úspěchů a plodnou spolupráci.
Věřím, že zůstanou nakloněni podpoře sportu v našem městečku.
Miroslav Koutecký

Lapeť
16. srpna se na faře v Černošíně uskutečnil
již 3. ročník Dne řemesel. V programu byl
historický průvod městem v čele se skupinou bubeníků Tambour, skupina historického šermu Discordia nám předvedla ukázky
šermu na téma Baroko, divadlo Nána přijela
tentokrát s úžasnou ovčí pohádkou a večer
nám zahrála k tanci i poslechu skupina
Rambanbán.
Během celého odpoledne probíhal v prostorách fary řemeslný a bleší trh a dílny pro děti byly letos zaměřené téma "kniha". V prostorách nového muzea v Černošíně probíhala výstava Ex libris a čtení s p. M. Cvrkem.
Přestože počasí nám letos moc nepřálo, účast byla veliká a chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří přišly naší akci podpořit
svou účastí. Už teď se těším na další již 4.
ročník v srpnu roku 2015.
Zuzana Vávrová

podzim 2014
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Otázka pro...
...ředitelku Základní školy
v Černošíně
Mgr. Dagmar Varousovou
Jak stará je černošínská škola?
Při vchodu do budovy čp. 5 si můžete všimnout pamětní desky s rokem 1878. Z historických pramenů však vyplývá, že první písemná zmínka o existenci školy v Černošíně
pochází už z 24. 4. 1624. Historií školství (a
nejen školství) v Černošíně se zabývá publikace černošínského rodáka Mgr. Miroslava
Cvrka: Škola…od kdy, kde a jak. Doporučuji,
je to zajímavé čtení.
Jaká je kapacita a naplněnost školy?
Kapacita je vyšší než naplněnost. Dětí v Černošíně a okolí nepřibývá, za posledních patnáct let se počet žáků ve škole pohybuje
pod číslem 100, v září 2014 jsme měli 93
žáků.
Jaké jsou hlavní cíle vašeho školního vzdělávacího programu?
Školní vzdělávací program vytvořili učitelé
naší školy v roce 2007, od té doby prošel
několika inovacemi. Je to obsáhlý dokument
a k prostudování je k dispozici v ředitelně
školy.
ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a
klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce,která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy
vůbec, analýzou vlastních možností a
schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy.
Klade důraz na principy humanistické pedagogiky.
Motivační název našeho školního programu
- ŠKOLADĚNÍ - v sobě skrývá aktivitu, rozmanitost, kreativitu práce ve škole, ale je
tam i slovo ladění = soulad, harmonie, to by
mělo vyjadřovat snahu o klidné, pohodové
školní prostředí a harmonické vztahy žáků,
učitelů a rodičů. Děti by neměly mít v povědomí školu jako instituci, do které po absolvování už nikdy nechtějí vstoupit, ale naopak naší snahou v příštích letech bude, že
školu bude opouštět mladý člověk, který ví,
že se bude muset vzdělávat celý život, nebude mu to činit problém,naopak bude aktivně o zvyšování své kvalifikace usilovat.
Školní vzdělávací program klade důraz na
všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Náš ŠVP počítá s integrací dětí se zdravotním postižením, které mohou dle svých
možností pracovat podle individuálního
vzdělávacího plánu.
Jednou z priorit ŠVP je prohloubení jazykových dovedností se zaměřením cizího jazyka
v praxi (možnost konverzovat v cizím jazyce), ale též poznávání reálií, života a tradic
jednotlivých zemí. Nízké počty žáků ve třídách,moderní jazyková učebna a využívání
interaktivních tabulí vytvářejí velmi příznivé
podmínky pro výuku. Každoročně pořádá-

