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Vážení spoluobčané,

Ze zastupitelstva

na tomto místě jste vždy byli zvyklí na slovo starosty. Dnes tomu bude trochu jinak.
Mám tu čest napsat pár informací o situaci, která není tak obvyklá, ale která se v tomto volebním období stala součástí života v našem krásném městě Černošín.
Odstoupení již druhého starosty z vedení města za poslední necelé 2 roky v tomto volebním období bylo vždy svobodné rozhodnutí těchto dvou pánů.
Samozřejmě jsem si vědom toho, že dobré náladě občanů to nepřispívá a zákulisní řeči
se povídají ledajaké, ale chci ubezpečit občany, že jejich rozhodnutí bylo vždy jen jejich
rozhodnutím.
Výkonu funkce starosty jistě není lehká práce a vyžaduje určitou odolnost proti stresu,
který může být samozřejmě jednou větší a jednou menší.
Tato personální změna na pozici starosty nemůže a nesmí mít vliv na další chod města
a s tím související povinnosti vůči občanům města.
Zastupitelstvo obce dále společnými silami hledá řešení pro vzniklé situace, které nám
přináší denní režim chodu obce a snaží se naplnit slib, který byl dán občanům v co nejvyšší míře.
Do naplnění tohoto volebního období budou i nadále pokračovat rozpracované akce a
projekty převážně stavebního charakteru. Oprava hasičské zbrojnice, stavební úpravy
ČOV, výměna oken ZŠ, naučná stezka Třebel a další projekty, které jsou již v plném běhu.
Dále bude naplňován program kulturních akcí dle schváleného plánu a pokračovat bude i další spolupráce se zájmovými organizacemi našeho města.
Věřím, že společnými silami se nám podaří dosáhnout výsledků, které od nás občané očekávají.
Chtěl bych Vám popřát pohodové prožití následujících letních měsíců a doplnění nejen
sluneční energie, kterou tak moc k životu potřebujeme.

9. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory TJ Sokol Černošín na zajištění chodu TJ v roce 2014 ve výši 135.000,- Kč
10. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci
přímé podpory Patriku Liškovi na motokrosovou sezónu 2014 ve výši 30.000,- Kč
11. smlouvu o dílo na předmýtní těžbu mezi Městem Černošín jako objednatelem a
Jiřím Šnajdrem, Malovice 32 jako zhotovitelem
12. přijetí dotací: na výkon státní správy od
PK ve výši 383.300,- Kč, na vybavení keramické dílny od SZIF ve výši 113.400,- Kč a
na přeshraniční cyklostezku z Programu
Přeshraniční spolupráce Cíl 3 od zahraničního partnera Gemeinde Pullenreuth ve výši
59.233,92 Kč
13. doplnění kontrolního výboru o členy: pí
Janu Karvašovou, sl. Nelu Filipčíkovou
14. doplnění finančního výboru o členy: pí
Lenku Albertovou, p. Miroslava Kouteckého

Vladimír Turek, starosta

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 40 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 27.2.2014

Usnesení č. 41 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 27.3.2014

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

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 pp Miroslav
Koutecký, Miroslav Klepsa
2. program
3. volbu člena rady: pí Eva Klusáčková
4. prodej st.p.č. 800/44 o výměře 914 m2 v
k.ú. Černošín za celkovou kupní cenu
476.300,- Kč
5. dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti území PK
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
mezi Městem Černošín jako poskytovatelem
a Plzeňským krajem jako příjemcem za celkovou cenu dodatku 69.540,- Kč
6. smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení č. 14_SOP_01_4120978732
mezi Městem Černošín jako zákazníkem a
ČEZ Distribuce a.s. jako provozovatele distribuční soustavy
7. záměr prodeje p.p.č. 171/5 o výměře 43
m2 v k.ú. Černošín
8. zaměření porostů určených k těžbě v r.
2014 společností IFER s.r.o. Jílové u Prahy
dle předložené cenové nabídky z 5.2.2014

I. bere na vědomí:
1. platební rozkaz čj. 22 C 582/2013-38 vydaný Okresním soudem Tachov o zaplacení
55.790,- Kč PP Servisu Plzeň s.r.o. a podání
odporu

léto 2014

II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pí Jana
Karvašová, Ing. Pavel Filipčík
2. program
3. prodej p.p.č. 171/5 o výměře 43 m2 v k.ú.
Černošín za celkovou kupní cenu 2.150,- Kč
4. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 171/5 o
výměře 43 m2 v k.ú. Černošín
5. rozpočtové opatření č. 1/2014
6. realizace projektu "Černošín - pěší trasy
při III/1994, Svojšínská ulice" a jeho předfinancování do výše 3,000.000,- Kč z rozpočtu města
7. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory OSVíchov na pořádání akce
Jakoubkova pouť dne 27.7.2014 ve výši
26.000,- Kč
8. záměr nákupu městského mobiliáře na
základě žádostí spádových obcí města Černošín

III. neschvaluje:
1. přičlenění pozemků z honitby LČR Svojšín-les dle přiloženého seznamu k honitbě
HS Stříbro
2. vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Třebel - zpevněné plochy v
předloženém znění
IV. ukládá:
1. starostovi města svolat pracovní schůzku
k problematice veřejné zakázky Třebel zpevněné plochy" za účasti zástupců města,
projektanta a OS Třebel a závěry schůzky
předložit do příštího zastupitelstva
2. FV provést kontrolu poskytnutých účelových finančních příspěvků z rozpočtu Města
Černošín za rok 2013

Usnesení č. 42 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 24.4.2013
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. zprávu finančního výboru č. 6
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Eva Klusáčková, Josef Pacola
2. program
3. rozpočtové opatření č. 2/2014
4. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci
přímé
podpory 15. Přední hlídce Royal Rangers v
ČR na zřízení čistírny odpadních vod ve
Středisku Víteček ve výši 40.000,- Kč
5.kupní smlouvu na prodej p.p.č.800/44 o
výměře 914 m2v k.ú. Černošín mezi Městem
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Ze zastupitelstva
Černošín jako prodávajícím a manželi
Baronovými, Javorová 285, Černošín, jako
kupujícími
6. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken ČOV: (1) Emil
Doha, EDO-Plastová okna, Javorová 282,
Černošín, IČ: 75950537
7. smlouvu o dílo Výměna oken ČOV mezi
Městem Černošín jako objednatelem a Emilem Dohou, Javorová 282, Černošín jako
zhotovitelem, za cenu díla 32.753,- Kč bez
DPH.
8. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken ZŠ: (1) Emil
Doha, Javorová 282, Černošín, IČ:
75950537
9. smlouvu o dílo Výměna oken ZŠ mezi
Městem Černošín jako objednatelem a
Emilem Dohou, Javorová 282, Černošín jako
zhotovitelem, za cenu díla 175.427,- Kč bez
DPH.
10. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu Projekt-cyklookruh:
(1) Ateliér-projekt s.r.o., Brno, IČ: 02177072,
(2) Ing. Jiří Ulman, Plzeň, IČ: 88344886,(3)
Ing. Škubalová Daniela, Plzeň, IČ:
13890450, (4) GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice, IČ: 25166891, (5) SUDOP
Project Plzeň a.s., Plzeň, IČ: 45359148, (6)
INGEM inženýrská a.s., Plzeň, IČ: 63504006,
(7) DOPAS s.r.o. Praha 3-Žižkov, IČ:
01443780, (8) GREBNER - projektová a inženýrská kancelář, s.r.o.,Praha3, IČ:
25076655, (9) BKN, spol. s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 15028909
11. smlouvu o dílo Projekt-cyklookruh mezi
Městem Černošín jako klientem a s.r.o.
Atelier-projekt Vrchlického sad 1894/4, 602
00 Brno jako projektantem, za celkovou cenu díla 75.000,- Kč.
12. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu Projekt-vodojem a vodovod
Třebel: (1) SUDOP Project Plzeň a.s., Plzeň,
IČ: 45359148, (2) ENERGON DOBŘÍŠ, s.r.o.,
Dobříš, IČ: 25727362, (3) Vavřička projekce
s.r.o. Plzeň, IČ: 29158168, (4) Václav Říha
projekty, inženýring, Tuněchody 9, Stříbro,
IČ: 61130494, (5) INGEM inženýrská a.s.
Plzeň, IČ: 63504006, (6) BKN, s.r.o., Vysoké
Mýto, IČ: 15028909, (7) Valbek, spol. s.r.o.,
Plzeň, IČ: 48266230, (8) Aquion, s.r.o. Praha
7, IČ: 49101340
13. smlouvu o dílo Projekt-vodojem a vodovod Třebel mezi Městem Černošín jako klientem a a.s. SUDOP Project Plzeň,
Plachého35, 301 00 Plzeň jako projektantem, za cenu díla 118.500,- Kč bez DPH.
14. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu Dočišťovací rybník ČOV:
(1) Luděk Marval, Kdyně, IČ: 45380783, (2)
GTB plus s.r.o., Chrást u Plzně, IČ:
26323826, (3) PROMONASTA s.r.o. Plzeň,
IČ: 26323737, (4) DYBS stav. firma s r.o.
Plzeň-Křimice, IČ: 62621033, (5) BEKRO-

