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Vážení spoluobčané,
naplno se rozběhl nový rok a s ním i dění v našem městě a okolních obcích.
Tento rok jsou opět naplánovány stavební a udržovací práce. Na některé se pokusíme
získat dotace, zbylé se budou financovat z rozpočtu. Plánů je mnoho, ale ne vždy jde vše
tak, jak si přejeme.
Také kulturní program je pestrý. Rok začal podařeným hasičským plesem a neméně vydařenou zábavou Města Černošín. Rád bych také zmínil bruslení v Tachově, kam bylo
možné nechat se zdarma odvézt přistaveným minibusem. Myslím, že všem zúčastněným
se líbilo. Blíží se námtradiční výšlap "Bílá vlčí stopa" 19.4., pouť sv. Jiří 26.4 a další akce, na které Vás srdečně zvu.
A propos... Všem stěžovatelům na to, že se v obci nic neděje bych vzkázal… není nic jednoduššího, než se zvednout od televizorů, počítačů a přijít… stačí si jen vybrat…
Přeji Všem pěkné jaro.
Černošínský masopust 2014
Jan Grigar,
starosta

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 35 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 28.11.2013
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
Klusáčková, p. Koutecký
2. program
3. prodej p.p.č. 9/1 o výměře 499 m2 v k.ú.
Lažany za celkovou kupní cenu 24.950,- Kč
4. kupní smlouva na prodej p.p.č. 9/1 o výměře 499 m2 v k.ú. Lažany
5. smlouva o zřízení věcného břemene č. EP12-0002019/VB/1 mezi Městem Černošín
jako povinným a a.s. ČEZ Distribuce, Děčín,
Teplická 874/8 jako oprávněným
6. dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu odborného lesního hospodáře ze dne 2. 1. 2006
mezi Městem Černošín a Liborem Kaskou, U
Meditační zahrady 104, Kostelec
7. dodatek ke smlouvě č. 1/2012 mezi
Městem Černošín jako objednatelem a Ing.
Antonínem Kinkalem, Svinná 12, Stříbro jako
zhotovitelem na zpracování projektové
dokumentace na akci "Chodníky a autobusové zastávky - Víchov"
8. přísedícího u Okresního soudu v Tachově
9. rozpočtové opatření č. 8/2013
10. odměny členům výborů, kteří nejsou zastupiteli města za rok 2013 ve výši 1.000,Kč na člena
11. cenu známek SKO na rok 2014 ve stejné
výši jako v roce 2013 a novou sazbu pro nové poplatníky poměrnou částí z roční sazby.
12. uspořádat vystoupení hudební skupiny
Katapult v roce 2014 do ceny 100.000,- Kč
13. provedení opravy místního rozhlasu firmou Bártek rozhlasy s.r.o. za cenu 69.746,Kč vč. DPH

jaro 2014

14. záměr rozdělení plynové kotelny v KSC
na sál a restauraci do ceny 60.000,- Kč
II. neschvaluje:
1. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
"Stavební úpravy prostorů - Fara Černošín"
mezi Městem Černošín jako objednatelem a
s.r.o. AT Finstav, Tylova 57, Plzeň jako zhotovitelem za celkovou cenu díla 830.024,44
Kč vč. DPH

Usnesení č. 36 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 19.12.2013
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
Albertová, Vladařová
2. program
3. předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného,
resp. upraveného rozpočtu se skutečným plněním roku 2013
4. cenu vodného a stočného na rok 2014 ve
výši: vodné 27,78 Kč/m3 bez DPH, stočné
30,46 Kč/m3 bez DPH
5. plán investičních prací a údržby pro rok
2014
6. smlouvu o dílo na akci "Kotelna motorestu Vlčák, Černošín" mezi Městem Černošín
jako objednatelem a s.r.o. P-D-M Gasservis,
Nádražní náměstí 317/2, Mariánské Lázně
jako zhotovitelem za celkovou cenu díla
58.436,95 Kč vč. DPH
7. zprávu finančního výboru č. 4 a č. 5
8. dodatek č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu - číslo smlouvy 3045 mezi Městem Černošín jako objednatelem a s.r.o. Ekodepon Lažany, Černošín

Usnesení č. 37 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 30.12.2013
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
Klusáčková, p. Varous
2. program
3. rozpočet Města Černošín na rok 2014:
příjmy 22,430.300,- Kč, výdaje 22,430.300,Kč, splátky úvěrů 2,142.000,- Kč, kapitálové
výdaje 7,994.294,- Kč
4. rozpočtový výhled na rok 2015 - 2018