me v době letních prázdnin týdenní jazykové kurzy německého jazyka a anglického jazyka, kteréjsou pro žáky naší školy zcela
zdarma.
Značný důraz v učebním plánu je kladen na
informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro absolventy našeho programu běžné. Žáci a učitelé mají k dispozici moderní počítačovou učebnu,v každé třídě alespoň jeden
počítač,třicet netbooků, které běžně využívají při výuce žáci 1. stupně.Internetové připojení je samozřejmostí a je zdarma.
Třetím pilířem našeho ŠVP je environmentální výchova. Předměty z oblasti přírodovědy byly v našem učebním plánu posíleny o
hodinovou dotaci v 6. a 7. ročníku. Chceme
využít toho, že jsme venkovská škola a vyučování propojovat maximálně s praktickou
stránkou (exkurze v Ekodeponu, vycházky
do přírody, práce s přírodninami). Ve vyučovacím procesu pracujeme s učebnicemi přírodopisu zaměřenými na ekologii. Materiální vybavení je velmi dobré, výuka přírodovědných předmětů probíhá už pět let v moderně vybavené odborné pracovně.
Považujeme za nutné naznačit cestu ke
zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku,či
vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné jak
lokálního, tak globálního charakteru.
Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince,propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků.
Při vytváření vhodných podmínek pro výuku
se škola snaží získat finance i z nejrůznějších projektů,podrobněji si o tom můžete
přečíst v dalším mém příspěvku na jiném
místě tohoto Zpravodaje.
Jak jsou žáci úspěšní v různých soutěžích?
Úspěchy našich žáků většinou prezentujeme
v Černošínském zpravodaji aktuálně. Podrobněji je tato otázka zodpovězena ve výročních zprávách za jednotlivé školní
roky,které jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy.
Nejúspěšnější jsou žáci Dopravního kroužku
pod vedením p. uč. N. Pézlové, tradičně vítězí v okresních a krajských kolech soutěže
BESIP a postupují do republikového kola.
Právě v září 2013, tedy před rokem, naši žáci reprezentovali Českou republiku v evropském kole této soutěže, která se konala v
Černé Hoře. Výborných výsledků dosáhli
mladí zdravotníci, záchranáři, hasiči, rybáři,
včelaři, jednotlivci dosahují úspěchů ve čtenářských soutěžích nebo v práci na počítači. Některé děti hrají na hudební nástroje
(flétna, klavír, kytara, bubny) pod vedením
učitelů ZUŠ Planá.
V Černošíně a v osadách máme šikovné děti
a obětavé rodiče, učitele i další osoby, kteří
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Otázka pro...

Ze života evangelické sboru v Černošíně

se v době svého volna zdarma a s nadšením
věnují práci s dětmi. Myslím, že by se ještě
dala rozšířit sportovní mimoškolní činnost
(kopaná, florbal, vybíjená apod.) -zájemců z
řad mladších žáků a žákyň by se určitě našlo dost.
A co školní stravování?
Ve školní jídelně se stravuje přibližně 70 žáků. V příštím období plánujeme v budově
školní jídelny rekonstrukci WC a umýváren,
zlepšit by se mělo i prostředí školní kuchyně.
Kdybych vám mohla předat tři kouzelné oříšky, co by v nich mělo být?
1. Vstřícné, spolupracující městské zastupitelstvo, které bude chápat potřeby školy,
které si uvědomuje, že dobře vybavená a
dobře fungující škola je pro rozvoj obce, pro
širší povědomí o obci důležitá.
2. Rodiče, kteří budou problémy týkající se
školy řešit se školou (s učitelkami, ředitelkou) přímo a nebudou psát anonymní anebo neanonymní stížnosti různým třetím institucím.
3. Hodně zdravých a spokojených žáků.