STAV s.r.o. Chlumčany, IČ: 26373211, (6)
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Plzeň, IČ: 27977951,
(7) HYDROaKOV s.r.o., Třeboň, IČ:27720161
15. smlouvu o dílo Dočišťovací rybník ČOV
mezi Městem Černošín jako objednatelem a
Luďkem Marvalem, Chodská Lhota 154, 345
06 Kdyně jako zhotovitelem, za cenu díla
102.790,- Kč bez DPH.
16. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu Oprava hasičské zbrojnicevrata: (1) HOPA Plzeň s.r.o. Plzeň, IČ:
26364409
17. smlouvu o dílo Oprava hasičské zbrojnice-vrata mezi Městem Černošín jako objednatelem a s.r.o. HOPA Plzeň, Doudlevecká
16, 301 36 Plzeň jako zhotovitelem, za cenu
díla 80.686,- Kč bez DPH.
18. pořadí uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu Oprava hasičské zbrojnice
- střecha: (1) K Komplet - střechy s.r.o.,
Tachov, IČ: 26365120, (2)Jiří Varous, Krásné
Údolí 6, Stříbro, IČ:76370755
19. smlouvu o dílo Oprava hasičské zbrojnice - střecha mezi Městem Černošín jako objednatelem a s.r.o. K Komplet - střechy, Tř.
Míru 1981, 349 01 Tachov jako zhotovitelem, za cenu díla 183.405,13,- Kč bez DPH.
20. poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Černošín na pořádání okresního kola BESIP ve
výši 43.000,- Kč
21. kupní smlouvu na prodej dříví z předmýtních těžeb mezi Městem Černošín jako
prodávajícím a s.r.o. Arboles, Májová 1196,
349 01 Stříbro jako kupujícím.
22. vyhlášení poptávky na mobiliář do spádových obcí
23. smlouvu o zajištění hudební produkce
dne 26.4.2014 na Pouť Sv. Jiří v Černošíně
mezi Zuzanou Novou, Východní 2612, Česká Lípa jako interpretem a Městem Černošín
jako pořadatelem za celkovou cenu 25.000,Kč
24. revokaci usnesení č. 41/II/6 z 27.3.2014
25. realizaci projektu Černošín - pěší trasy
při III/1994, Svojšínská ulicea jeho předfinancování ve výši 3,323.429,29 Kč z rozpočtu města

4. zprávu finančního výboru č. 7, 8 a 9
5. zprávu kontrolního výboru č. 8
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pp Miroslav
Klepsa, Jiří Varous
2. program
3. celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2013 včetně zprávy auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Černošín za rok 2013 bez výhrad
4. účetní závěrku města Černošín, IČO
00259772, sestavenou k 31.12.2013
5. výjimku v počtu žáků ZŠ Černošín, okres
Tachov, příspěvková organizace na školní
rok 2014/2015
6. podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje na opravu stodoly MÚ za
čp. 62 v Černošín
7. smlouvu na elektronickou aukci dřeva
mezi Woodprojekt s.r.o., Karlštejnská 122,
252 17 Tachlovice jako organizátorem a
Městem Černošín jako uživatelem.
8. nákup ukazatele rychlosti dle předložené
cenové nabídky TEWIKO systéme s.r.o. za
cenu 51.643,- Kč vč. DPH
9. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-0007882/VB/1 Černošín,
Jiráskova SO, TS, kNN mezi ČEZ Distribuce,
a.s. jako oprávněným a Městem Černošín
jako povinným
10. smlouvu č. S640/14 o výpůjčce částí nemovitostí p.č. 5139/1 a 5123/1 v k.ú. Černošín Černošín, pěší trasy při III/1994., ul.
Svojšínská mezi Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje jako půjčitelem a Městem
Černošín jako vypůjčitelem
III. neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města OS Za Krásné Údolí na vybavení
klubovny Šontálského parku ve výši
33.000,- Kč
IV. ukládá:
1. kontrolnímu výboru provedení kontroly
nájemních smluv

III. rozhoduje:
1. o doplnění zápisu č. 41 ze zasedání ZM
dne 27.3.2014 o námitky Ing. Filipčíka

Z rady

Usnesení č. 43 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 29.5.2014

Usnesení č. 78 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 5.3.2014

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. rezignaci p. Jana Grigara na funkci starosty i na člena zastupitelstva
2. uplatnění reklamace na hřbitovní zeď
3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Černošín za rok 2013

I. bere na vědomí:
1. platební rozkaz vydaný Okresním soudem
Tachov o zaplacení 55.790,- Kč PP-servisu
Plzeň s.r.o. a podání odporu
2. žádost o umístění do DPS
3. urgenci p. Vítězslava Plačka na nedopla-

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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Z rady
tek za cirkulační ohřev vody v KSC
4. předžalobní upomínku k proplacení faktury, zaslanou AT Finstav s.r.o. Plzeň
II. schvaluje:
1. program
2. výzvu k přeložení nabídek na veřejnou zakázku Rybník Pytlov, seznam obeslaných uchazečů a výběrovou komisi ve složení
Alena Kadlecová, Vladimír Turek, Eva
Klusáčková, Ing. Pavel Filipčík, Josef Pacola,
náhradník Stanislav Hladík
3. výběrovou komisi na akce Oprava hasičské zbrojnice - střecha a Oprava hasičské
zbrojnice - vrata ve složení Alena Kadlecová,
Vladimír Turek, Eva Klusáčková, Ing. Pavel
Filipčík, Josef Pacola, náhradník Stanislav
Hladík
4. výběrovou komisi na akci Dočišťovací rybník ČOV ve složení Alena Kadlecová,
Vladimír Turek, Eva Klusáčková, Ing. Pavel
Filipčík, Josef Pacola, náhradník Stanislav
Hladík
5. odpisový plán ZŠ Černošín, okres Tachov,
příspěvková organizace

Usnesení č. 79 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 19.3.2014
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí
1. protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, provedené
Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem vnitřních věcí s tím, že výkon státní
správy na úseku evidence obyvatel je na
dobré úrovni, spisová dokumentace je vedena velmi pečlivě a v souladu se zákonem a
interními předpisy
2. žádost OS Víchov o umístění ukazatele
rychlosti v obci Víchov
3. žádost s tím, že stanovisko bude vydáno
až po vyjádření stavební komise
4. přípravu programu poutě
5. právní rozbor týkající se vztahu s HS
Stříbro
II. schvaluje:
1. program
2. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku Projekt - cyklookruh a seznam obeslaných uchazečů
3. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku Projekt - vodárna a vodovod Třebel
a seznam obeslaných uchazečů
4. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci přímé podpory
SDH Černošín na návštěvu plaveckého bazénu Plzeň-Slovany ve výši 7.000,- Kč
5. smlouvu o zprostředkování koncertního
vystoupení mezi Městem Černošín jako objednatelem a Simonou Klímovou, Cyrila

léto 2014

Boudy 270, Slaný na vystoupení dne
26.4.2014 za celkovou cenu 11.000,- Kč
6. uspořádání mobilního sběru v obcích dne
11.5.2014, sběru bioodpadu v květnu 2014
a umístění velkoobjemového kontejneru v
Černošíně před poutí 13.4.2014
7. vyhlášení záměru pachtu na p.p.č.
2348/5 o výměře 4312 m2, p.p.č. 2367/8 o
výměře 7283 m2 a p.p.č. 2367/7 o výměře
6133 m2, vše v k.ú. Černošín
8. objednání právních služeb ve věci případného vymáhání škody ve věci sporu s PP
Servis Plzeň s.r.o.
9. pořádání divadelního představení divadlem Divoch dne 10.4.2014 od 18.00 hod.
za celkovou cenu 4.000,- Kč
III. ukládá:
1. starostovi do 2.4.2014 předložit přepracované výzvy k předložení nabídek na veřejnou zakázku Projekt - vjezdy Krásné Údolí a
Projekt - Zateplení ZŠ čp. 5
IV. doporučuje
1. ZM doplnit nové členy kontrolního a finančního výboru a uložit aktuální úkoly oběma výborům
V. nedoporučuje:
1. ZM schválit výzvu k předložení nabídek
na veřejnou zakázku Zpevněné plochy Třebel