Počátky českobratrského evangelického
sboru v jeho novodobé historii v Černošíně
sahají ke konci druhé světové války, kdy s vlnou nového osídlení zdejšího kraje přichází
i početná skupina tzv. reemigrantů evangelického vyznání.
Zakládají si svůj sbor a vedou intenzivní život víry. Důležitou roli sehrávají také faráři,
které si sbor povolává. Černošínský evangelický sbor měl ve výběru svých kazatelů dobrou ruku a mnozí z nich zde zanechali nesmazatelnou stopu své služby. V posledních
třiceti letech sloužil sboru obětavě bratr Jiří
Marván. Stal se také seniorem celého okrsku
evangelických sborů - seniorátu v dnešních
Plzeňském a Karlovarském kraji. Sboru sloužil i v době svého již zaslouženého odpočinku na penzi. Sbor si jeho služby váží a také
to vyjádřil při slavnostním rozloučení a ukončení jeho působení ve sboru v roli faráře. Jsme rádi, že však zůstává a se svojí milou ženou Janou dál budou členy našeho
společenství. Od září letošního roku nastoupil nový farář sboru pan Luděk Korpa. Přišel
z jižní Moravy, kde sloužil naposledy jedenáct let ve velkém a historií slavném sboru
v Kloboukách u Brna. Panu Luďku Korpovi a
jeho rodině přejeme na novém působištěi
mnoho Božího požehnání a spokojenosti v
naší tak odlišné krajině i mentalitě obyvatel
od té, kde doposud žil a pracoval. Pan Luděk
Korpa bude slavnostně uveden do svého úřadu faráře evangelického sboru v Černošíně v neděli odpoledne 26. října. Zveme
všechny ke sdílení této radostné události
našeho společenství.

MO STP Černošín
Dobrý den, zdravím jménem MO STP v Černošíně všechny čtenáře Zpravodaje a dovolím si pár řádky Vás seznámit s činností organizace. Na jaře jsme pořádali výlet do
Prahy, který se, jak jinak, účastníkům líbil.
Navštívili jsme Židovské město, synagogu,
prošli Pařížskou ulicí a Starým městem, bez
chyby je každoroční objednaný průvodce,
který upozorní na různé zajímavosti, kterých by si návštěvník třeba nevšiml.
28. září jsme uspořádali zájezd do Plzně do
divadla na operetu Polská krev. Musím taky
zmínit týdenní pobyt v Lázních Bechyně,
přes 40 členů si užívalo krásného prostředí
lázní, péče o naše těla a super ubytování,
odjížděli jsme na výsost spokojeni .Taky výlety do okolí Bechyně byly bezchybné.
Dále bych Vás, všechny členy, ráda pozvala
na výroční členskou schůzi v listopadu,
všichni dostanete pozvánku do schránky a
ráda Vás v hojném počtu přivítám v KSC
Vlčák.
Vaše Eva Viačková

staršovstvo sboru

Moje první "pastorační" návštěva
Důležitou součástí služby faráře jsou návštěvy u členů sboru. Nejen při příležitosti, kdy je lidem smutno a osamělo, při tíživých životních situacích (pohřbu, nemoci),
ale především při příležitosti prostého vzájemného radostného sdílení mezi lidmi.
Takové setkání a rozhovor je víc, než pasivní osamělé sledování televize a kdo si
neudělá čas na přátele, vlastně nemá čas
ani sám pro sebe. Moje první návštěva v
Černošíně mne zavedla k paní Marii
Novákové (jméno je na přání skutečné
členky sboru změněno). Paní Marie žije v

Připravované kulturní akce na podzim 2014
Říjen: 25.10. 2014 - Sejdeme se u tanečku / 15:00 KSC Vlčák / Hraje Hájenka
Pouštění draků - záleží na počasí / Beseda s… (přednáška, cestovatel, herec…)
Listopad: 15.11. 2014 - Lampionový průvod
Od 17:00 hod. + pohádka pro děti i dospělé, od 18:30 hod.
Od 18:30 hod. ohňostroj, od 20:00 / Disco KSC Vlčák
29.11. 2014 - Sejdeme se u tanečku
Od 15:00 hod., Motorest Vlčák, hraje Amátovka, zpívá Zlata Kráčmerová (Zlatíčko)

Z P R A V O D A J M Ě S TA Č E R N O Š Í N A

domku s rodinou svého syna. V myšlenkách se nyní často vrací do svého rodiště,
české vesnice ve Slezsku. Byla založena v
roce 1803 přibližně deseti rodinami, které
přišly z důvodů náboženských a nedostatku půdy v rodné zemi. Nová vesnice vzkvétala a pro svoji úhlednost a pracovitost
českých lidí byla vzorem pro své okolí.
Navzdory prosperitě a poměrně dobrému
soužití s původními sousedy však Češi nakonec svoji vesnici opustili. Půda přestávala pro obživu rozrůstajícího se obyvatelstva stačit a navíc také sousedské vztahy s
místními se začínaly kazit. Když na podzim roku 1945 přišla možnost vrátit se do
staré vlasti, rodiče paní Marie neváhali. I
dnes paní Marie však ráda vzpomíná na
vzájemnou spolupráci mezi českými rodinami, jak si sousedé pomáhali při sklizni,
při zabíjačkách. Celá vesnice chodila do
kostela, scházela se mládež, fungovala nedělní škola, biblická hodina pro dospělé,
hodně se zpívalo. Křesťanská víra byla součástí každodenního života. Kladl se důraz
na život vezdejší, čas, kdy má člověk možnost přimknout se k Bohu. Při přesídlení
do tehdejšího Československa, do vesnic a
městeček v západních Čechách (Černošín,
Lestkov, Zhořec, Pytlov, Trpísty, Pernarec a
další) tato víra neochabla. Paní Marie chodila se svojí rodinou do černošínského evangelického kostela. A když se přestěhovala do Stříbra, začala docházet na bohoslužby zde. Paní Marii bude téměř 85 let.
Přeji jí mnoho Božího požehnání do dalších let a nám, abychom měli stejnou úctu
k tradici a víře svých předků, kterou si přinesla do nového domova a v níž nachází i
ve svém požehnaném věku radost a posilu.
Luděk Korpa
evangelický farář v Černošíně

Ze sborového kalendáře roku 2014
dovolujeme si Vás pozvat na některá vybraná setkání
5.října - Neděle Díkčinění
- každoroční shromáždění k bohoslužebnému poděkování Hospodinu za úrodu na polích, v sadech, na vinicích - za vše co jsme
od Něho směli přijmout ke svému každodennímu i svátečnímu životu; bohoslužby
se slavením svaté večeře Páně v 10.00 hodin v modlitebně sboru
26.října - slavnostní instalace nového faráře sboru v 15.oo hodin v modlitebně sboru
2.listopadu - Den reformace - připomenutí
tradice reformace vzpomínkou na naše
předky v 10.00 hodin v modlitebně sboru
30.listopadu - První neděle adventní - začátek nového církevního roku se slavením svaté večeře Páně v 10.00 hodin v modlitebně
sboru

podzim 2014

zpr314.qxd

9.10.2014 22:11

StrÆnka 12

12

OSADY

Osady
Krásný pozdrav z Krásného Údolí

Indiánské léto (5.-6. 7. 2014)

Dobrý den přátelé, tak jak jsme v Krásném
Údolí prožili období od začátku června až
do konce září?
Pouť svatého Antonína měla jako vždy odpolední program a večerní posezení u ohně
a hudby, opečené klobásy a koláčky od našich zlatých důchodkyň, mňam. Odpolední
dětská diskotéka DJ Prazdroje plná her a zábavy nepobavila jen děti.
Bohužel stanování pod Šontálem jsme neuskutečnili, jak kvůli počasí tak i organizačním problémům. Ale nechali jsme děti stanovat v Šontál parku při Výroční schůzi ,,Os
Za Krásné Údolí" 23.08 2014. Schůzi jsme
zakončili opět tancem a malým strašením
našich táborníků. Samozřejmě, že hudební
produkci nám opět poskytl DJ Prazdroj.
Poslední akcička se stala 20.09 2014 na sále ve Vlčáku, kde jsme vám připravili vystoupení skupiny Klubíčko, Martiny Zušťákové a Vládi Šafránka s doprovodem.
Myslím si, že se to vcelku povedlo i když vás
mohlo přijít třeba jen o třicet víc, ale ta stovečka lidí, která se sešla se bavila a tančila
až do rána.
Díky vám moc, jak za učinkující tak pořadatele, že jste byli super a nesmrtelní.
Dovolte mi abych vás pozval na Vánoční turnaj ve stolním tenisu, ve Vlčáku 26.12. 27.12. 2014 a zakončíme to hudebním rozloučením DJ Prazdroje.