Usnesení č. 80 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 2.4.2014

6. smlouvu mezi Městem Černošín jako objednatelem a hudební skupinou Zvlášňý
škola na provedení hudební produkce dne
24.5.2014 za celkovou cenu 20.000,- Kč
7. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory Rybářskému kroužku na činnost ve
výši 6.000,- Kč
8. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory Martinu Hubálkovi na závodní činnost ve výši 10.000,- Kč
9. vyhlášení výzvy k podání nabídky na
Cenu sortimentů na lokalitě OM z předmýtních těžeb v lesích Města Černošín na II.
čtvrtletí 2014
10. udělení plné moci JUDr. Věře Nenutilové
k zastupování Města Černošín ve věci PPservisu, s.r.o. Plzeň
11. pronájem bytu č. 9 v DPS v Černošíně od
15.4.2014
12. zavedení pečovatelské služby od 15.4.
2014
III. doporučuje:
1. ZM schválit pořadí uchazečů na veřejnou
zakázku malého rozsahu Výměna oken ZŠ:
(1) Emil Doha, EDO - Plastová okna,
Javorová 282, Černošín, IČO 75950537
2. ZM schválit pořadí uchazečů na veřejnou
zakázku malého rozsahu Výměna oken ČOV:
(1) Emil Doha, EDO - Plastová okna,
Javorová 282, Černošín, IČO 75950537

Usnesení č. 81 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 16.4.2014

RA D A M Ě S TA :
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí
1. žádost o umístění v DPS
2. vyrozumění Krajského úřadu Plzeňského
kraje, odboru kontroly, dozoru a stížností o
vyřízení žádosti o přešetření vyřízení stížností
II. schvaluje:
1. program
2. vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Projekt vjezdy Krásné Údolí a seznam obeslaných uchazečů
3. vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Chodníky
27 RD Černošín a seznam obeslaných uchazečů
4. vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení
ZŠ čp. 5 a seznam obeslaných uchazečů
5. výběrovou komisi na výběr uchazečů veřejných zakázek malého rozsahu Projekt vodárna a vodovod Třebel a Projekt - cyklookruh ve složení Alena Kadlecová, Stanislav
Hladík, Pavel Klepsa

I. schvaluje:
1. Program jednání
2. Vyhlášení záměru pachtu na p.p.č.718 o
výměře 5255 m2, p.p.č. 760/8 o výměře
9015 m2 a p.p.č.760/7 o výměře 62901 m2
v k.ú. Černošín
3. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši
4.000,- Kč regionální organizaci Roska Plzeň
4. Poskytnutí fin. příspěvku oddílu Lupus
Clan Černošín-šipky na činnost ve výši
10.000,- Kč.
5. Výběrovou komisi na VZMR Projekt-vjezdy Krásné Údolí, Zateplení ZŠ č.p.5 ve složení: pí. Kadlecová, Jumbauerová, Pacola,
6. Posunutí termínu hodnocení nabídek na
VZMR Rybník Pytlov
7. Poskytnutí příspěvku z akce Demografické modely ze dne 4.4.2014 v plné výši zisku
5.625,- Kč pro Středisko Víteček v Černošíně.
II.doporučuje:
1. ZM schválit finanční příspěvek ZŠ Černošín na pořádání okresního kola Besipu dne
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29.4.2014 ve výši 43.000,- Kč.
2. ZM schválit smlouvu o zajištění hudební
produkce mezi Městem Černošín jako pořadatelem a Zuzanou Novou jako interpretem
dne 26.4.2014 na akci Pouť sv. Jiří
3. ZM schválit pořadí uchazečů na VZMR
Projekt-cyklookruh
4. ZM schválit pořadí uchazečů na VZMR
Projekt-vodojem a vodovod Třebel
5. ZM schválit pořadí uchazečů na VZMR
Dočišťovací rybník ČOV
6. ZM schválit pořadí uchazečů na VZMR
Oprava hasičské zbrojnice-vrata
7. ZM schválit pořadí uchazečů na VZMR
Oprava hasičské zbrojnice-střecha
8. ZM vyhlásit záměr na akci Ukazatel rychlosti v obci Víchov
III. ukládá:
1. Starostovi města Černošín vypracovat do
7/5/2014 dodatek k původní smlouvě s firmou MPA Stříbro na akci Zasíťování 27 RD
Černošín
2. Starostovi města Černošín iniciovat pracovní schůzku na téma Restaurace Vlčák a
jeho provozování
3. Starostovi města Černošín předložit veškeré materiály k projektu Pískoviště u staré
lípy v Ostrovcích k závěrečné kontrole MAS
Český Západ.
4. Starostovi města Černošín předložit opatření dle návrhu právního zástupce JUDr.
Věry Nenutilové ve věci stavebního technika
města Černošín.

Usnesení č. 82 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 7.5.2014
RA D A M Ě S TA :

I. schvaluje:
1. Program jednání
2. Pronájem zemědělských pozemků dle vyhlášky Ministerstva Zemědělství podle sazby BPEJ v k.ú. Černošín
3. Propachtování p.p.č.2348/5 o výměře
4312m2, p.p.č.2367/8 o výměře 7283m2 a
p.p.č.2367/7 o výměře 6133m2 v k.ú. Černošín za roční pachtovné 237,- Kč.
4. Pachtovní smlouvu mezi Městem Černošín jako propachtovatelem a Václavem
Vilímem, jako pachtýřem.
5. Propachtování p.p.č.718 o výměře
5255m2, p.p.č. 760/7 o výměře 62901 m2 a
p.p.č.760/8 o výměře 9015 m2 v k.ú. Černošín, za roční pachtovné 2.523,- Kč.
6. Pachtovní smlouvu mezi Městem Černošín jako propachtovatelem a manž. Pospíšilovými, jako pachtýřem.
7. Výsledek hospodaření MŠ Černošín za rok
2013 ve výši 0,- Kč a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů.
8. Účetní závěrku příspěvkové organizace

Mateřská škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace, IČO: 70998744, sestavenou k 31. 12. 2013.
9. Výsledek hospodaření ZŠ Černošín za rok
2013 ve výši 76.387,72,- Kč a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů.
10. Účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace, IČO: 70998736, sestavenou k 31. 12. 2013.
11. Nákup nového notebooku do ceny
15.000,- Kč.
II.Bere na vědomí:
1. Zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC
Černošín za rok 2013 provedenou KÚ PK s
tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky
2. Žádost o pronájem restaurace Vlčák
Rostislava Krajčíka
3. Nabídky na pracovní pozici- Pracovnice/pracovník - Infocentrum Černošín -

Usnesení č. 83 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 21.5.2014
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. upozornění na stav budovy na dvoře ZŠ
čp. 5
II. schvaluje:
1. program
2. bezplatný pronájem sálu v KSC Vlčák pro
ZŠ Černošín dne 24.6.2014
3. konání letních dětských táborů na p.p.č.
356 v k.ú. Třebel pořádaných o.s. YMCA
Praha v termínech 28.6. - 12.7.2014, 12.7. 26.7.2014 a 4.8. - 17.8.2014
4. smlouvu o provedení uměleckého pořadu
dne 27.6.2014 mezi Mgr. Kamilem Koulou,
Ztracená 1, Olomouc jako dodavatelem a
Městem Černošín jako pořadatelem, za cenu
6.900,- Kč
5. smlouvu o provedení uměleckého pořadu
dne 27.6.2014 vystoupení hudební skupiny
Venus, Plzeň, za cenu 10.000,- za představení
6. vyhlášení výběrového řízení na akci ČOV okapy
7. vyhlášení výzvy k podání nabídky na
VZMR Městský mobiliář a seznam obeslaných uchazečů
8. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory 15. Přední hlídce Royal Rangers v
ČR na poskytování sociálních služeb ve středisku Víteček v roce 2014 ve výši 20.000,Kč
9. vydání 300 ks publikace Škola - kde, kdy,
jak za cenu 20.000,- Kč
10. poskytnutí odměny zaměstnanci k pracovnímu jubileu 20 let u organizace