Již popáté se O.s. Víchov zapojilo do grantového programu "Haranti", který vyhlašuje
Mikroregion Kostantinolázensko.
Hlavním cílem bylo zábavnou formou přítomným dětem přiblížit život severoamerických indiánů a jejich vztah k přírodě. Po dobu trvání akce byl připraven zajímavý program v podobě výtvarných dílen s indiánskou tématikou, stavění tradičního obydlí
teepee, přednáška o životě indiánů, ukázka
indiánské kuchyně, stezka odvahy, mrštnosti a vytrvalosti a nakonec večerní čtení indiánských pohádek.
Druhý den byl zaměřen na ekologickou přípravu a seznámení s projektem, který pro
děti O.s. Víchov připravuje na rok 2015.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Jaroslavu Kalousovi a jeho přátelům za zajímavý celodenní program bez nároku na honorář.

S pozdravem předsedy ,,Os Za Krásné Údolí" V. Myška

Jakoubkova pouť (27. 7. 2014)
Tradičně netradiční letní slavnost se konala
ve Víchově. Bohatý program v podobě výstavy obrazů regionálního umělce pana
Karla Rady, výtvarných dílen pro děti, přednášky na téma "Jakoubek ze Stříbra" (PhDr.
JanaHutníková ředitelka Muzea Českého le-

podzim 2014

sa v Tachově), představení činnosti místních
spolků (SDH Černošín, O.s. Výchov) a na závěr
hudební představení skupiny KLUBÍČKORock. Jako každoročně si návštěvníci mohli
zakoupit místní výrobky ze Západu Čech. Pro
děti byly přichystány divadelní představení
Štěpánky Kašparové a Mileny Jelínkové.
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Výzva, hledáme partnery k projektu -"souSedíme si"
- Grantový program Nadace VIA
- jaro 2015
Na začátku září (9. 9. 2014) v Plzni v příjemném prostředí klubovny občanského
sdružení s příhodným názvem Blízký soused, proběhlo setkání se zájemci o souSedský grant. Tady se odehrálo to nejdůležitější - hromadná konzultace projektových záměrů.
Občanské sdružení Víchov se této zajímavé
akce také zúčastnilo a mohlo tak představit
svůj záměr na nový projekt, který nese název "Sousedský libosad". Hlavním cílem je
najít pro tento projekt partnery, kterým nejde ani tak o vybudování nového prostranství, ale rozvíjet sousedské vztahy a zapojit
občany do společenského a veřejného života v místě, kde žijí. a to nejen ve Víchově,
ale i v ostatních osadách či městě Černošín.
Podmínky projektu je možné shlédnout na
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora,