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

11. vypracování znaleckého posudku na
práce provedené firmou PP-servis Plzeň
s.r.o. na akci Odvodnění MŠ a čp. 24 Ing.
Alexandrou Pilnou
III. ukládá:
1. stavební komisi prověřit stav a využití budovy na dvoře ZŠ čp. 5
IV. doporučuje:
1. ZM schválit udělení výjimky ZŠ Černošín
z nejnižšího počtu žáků pro školní rok
2014/2015
2. ZM schválit podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí PK, na opravu stodol v majetku
města dle doporučení stavební komise
3. ZM schválit smlouvu na elektronickou
aukci dřeva s Woodproject s.r.o.
4. ZM schválit nákup ukazatele rychlosti do
obce Víchov dle předložené cenové nabídky
TEWIKO s.r.o. za cenu 51.643,- Kč s DPH

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 44 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 9.6.2014
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. slib nového zastupitele p. Bohumila Ranše
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pí Lenka
Albertová, Jiřina Vladařová
2. program
3. ustanovení o dlouhodobém uvolnění členů zastupitelstva pro výkon funkce starosta
- neuvolněný
4. volbu starosty, případně dalšího člena rady veřejným hlasováním
5. volbu starosty p. Vladimíra Turka
6. volbu místostarosty p. Josefa Pacolu
7. výši odměn neuvolněným zastupitelům s
platností od 9.6.2014: starosta 24.549,- Kč,
místostarosta 8.000,- Kč
III. pověřuje:
1. Ing. Pavla Filipčíka k přijímání prohlášení
o uzavření manželství
Vladimír Turek, starosta
Josef Pacola, místostarosta

léto 2014

zpr214.qxd

11.6.2014 22:24

StrÆnka 6

6

ZE ŠKOLY

Radnice informuje
Vítání občánků 2014
Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, nemohou úřady získávat informace o narození dítěte z
vlastní databáze . Proto prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi
slavnostního obřadu vítání občánků, aby se
přihlásili na Městském úřadě v Černošíně,
na podatelně, kde obdrží příslušnou žádost.
Žádost je též možno stáhnout a vyplnit na
stránkách: www.cernosin.cz - záložka OBČAN vlevo nahoře - v upoutávce Aktuality
"Vítání občánků." Další informace budou
poskytnuty na tel. čísle 374 692 109. Na základě doručených přihlášek budou zaslány
pozvánky cca měsíc před konáním obřadu.
V organizování a průběhu této akce se jinak
nic nemění - pouze, že rodiče se musí sami
z vlastní vůle přihlásit, a to formou přihlášky.
Sbor pro občanské záležitosti Města Černošín
Městský úřad Černošín,
Jana Marková, matrika

Na léto
pro Vás připravujeme
16.8. 2014
Den řemesel
13.9. 2014
koncert zpěváka Michala Šindeláře
27.9. 2014
Václavská zábava, hraje skupina Dance
band Plzeň

Ze školy
NÁVŠTĚVA V CENTRU LETECKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V LÍNÍCH
Žákům zdravotnického a záchranářského
kroužku a dopravního kroužku se naskytla
jedinečná příležitost - navštívit CLZS v Plzni
- Líních. Děkujeme rodičům Vládi Jersáka,
kteří tuto exkurzi domluvili. Hned ráno 28.
dubna jsme vyjeli mikrobusem Města Černošín. Na letišti se nás velmi ochotně ujal
pan František Lukeš, který nám ukázal záchranářské vrtulníky a poskytl zajímavé informace. Věděli jste, že vrtulník W-3A-Sokol
vzlétá do 3 minut po ohlášení události? Letí
rychlostí 200-250km/hodinu. Je schopný
akce i v noci nebo v mlze. Mohli jsme si prohlédnout film a fotografie ze záchranných
akcí v horách, při dopravních nehodách a
povodních. Cítili jsme se jako piloti, když
jsme si nasadili leteckou přilbu a posadili se
do kabiny letadla. Také jsme zblízka pozorovali vzlétnutí vrtulníku. Pak si nás paní Bc.
Špalková odvedla do studovny, kde předvedla ukázku resuscitace na figuríně, vojenskou obvazovou techniku a jiné pomůcky.
Také jsme se dozvěděli, jak ošetřit kombinovaná zranění. Tyto znalosti jistě uplatníme
nejen na soutěžích, ale i v praxi. Odnesli
jsme si nezapomenutelné zážitky, drobné upomínkové předměty a radost z laskavého
přístupu profesionálních záchranářů.
Mgr. Marcela Petričková

Blahopřejeme
Životní jubilea
červenec - září 2014
Hušková Hana
Vačviricová Helena
Nový Václav
Gregorová Milada
Pivoňka Milan
Marek Jiří
Ranšová Helena
Prodělalová Renata
Pešelová Marie

stříbrná svatba
Jitka a Pavel Filipčíkovi
Miloslava a Zdeněk Géczyovi

zlatá svatba
Marie a Petr Rudných
Alena a Karel Hajžmanovi
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně štěstí
a zdraví

léto 2014

se stane s gumovým medvídkem,když se dá
do skleničky s vodou na den. V závěru návštěvy na nás čekal malý test - pracovní list,
díky kterému jsme mohli zjistit, jak pozorní
jsme při společné výuce byli.Tento den na
gymnáziu Stříbro byl zajímavý, všem se nám
moc líbil a rádibychom se tam ještě někdy
vrátili.
Veronika Bursová, 5. ročník

POZNÁVÁME SVĚT HROU
Ve středu 7. 5. a v pátek 9. 5. navštívili postupně žáci 2. - 5. ročníku Techmanii
Science Center v Plzni. V budově science
centra si žáci vyzkoušeli velké množství interaktivních exponátů. Pozorovali fyzikální
jevy s vodou, vzduchem, zvukem, magnetické jevy, optické klamy atd. Srovnávali své
výkony s různými živočichy, jak daleko skáčou, jak rychle se umí pohybovat, otestovali svůj sluch. Zajímavé byly experimenty s
obnovitelnými zdroji a nechyběly ani hlavolamy.Zúčastnili jsme se dvou vědeckých
show na téma: Nad zvukem a Tekutý dusík.
Žáci se aktivně a s nadšením zapojili do pokusů. Odvážní se projížděli na Segway, je vidět, že mají dobrou dopravní přípravu.Bylo
to krásně a užitečně strávené dopoledne.
Mgr. Eliška Votavová

SPOLEČNÁ VÝUKA
NA GYMNÁZIU
Na středu 30.4.byl celý náš 5.ročník pozván
na Gymnázium Stříbro v rámci projektu
SDÍLENÁ VÝUKA. Studenti gymnázia a jejich
učitelé se nám celé dopoledne věnovali.
Představili nám chemické a fyzikální pokusy,
na kterých jsme se aktivně podíleli. Z chemických pokusůjsme si vyzkoušeli např. létající plechovku, kapalinu měnící barvu nebo vcucnutí balónku do kádinky. V laboratoři fyzikyjsme si mohli vyrobit hustoměr, který měří hustotu vody, díky soli jsme naučili
vajíčko ve vodě plavat.Také jsme zjistili,co
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Ze školy
NOVÉ PROJEKTY
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V posledních letech se naší škole daří získávat
finanční prostředky i mimo tradiční toky peněz (od zřizovatele a MŠMT), a také proto se
prostředí a vybavení školy neustále zlepšuje.
Po úspěšně dokončeném projektu Dětského
dopravního hřiště (388 000,-Kč), které už od
podzimu využívají naši žáci v hodinách dopravní výchovy a členové cyklistického kroužku, jsme získali z Programu rozvoje venkova MAS Český Západ dotaci 57 600,- Kč na rekonstrukci učebny v přízemí 1. stupně školy.
Projekt jsme nazvali Multifunkční klubovna. V
období červen - září 2014 plánujeme odstranění vlhké omítky, výmalbu, položení nového
lina, koberce, nákup židlí, stolů a kompletní
kuchyňské linky s moderními spotřebiči (indukční deska, myčka, horkovzdušná trouba).
Dotace pokryje pouze část nákladů, některé
práce budou financovány z rozpočtu školy.
Vše by mělo být hotovo do konce září 2014.
Nově vybavená učebna bude dopoledne sloužit jako učebna výtvarné výchovy, praktických
činností a společenské výchovy pro žáky 1.
stupně a jako klubovna pro maminky s malými dětmi, v odpoledních hodinách jako cvičná kuchyňka pro žáky 2. stupně, využívat ji
bude i školní družina. Později odpoledne to
bude klubová místnost pro činnost různých
zájmových útvarů (včelaři, kreativní tvoření,
záchranáři, cyklisté).
Několikrát do roka bychom v klubovně chtěli
uspořádat setkání tří generací (žáci, jejich rodiče a prarodiče) při společné činnosti - pečení vánočního cukroví, příprava různých jednoduchých pokrmů, výroba pomlázek, ukázky
pletení či háčkování. Členové zdravotnického
a záchranářského kroužku spolu s profesionálními záchranáři a zdravotní sestrou zde
budou předvádět pravidelně jednou ročně ukázky resuscitace a dalších život zachraňujících úkonů.
Dalším projektem, do kterého se naše škola
přihlásila, je projekt Učíme se s tablety v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operační-ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK) je zaměřena na zvýšení kompetencí
pedagogických pracovníků základních a
středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Každý učitel školy v novém školním roce získá
mobilní dotykové zařízení - tablet - pro účely
vzdělávání a absolvuje školení na nově zakoupené zařízení. Tablety a školení budou hrazeny právě z tohoto projektu. Předpokládá se,
že v blízké budoucnosti budou tablety běžně
využívat v některých vyučovacích hodinách
žáci naší školy, a proto vyučující musí v předstihu získat potřebné informace a osvojit si
nové dovednosti.

OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE HMZ
V TACHOVĚ
V pátek 25. dubna vyjely děti ze zdravotnického a záchranářského kroužku soutěžit ve
znalostech a dovednostech první pomoci.
Soutěž pořádal tachovský spolek ČČK.
Soutěžili jsme na čtyřech stanovištích, kde
byla na figurantech namaskována různá zranění, například krvácení z krční tepny. Po ukončení zásahu nám rozhodčí řekli, co jsme
udělali dobře a co špatně. Přestože jsme se
dopustili několika chyb, byli jsme nejlepší.
První místo získaly obě hlídky mladých zdravotníků - jak mladší, tak i starší žáci. Když
nám rozhodčí řekli výsledky, nevěřili jsme
vlastním uším. Máme obrovskou radost a už
se těšíme na regionální kolo, které se koná
24. května ve Vejprnicích. Složení vítězných
hlídek je toto:
HMZ I - Lucie Filipčíková, Christian
Schmucker, Vláďa Jersák, Noemi
Pospíšilová a Veronika Bursová
HMZ II - Klárka a Kristýna Hreusovy,
Simona Rosová, Franziska Schmucker a
Andrea Varousová.
Moc děkujeme rodičům Vládi Jersáka za zapůjčení figuríny Adama na resuscitaci a cenné rady.
Ch. Schmucker, 4. ročník

Ve čtvrtek 22. května jsem byl já (Václav
Procházka) s Luckou Filipčíkovou a Ellen
Markovou na čtenářské soutěži v Plané.
Nejdříve jsme si prohlédli knihovnu, kde bylo moc pěkných knížek. Potom jsme se rozdělili podle tříd a začali číst. Museli jsme
číst nahlas, pak ještě převyprávět obsah
přečtené části. Nakonec se po menší přestávce rozdávaly diplomy. Lucka skončila na
3. místě. Po vyhlášení jsme byli na dětském
hřišti, které se mi moc líbilo.
V. Procházka, 2. ročník

CYKLISTICKÁ KLÁNÍ
Každoročně se na přelomu dubna a května
koná okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC). Oproti předešlým rokům však došlo ke změně místa konání této
soutěže. Poprvé v její dlouholeté historii se
uskutečnila v Černošíně. Vlastní soutěži
předcházela velmi náročná příprava (vytvoření programu pro výpočet pořadí jednotlivých družstev, vyznačení trasy pro jízdu
zručnosti, instalace a otestování pravidel
silničního provozu v počítačové učebně, dokoupení chybějících dopravních značek, zajištění občerstvení pro soutěžící a pořadatele, oslovení sponzorů, nákup cen pro všechny zúčastněné žáky apod.).
Soutěž proběhla v úterý 29. dubna, kdy se
do naší školy sjelo na 22 soutěžních družstev z celého okresu. Jednotlivá družstva
byla rozdělena podle věku na I. a II. kategorii. Naši školu reprezentovali: Vladislav
Jersák, Marek Majerčík, Lucie Ranšová,
Eliška Pokorná (I. kategorie) a Pavel
Novotný, Lukas Šupica, Nikola Zikánová,
Michaela Mičková (II. kategorie). Úkolem
každého týmu je projít čtyřmi stanovišti (jízda zručnosti přes překážky, ošetření různých zranění, jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu pod přísným
dohledem policie a v neposlední řadě testy
z pravidel silničního provozu) a získat co nejméně trestných bodů, které po sečtení dají
výsledné pořadí. A jak si naši žáci vedli? Obě

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Mgr. Dagmar Varousová, ředitelka školy
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Ze školy
družstva vyhrála a zajistila si tak postup do
krajského kola. Vyhlášeni byli také nejlepší
hoch a dívka z každé kategorie. V I. kategorii (dívka) zvítězila L. Ranšová (12 t.b.), mezi hochy uspěli hned dva naši - V. Jersák a
M. Majerčík (oba 27 t.b.). V II. kategorii si
prvenství vybojovala N. Zikánová a P.
Novotný (oba pouhých 5 t.b.).
Ráda bych touto cestou poděkovala za finanční dary Městu Černošín, firmě EMZ a RIVAJ. Naše díky patří též Rodinnému pivovaru CHODOVAR, společnosti TechDraw Office
a EKODEPONU Černošín, kteří svými materiálními dary zajistili hodnotné ceny pro soutěžící. Na závěr bych ráda poděkovala paní
ředitelce naší školy, která nás v naší práci
velice podporuje,všem kolegům a žákům naší školy, kteří se zasloužili o zdárný průběh
celé soutěže.
V druhé polovině května (22. 5. a 23. 5.) se
uskutečnilo krajské kolo DSMC v Plzni a
Melchiorově Huti. Zde nás reprezentovali vítězové okresního kola, jen M. Mičkovou nahradila Adéla Mraková. V tomto kole soutěže žáci museli plnit o jednu disciplínu více jedná se o práci s mapou. Úkolem je zaznamenat nejbezpečnější cestu z místa A do
místa B přes určené průjezdní body. I s tímto úkolem si naši žáci dokázali poradit. Po
celodenním vysilujícím soutěžním maratonu pro nás byla připravena ukázka práce policie a jejich cvičeného čtyřnohého pomocníka. Pak už zbývalo jen nanosit z lesa trochu suchého dříví na večerní táborák a mohli jsme se věnovat vlastní zábavě (kopaná,
minigolf či koupání). Večer jsme poseděli u
ohně, opekli si vuřtíky a povídali si. Kdo
chtěl, mohl si jít zatančit na diskotéku.
Druhý den dopoledne, po besedě s policií,
ukázce policejních aut a úklidu chatek, nastal dlouho očekávaný okamžik - vyhodnocení celé soutěže. Jak krásně znělo: "1. místo obsadilo družstvo z Černošína". Ano, i v
tomto kole se oběma našim týmům po lítém
boji podařilo porazit velmi silné soupeře a
postoupit do celostátního finále DSMC.
Velice příjemné bylo i vyhlášení jednotlivců,
které patřilo jen členům našich družstev.
Nejlepší dívkou v I. kategorii byla E.
Pokorná,hochem V. Jersák. V II. kategorii si
prvenství vybojovala A. Marková a L. Šupica.
Všem moc gratuluji ke skvělým výkonům a
přeji mnoho úspěchů v dalším kole, které se
letos uskuteční ve Frenštátě pod
Radhoštěm 17. - 19. června.
Mgr. Naděžda Pézlová
REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE HLÍDEK
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
V sobotu 24. 5. jsme vyrazili do Vejprnic na
regionální kolo soutěže HMZ. Odjeli jsme oslabeni o Franzisku, která náhle onemocněla. Starší žákyně se přesto rozhodly soutěžit
a zabodovat. Ukázalo se však, že pravidla
regionálního kola jsou jiná než oblastního a
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nepřítomnost jedné soutěžící znamená ztrátu bodů. Starší záchranářky na všech sedmi
stanovištích prokázaly výborné znalosti a
hlavně schopnosti skvěle ošetřit jakékoli
zranění.
Družstvo mladších žáků pracovalo klidně a
rozhodně a vybojovalo si krásné druhé místo. Prvenství jim uniklo jen o několik bodů.
Z Vejprnic si přivezli pohár a stříbrné medaile. Zlato pak získali za úkoly na stanovištích, které nebyly započítány do hlavní soutěže. Velmi oceňuji jejich poctivou přípravu
po celý školní rok i radostné, příjemné a kamarádské vystupování v průběhu soutěží.
Mgr. Marcela Petričková