Chovatelské okénko
Milí přátelé, po dlouhé době se opět setkáváme na stránkách zpravodaje abychom
zhodnotili a nastínili činnost našeho spolku. V současné době máme 10 dospělých
členů a jednoho mládežníka. Z toho 4 členové aktivně vystavují a prezentují se králíky plemen Burgunský, Durynský, Malý
stříbřitý , Kalifornský, Novozélanský červený, Novozé-lanský bílý. Dále chováme prasátka gottingenská, holuby a slepice.
Máme jednoho mladého chovatele, který
se prezentuje Novozélanskými červenými.
Ačkoliv nás není mnoho, přesto jsme v
loňském roce dosáhli velmi dobrých výsledků na výstavách. Obeslali jsme
OBLASTNÍ VÝSTAVU v Tachově, dále také
OKRESNÍ VÝSTAVU v Tachově. Také jsme se
účastnili několika výstav jen jako návštěvníci, přivezli jsme si chovná zvířata pro
rozšíření a oživení svých chovů.
Aktivní členy s čistokrevnými chovy bych
tímto chtěla povzbudit k větší iniciativě,
jak při účasti na výstavách, tak při šlechtění ve svých chovech.
V loňském roce jsme měli dvě členské a
čtyři výborové schůze, kde jsme hodnotili
a řešili problémy i radosti našich chovů,
ale i členů.
Dále pokračujeme ve zvelebování budovy
V loňském roce jsme koupili nové lino, a
firma nám vyměnila několik dřevěných oken za plastová. Ale co si budeme namlou-
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Chovatelské okénko
vat, i nám scházejí peníze pro nějakou větší investici, přece i tento objekt a prostředí okolí reprezentuje Město Černošín.
Naším velkým plánem je uskutečnit dialog
s Městským úřadem a poprosit je o podporu našeho spolku. Ale musím zde také
vyzdvihnout práci příznivců chovatelství
bez vlastních chovů, ti nám zajišťují technické zázemí pro naši činnost (různé opravy, stěhování, malování, údržba atd. )
Léto se už pomalu blíží ke svému závěru a
naše úspěchy jsou oceněny novými přírůstky, v králíkárnách a na pastvinách
skotačí zvířátka rozličných plemen. Je to
radost, ale také starost, ale nás práce baví a těšíme se ze svých výsledků.
Dne 10.5.2014 jsme se zúčastnili s mladými chovateli SETKÁNÍ MLADÝCH
CHOVATELŮ, které se konalo dne
10.5.2014 ve Stříbře ve spolupráci ZO
ČSCH Stříbro. O drůbeži si děti povídali s
posuzovatelem drůbeže Jakubem Šedivým a předsedkyní odbornosti drůbeže
Okresní organizace ČSCH Tachov
Kateřinou Novotnou. Na mladé králíkáře
čekal králík holandský černý a zakrslý perlový s Františkem Janouškem předsedou
odbornosti králíků Okresní organizace
Tachov. Všichni zúčastnění mladí chovatelé obdrželi sladkost, diplom a pytel krmné
směsi pro králíky nebo slepice. Věra
Knollová a Lenka Zahnová obdrželi poháry jako ocenění za práci s dětmi.
Úspěchy našich chovatelů na sebe nenechaly dlouho čekat, zúčastnili jsme se výstavy v Kladrubech, která se konala 16.17. Srpna 2014 odkud si p. Lenka
Zahnová odvezla ČESTNOU CENU za králíky NOVOZELANSKÉ BÍLÉ .
Dne 13. září 2014 se bude konat 21. chovatelská výstava ve Stříbře, které se též
zúčastníme.
Závěrem bych chtěla nejvíc poděkovat aktivním chovatelům ,kteří reprezentují naší
organizaci na výstavách a různých akcích.
Dále našemu jedinému mladému chovateli, který se též prezentuje na výstavách s
NOVOZELANSKÝMI ČERVENÝMI a též sklízí úspěchy.
Našim příznivcům přeji, aby s námi vydrželi při našich aktivitách a byli nám stále
oporou.
Příště : zdraví v našich chovech-teorie a
praxe
za organizaci
předsedkyně: Věra Knollová
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Ohlédnutíci vynaložit hodně námahy...

Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum
je poskytováno bezplatně. Je distribuováno v počtu 1
ks pro každou domácnost ve městě, další požadavky
řeší Městský úřad Černošín. Elektronická podoba zpravodaje je zveřejňována na internetových stránkách
města.
Uzávěrka podzimního zpravodaje je 10. prosince 2014.
Na příspěvky doručené po uzávěrce nemusí být brán
zřetel.
Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích.
Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění příspěvků.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním
konzultována s autorem. Ve zpravodaji nebudou zveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
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