Hasičské okénko
Přejeme Vám krásný den, 30. května jsme
pro děti i dospělé pořádali stavění máje.
Počasí nám přálo, účast dětí byla pěkná i vy
dospělí jste nás potěšili vcelku hojnou účastí.
Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že naše ženy přivezly 2. místo z Okresního kola v
požárním sportu. Byly opravdu skvělé a šly
příkladem dorostencům, kteří se 31.5. zúčastní Oblastního kola v požárním sportu.
Doufejme, že se budou inspirovat a taky si
nějaký ten pohár přivezou.
Chtěli bychom Vás pozvat na závody v
Požárním útoku na místním koupališti které
pořádáme 14. 6. K vidění budou družstva
mužů žen i mladí hasiči.
Rádi Vás uvidíme, přijďte se podívat a podpořit soutěžící.

Tělovýchovná jednota
SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás všechny moc pozdravil a popřál Vám krásné prožití těchto dní.
Tělovýchovná jednota se nachází v hektické
době konce jarní části soutěže. Celá činnost
je zaměřena k udržení se v soutěži Okresního přeboru. Ti z Vás, kteří navštěvují mistrovská domácí utkání ví, že to není tak jednoduché. Soutěž je dlouhá, zranění se nám
též nevyhýbají a tak ne vždy se utkání odehraje v optimální sestavě. Přesto věříme v
splnění plánu a soutěž dohrajeme mimo sestupové pásmo a nebudeme nuceni absolvovat barážová utkání.
Trochu těžko se mi hledají optimistická slova, neboť v den uzávěrky tohoto čísla nám
chybí do konce ročníku odehrát čtyři utkání
a s počtem 24 bodů balancuje naše mužstvo na 11. místě - což je víc než nad propastí.
Miroslav Koutecký

Za SDH Černošín,
starosta František Hrubý
místostarostka Martina Koubková
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Středisko Víteček
buduje nové
rehabilitační centrum,
které bude pomáhat nemocným
dětem i dospělým
Ne každý měl to štěstí, že se narodil více
méně zdravý. My šťastnější se musíme občas potýkat s nějakými zdravotními komplikacemi, ale většinu života se můžeme těšit
celkem dobrému zdraví. Pak jsou tu ti méně
šťastní - děti, které se narodily s vážnou nemocí nebo se závažným zdravotním postižením. Mnohé z nich musí každý den bojovat
o to, aby mohly vůbec žít. Každý jejich krůček, slůvko, úsměv a mnohdy i nádech stojí
je a jejich nejbližší plno sil. Přáli bychom si,
aby i těmto dětem se v našem regionu žilo
co nejlépe. Aby každý den pro ně byl co nejhezčí. Proto abychom mohli ve Středisku
Víteček těmto dětem ještě lépe pomáhat,
rozhodli jsme se vybudovat malé rehabilitační centrum, které jim bude pomáhat
zmírňovat jejich zdravotní obtíže.
V rehabilitačním centru budou k dispozici
tyto terapie - hydroterapie (vířivka), solná
jeskyně, snoezelen (smyslová terapie), fyzioterapeutická tělocvična.
Rehabilitační centrum budujeme od konce
roku 2013 ve vesničce Kořen. Bude tak jenom 5 km vzdálené od Střediska Víteček v
Černošíně a děti budou mít potřebné terapie v dojezdu jen několika minut.
Myšlenka vybudovat rehabilitační centrum
vznikla hlavně na základě potřeb dětí s těžkým postižením. Nakonec toto centrum ale
bude pomáhat i dětem, dospělým a starým
lidem s mnoha nejrůznějšími zdravotními
problémy.
Přáli bychom si, aby rehabilitační centrum
mohlo začít nemocným dětem a dospělým
sloužit co nejdříve. Termín jeho dokončení a
uvedení do provozu je ale samozřejmě závislý na tom, kdy se nám podaří shromáždit
potřebné finanční zajištění. Naštěstí kolem
nás žijí, lidé, kterým nejsou potřeby nemocných dětí lhostejné. Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří již podpořili budování
rehabilitačního centra: MAS Český západ v
rámci programu LEADER, Olivova nadace,
Rotary club Schwandorf.

Osady
ky ze Stříbra. Děti poklad našly společně s
Čarodějnicí a mohly začít oslavy. Májka dopadla dobře a já vás mohu pozvat na pouť
Svatého Antonína 21.6 2014, víkendový
tábor pod Šontálem (jak se tenkrát děti
bály) 5.7. 2014.
Samozřejmě nezůstaneme nic dlužni ani
fandům hudby, s kterými se uvidíme 20. 9.
2014 ve Vlčáku, společně se skupinou
Klubíčko a hostem, ale jméno hosta si nechám ještě pro sebe, abych to nezakřikl.
Poslední pozvání je k volbám do zastupitelstva Města, kam se chystáme kandidovat v hojném počtu, společně s obyvateli
Ostrovců, protože se nám zdá, že Černošín
potřebuje novou krev, tak kdo si myslí, že
jenom nekecáme, přijďte naší kandidátku
podpořit.
A to je z Krásného Údolí asi tak vše, stále
makáme a snažíme se zvelebovat .
S pozdravem předsedy
Os. Za Krásné Údolí V. Myška

Novinky z Víchova
N ÁVŠTĚVA U H URVÍNKA / 5. 4. 2014
V rámci aktivit, které připravuje O.s.
Víchov pro své nejmenší příznivce, byl
podniknut výlet do Divadla Spejbla a
Hurvínka v Praze na představení Hurvínek
mezi osly. Cesta byla jako tradičně směřována nejen na divadelní představení, ale i
na prohlídku historické části staré Prahy.
Celé akce se zúčastnilo celkem 18 divadelních nadšenců nejen z obce Víchov, ale i z
okolních spádových obcí a Černošína.

V Í TÁ N Í

JARA

6. 4. 2014

Dalším počinem souvisejícím s projektem
Jakubův park byla akce Vítání jara. Po nedělním obědě se na novém veřejném prostranství děti a jejich rodiče pustili do výroby ptáčků. Jednalo se výtvarnou dílnu,
kdy každý účastník vyrobil a ozdobil vlast-

Osady
Krásný pozdrav,
z Krásného Údolí
Jak již bývá zvykem, tak jsme jaro zahájili
stavěním Máje. Po dlouhé době nám počasí přálo, a tak jsme mohli uskutečnit hledání Čarodějnického pokladu, které navodilo náladu našim malým. Potěšilo nás, že
řady našich dětí se rozrůstají o kluky a hol-
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Osady

Otázka pro...

noručně maketu ptáčka a poté ji rozvěsil
do prostoru parku. Při další podzimní akci, která se již pro děti plánuje, chceme tuto
veřejnou výstavu doplnit o vlastnoručně
vyrobené ptačí budky.

ZÁJEZD DO LEGOLENDU /17.5.2014
NĚMECKO
Víchovské děti se společně se svými rodiči
vydali na dalekou výpravu do zábavného
parku Legolend v Německu. Zájezd byl organizován pod hlavičkou O.s. Víchov.
Po oznámení této akce na facebookovém
profilu našeho sdružení se přihlásilo tolik
zájemců, že jsme jich bohužel pro kapacitu volních míst v cestovní kanceláři INTERTRANS Plzeň museli řadu odmítnout.

P OZVÁNK A
INDIÁNSKÉ

NA VÍCHOVSKÉ
LÉTO

Díky podpoře MKL a jeho grantového programu Haranti proběhne v období 5.7.6.7. 2014 víkendový tábor, který bude zaměřený na ekologickou výchovu dětí a
možnost se seznámit s indiánskou kulturou. Hlavním cílem bude pokusit se upozornit na problém místní nelegální skládky
a její možné odstranění. Během této akce
bude v obci vystavěno indiánské tepee a
připraven doprovodný program v podobě
nejrůznějších výtvarných dílen, přednášek
a vědomostních her.

JAKUBŮV

PA R K V E

VÍCHOVĚ

O.s. Víchov připravilo slavnostní otevření
dlouho očekávaného Jakubova parku dle
svých tradic a možností. Celá slavnost byla koncipována jako představení obce
Víchov v rámci přednášky o její historii, a
to pod vedením pana Miroslava Cvrka, který velmi poutavým přednesem přítomným
připomněl, jak je důležité znát historii obce ve které jsme se narodili, nebo momentálně žijeme a vychováváme své děti. O
historii naší obce bude během roku vypracován nový informační panel, který bude
součástí mobiliáře již zmíněného parku.
Jakubův park byl vybudován jako další,
nové, veřejnosti přístupné místo k relaxaci
a setkávání. Během období 09/201305/2014 jsme byli schopni společně s našimi příznivci a díky finanční podpoře
Města Černošín dát zanedbanému prostoru novou tvář. Tento projekt byl v takovém
rozsahu pilotní a pro naše malé sdružení i
stěžejní. Věříme, že jsme se dali správným
směrem a tento projekt nezůstane posledním. Již teď má O.s. Víchov připraveno několik projektů, které by mohly zvýšit komfort každodenního života v malé obci.
Za O.s. Víchov Jiřina Vladařová

...ředitelku Mateřské školy
v Černošíně Eliškou Kouteckou
Jak je ,, stará " vaše školka, myslím existencí a trváním?
První zápis v kronice Mateřské školy v Černošíně je ze školního roku 1949/1950. 14.
září 1971 byla otevřena nynější budova v
Zahradní ulici. Dne 17.9. 1979 byla dána do
provozu přístavba MŠ pro 3 třídu. V únoru r.
1982 byla uzavřena z důvodu oprav stropních panelů. V roce 1995 pro nízký stav dětí byly prostory přístavby MŠ upraveny tehdy Obecním úřadem v Černošíně na zdravotní středisko. 1.1. 2003 se stala MŠ příspěvkovou organizací. Takže jestli dobře počítám, tak nynější budova je již v novém
,,kabátě" stará 43 let.
MŠ už vlastně mnoho pamatuje a odchovala několik generací. Hlásí se někteří žáci
- dospělci ke své školce?
Samozřejmě nás těší zájem dětí, které odejdou do základní školy. Hlásí se k nám a rády se přijdou do MŠ podívat. Není vzácností, že děti, které také do MŠ chodily, už do ní
vodí své děti.
Jaká je kapacita a jaká je naplněnost školky?
Kapacita naší školy je 50 dětí. Za poslední
období je naplněnost téměř stoprocentní.
Zájem o naší školu projevují i rodiče ze
vzdálenějších obcí a měst (Stříbro i Plzeň…).
Seznamte v krátkosti čtenáře zpravodaje
s Programem školy. V plném znění by to
určitě byl několika stránkový dokument.
Každá mateřská škola si dle svých podmínek vypracovala svůj Školní vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání. Máte
pravdu, že obnáší několik stránek například - obecnou charakteristiku školy, podmínky vzdělávání, charakteristiku vzdělávacího programu, cíle naší školy, organizaci vzdělávání, co nabízíme, plán akcí pro
děti a rodiče v konkrétním školním roce,
způsob spolupráce s rodiči a jinými institucemi… atd… Mottem naší školy je: Jaro,
léto, podzim, zima, v naší školce je nám
prima!!! Každým rokem se zaměřujeme na
jinou výchovnou oblast - letos to byla dopravní výchova.
Kdo všechno se stará o chod tak důležitého zařízení?
Mateřská škola stejně jako základní škola
spadá pod Městský úřad v Černošíně - je jejich zřizovatelem. V naší škole pracují tři pe-
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Z mateřské školky
Spolupráce mateřské
a základní školy

dagogičtí pracovníci, jedna kuchařka, školnice, nechybí ani topič - údržbář.
Nebudu se ptát na vaše jednotlivé aktivity, ale pochlubte se výsledky soutěží,
atd…
To jste mi nahrála, protože tímto mohu vyzdvihnout paní učitelky. Jsou to šikovné
výtvarnice, které vedou děti k této činnosti. Každý rok se zúčastníme několika výtvarných soutěží a většinou se radujeme z
prvních vítězných příček. Děti rády tančí a
nacvičují pohádky. Vše s nadšením předvedou na různých akcích.
Máte téměř nově zařízenou školní zahradu, zajímá mě, jestli sestavy pro pohyb vydržely nápor dětí (dle ceny by měly).
Navštěvují je nezvání návštěvníci?
Naše zahrada je rozsáhlá a mnozí nám ji
závidí (myslím z řad MŠ). Její velikost nás
stále svádí doplňovat jí některými novými
prvky. Využíváme ji aktivně pro sportovní
činnosti. Bohužel ji využívají, nebo lépe řečeno zneužívají, jak sama říkáte, nezvaní
návštěvníci. Ničí plot a zanechávají po sobě nežádoucí odpadky. Snažíme se všemi
dostupnými možnostmi tomu co nejvíce
zabránit.
Pro velké školáky se blíží konec školního
roku. Jak bude vypadat ten váš a jak zabezpečujete prázdniny?
To vede k zamyšlení, jak ten čas letí. Celý
červen je pro děti pestrý. Začneme sportovním dopolednem ke Dni dětí, půjdeme
s kamarády ze základní školy na koncert,
pojedeme na výlet do ZOO v Plzni, slavnostně se rozloučíme s předškoláky na MÚ
v Černošíně. Prožijeme zábavné odpoledne
rodičů s dětmi, které jsme nazvali
Odpoledne s abecedou a na závěr si zatancujeme na školní diskotéce. Každý rok
rodiče oslovíme, zda budou děti o letních
prázdninách dávat do mateřské školy snažíme se vyhovět jejich potřebám. Škola
je uzavřena pět neděl.
Kdybych Vám mohla předat tři kouzelné oříšky, co by v nich pro vaši školku mělo
být?
Poděkovala bych a přála bych si, aby první
byl plný zdraví pro nás pro všechny. Druhý
plný spokojených dětí a rodičů a ten třetí plný úsměvů na dětských tvářičkách.
Velice Vám děkuji a přeji mnoho klidu,
vstřícné rodiče, hravé a spokojené děti.
M. Čampulová

Jedním z důležitých úkolů mateřské školy je
připravit děti na vstup do první třídy základní školy a zabezpečit jim úspěšný přechod z mateřské školy do základní školy.
Veškeré úsilí mateřské školy v této oblasti
by mělo vést k tomu, aby dětem pomohlo
dobře se na tento důležitý úsek jejich života
přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo úzkosti z
nového prostředí. Děti by si měly odnášet
příznivý postoj k učení i ke škole. Předškolní
vzdělávání usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Přechod dětí z mateřské do základní školy je pro ně důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci
se základní školou snažíme budoucím školáčkům tento krok usnadnit.
Letos z mateřské školy odchází 13 předškoláčků: Kristýnka Bursová, Martinka Čekanová, Samík Čekan, Honzík Frank, Natálka
Grimová, Martínek Havránek, Karolínka
Hebíková, Štěpánka Michalová, Leontýna
Rážová, Arnoštek Schindler, Kubík Šafránek,
Verunka Šnejdarová a Barunka Voleská.
Eliška Koutecká

Co jsme v MŠ prožili
26.3. 2014 se v naší školce uskutečnil Zápis
do MŠ. Tento den se zapsalo 7 nových kamarádů.
Hodně zábavy si děti užily a zážitky odvezly
ze zábavného dětského centra Lvíček v
Plzni. Do školky opět zavítal dětmi oblíbený
,,Pan Pohádka" s pohádkou O rybce a rybáři. Přijali jsme pozvání ze základní školy na
okresní kolo soutěže BESIPU. Děti povzbuzovaly své starší kamarády a ti nakonec zvítězili. Touto cestou jim srdečně blahopřejeme. Svým kulturním vystoupením děti potěšily seniory při Dni matek ve společenském
klubu.

Černošín má ulice...
H U S OVA U L I C E je západně směrem
k Plané.
Je to ulice plná historie a nejnovějších rodinných domů. Nese jméno všem známé a v
České republice časté.
Mistr Jan Hus narozen v Husinci v jižních
Čechách (Prachatice) v Šumavském podhůří
asi v roce 1371. Byl to český náboženský reformátor, kazatel, duchovní a myslitel.
Usiloval o nápravu církve a společnosti v duchu biblických ideálů. Od r. 1402 působil jako úspěšný kazatel v pražské Betlémské kapli, v r.1412 ostře vystoupil proti kupčení s
odpustky (vykoupení se z jakéhokoliv hříchu
i zločinu či vraždy).
Od r. 1398 vyučoval na pražské univerzitě a
stal se i jejím rektorem.
Za své učení, v němž kritizoval katolickou
církev, byl označen za kacíře a uvalen do
kladby (mohl ho kdokoliv beztrestně zabít).
V r. 1414 se vypravil do Kostnice, aby na
koncilu obhájil své názory. Hned při příjezdu byl zatčen a uvězněn.
Byl odsouzen a jako kacíř upálen na hranici.
Datum jeho upálení, 6. červenec, je státním
svátkem ČR. K jeho odkazu se hlásili husité
a později i další církve.
Jan Hus je autorem mnoha knih. Mezi nejznámější díla patří latinský spis O církvi,
Výklad modliteb Výklad viery, Desatera a
Páteře. Nejkritičtější spis proti církvi Knížky
o svatokupectví a Postila - výklad svatých
čtení nedělních.
Jako první se věnoval českému pravopisu a
zavedl diakritická znaménka.
Připomínkou jeho odkazu je pojmenování
celé epochy českých dějin - husitství -1402
až po uzavření kutnohorské smlouvy 1485 náboženský mír.
Husova ulice je známá i návštěvníkům města, při sestupu Vlčáku či návštěvě hradu
Volfštejna se vrací z procházky právě touto
ulicí. Stojí za návštěvu!
M.Čampulová

Na co se těšíme
18.6. 2014 v 15:00 hod. se slavnostně rozloučíme s předškoláky na Městském úřadě v
Černošíně, kde budou ,,pasováni" na školáky.
Závěr školního roku oslavíme diskotékou.
Mateřská škola bude o letních prázdninách uzavřena od 21.7. - 24.8. 2014
Léto je tady a s ním na děti čeká spousta
prázdninových zážitků. Až si v září budeme
s dětmi povídat o tom, co všechno zažily, určitě se nebudeme nudit.
Všem dětem přejeme krásné a bezpečné
prázdniny.
Kolektiv MŠ
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INFORMUJEME

Informujeme
EKODEPON s.r.o.
Černošín, Lažany 36

Společnost Ekodepon s.r.o. zavádí svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácnosti občanů. V průběhu měsíce května 2014 proběhne v městě Černošín rozvoz sběrných nádob velikosti 1100 l
hnědé barvy. Nádoby na sběr bioodpadu budou umísťovány především do zástavby rodinných domů, zahrádek a předem určených míst.

kálně může být až 60 %. Odděleným sběrem
bioodpadu umožníme jeho další využití a
snížení množství skládkovaného odpadu.
- odpadnou Vám každoroční starosti, kam s
padanými jablky, listím a trávou.
- kompostování je levnější než skládkování a
není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
- povinnost třídění bioodpadu přijde s novým Zákonem o odpadech v nejbližším období i do ČR.
- předchází se zákonnému poplatku za uložení odpadu na skládku

Proč se do systému zapojit?
- biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40% komunálního odpadu, lo-

Čeho chceme dosáhnout?
Tříděním bioodpadu snížíme náklady na
svoz směsného komunálního odpadu.

S VO Z B I O O D PA D U

Tříděním bioodpadu plníme legislativní
povinnosti - snížíme množství bioodpadu
ukládaného na skládku.
Tříděním bioodpadu umožníme jeho využití
na výrobu kompostu.
Jak třídit?
Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak
vznikne a shromažďujte jej odděleně od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu
(pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček vhodit do separační nádoby na plast).

P R O J A K Ý O D PA D J E
S L U Ž B A U R Č E N A?
a) ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
- zbytky zeleniny a ovoce, slupky brambor,
mrkve, ohryzky jablek apod.
- čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a
ubrousků
- skořápky z vajec, ořechů
- dřevěné piliny, hobliny apod…
b) ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ
- listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

J A K Ý O D PA D D O N Á D O BY
N E PAT Ř Í ?
- gastroodpad - jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo
- uhynulá zvířata
- papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů
- obaly, směsný komunální odpad
- kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady,
sklo

K DY B U D E P R O B Í H AT S VO Z
B I O O D PA D U ?
Svoz bioodpadu na koncové zařízení bude
probíhat od května do října. Harmonogram
pravidelného svozu bioodpadu naleznete na
webových stránkách www.cernosin.cz příp.
se obraťte na Městský úřad Černošín.

léto 2014

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

zpr214.qxd

11.6.2014 22:27

StrÆnka 13

P Ř E D S TA V U J E M E / O H L É D N U T Í

Představujeme

13

Ohlédnutí ...jak jsme pálili čarodějnice

Klub Lupus Clan Černošín
Dobrý den dovolte mi seznámit Vás s šipkařským klubem reprezentujícím naše město.
Klub Lupus Clan Černošín vznikl v letech
2012/2013. Je zařazen ve skupině Plzeň
Sever-skupina"C". Jeho zakladateli jsou
Miroslav Svoboda a Tomáš Loužek, kteří byli dlouhodobými hráči týmu Draci Svojšín.
Rozhodnutí založit mužstvo Lupus Clan Černošín nebylo až tak těžké, jelikož jsme podobné soutěže již s T. Loužkem a M.
Podolákem hráli. Ostatní hráči jsou úplnými nováčky. Tým se postupně rozrůstal teď
má 8 hráčů.
Soupiska družstva Lupus Clan Černošín
Koubková, Loužek Tomáš
Pechmann Marek, Pivoňka Jiří
Podolák Martin, Rosa Jaroslav
Svoboda Miroslav, Varous Jiří
Dostali jsme se hned do 2. ligy, kterou jsme
druhý rok našeho působení vyhráli. Dotáhli
jsme to do vítězného konce se třemi porážkami a postoupili z 1. místa do 1. ligy, a to
nám zaručuje postup na Mistrovství ČR ve
Valdicích u Jičína, které se koná 31.5.-1.6.,
kde máme možnost utkat se o titul mistra
ČR v kategorii "C",což je snem mnoha mužstev. Takže doufejme, že se nám podaří dosáhnout na tuto trofej. Teď něco málo k pravidlům.
Základní sestava se skládá ze 4 hráčů, které
můžou střídat max. 4 náhradníci.
Hry, které se hrají v lize:
16x 501double aut jednotlivci
2x 501double aut dvojice
2x criket cuttroat liga dvojice
Každá hra je za jeden bod, je-li po dohrání
základní části shodný počet bodů, hraje se
rozhodující hra 701 double aut dvojice.
Rád bych poděkoval za finanční podporu
městu Černošín a také za to že nám společně s SDH Černošín umožnili trénovat a hrát
ligové zápasy v místní hasičárně.
Za Lupus Clan Černošín
předseda klubu Svoboda Miroslav

Ligová tabulka - konečné pořadí
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OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí ...za letošní poutí sv. Jiří ...za malováním na asfalt ...za otevřením muzea
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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 20. září 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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