Usnesení č. 38 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 23.1.2014
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. rezignaci pí Lenky Vondrašové na člena
zastupitelstva
2. slib nové zastupitelky pí Jany Karvašové
3. aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev
4. žádost spolku Lungta Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní kampani
"Vlajka pro Tibet"
5. protokol ze závěrečné kontroly MAS Český západ k projektu "Centrum volného času
v Černošíně - vznik místního muzea"
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pp Vladimír
Turek, Jiří Varous
2. program
3. rozpočtové opatření č. 9/2013
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Ze zastupitelstva

Z rady

4. poskytnutí finančního příspěvku ve výši
50.000,- Kč za splnění podmínek kupní
smlouvy ze dne 4.4.2011
5. aktualizované závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona
6. pravidla pro těžbu a prodej dřeva v lesích
v majetku Města Černošín
7. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
na opravu střechy a vrat hasičské zbrojnice
8. prodej dřevní hmoty v roce 2014 formou
elektronické aukce dle schválených pravidel
9. žádost OS Víchov na předfinancování projektu "Víchovská čítárna" formou návratné
výpomoci

Usnesení č. 71 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 6.11.2013

Usnesení č. 39 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 6.2.2014
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 Květuše
Steinerová, pí Jarmila Jungbauerová
2. program
3. žádost OS Za Krásné Údolí na předfinancování projektu z programu "Leader 12" formou návratné výpomoci
4. žádost ZŠ Černošín na předfinancování
projektu "Výuka i volný čas - kdo chce, přijde mezi nás" formou návratné výpomoci
5. podání žádostí o dotace:
- z programu Ekologické projekty, dotační titul č. 3 Podpora projektů zásobování pitnou
vodou na projekt vodovodu Třebel
- z programu Ekologické projekty, dotační titul č. 4 Podpora projektů kanalizací a ČOV
na projekt technologického zařízení ČOV a
rekonstrukce části kanalizace v Černošíně
- z programu Podpora kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2014 - kulturní dědictví na pořádání akcí v muzeu
- z programu Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v PK v roce 2014 na
projekt okružní cyklotrasy
- z Programu rozvoje venkova, MAS Český
západ na nákup mobilního pódia a mobilního zastřešení
- z programu ROP Jihozápad Dostupnost
center - rozvoj místních komunikací na realizaci ul. Svojšínská v Černošíně
6. poskytnutí finančního příspěvku ve výši
50.000,- Kč za splnění podmínek kupní
smlouvy ze dne 20.6.2011
7. volbu nového člena rady veřejným hlasováním

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČERNOŠÍN
V prostorách
Domu s pečovatelskou službou,
Jiráskova čp. 337, v přízemí
Provozní doba úterý 08:30 do 15:45 hodin

RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. petici občanů, týkající se řešení nepřiměřené dopravní situace ve Svojšínské ulici
města Černošína
II. schvaluje:
1. program
2. vyhlášení výzvy k přeložení nabídek na
veřejnou zakázku "Pěstební práce v lesích v
majetku Města Černošín" a seznam obeslaných dodavatelů
3. bezplatné zapůjčení společenského sálu v
KSC Vlčák ZŠ Černošín dne 14.11.2013 od
9.00 do 19.00 hod. k pořádání pěvecké soutěže.
4. dodatek č. 1 se smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby "Naučná stezka Třebel
- rekonstrukce místní komunikace vč. odvodnění ploch", uzavřené dne 16.2.2012
mezi Městem Černošín jako objednatelem a
Josefem Jelínkem, Mariánské Lázně jako
zhotovitelem
5. uspořádání vepřových hodů v rámci rozsvěcení vánočního stromu dne 1.12.2013 za
cenu 10.000,- Kč s tím, že výtěžek z prodeje bude věnován středisku Víteček
6. odvolání plné moci Honebnímu společenstvu Stříbro ze dne 3.3.2011
7. nákup cen na akci "Sejdeme se u tanečku" dne 16.11.2013 do výše 1.000,- Kč
III. ukládá:
1. starostovi města vypracovat dodatek ke
smlouvě s OLH

Usnesení č. 72 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 20.11.2013
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. vyrozumění odborem kontroly, dozoru a
stížností KÚ PK o přijetí petice za řešení nepřiměřené dopravní situace ve Svojšínské ulici města Černošína
2. zápis z jednání stavební komise k akci
"Stavební úpravy prostorů - Fara Černošín"
3. návrh akcí k zařazení do plánu investic v
osadě Třebel v roce 2014
4. žádost OS Víchov o zařazení finanční podpory pro spádovou obec Víchov do rozpočtu
pro rok 2014
5. plán práce SPOZ na rok 2014
II. schvaluje:
1. program

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

2. dohodu o provedení údržby ochranných
pásem vedení VVN mezi Městem Černošín a
ČEPS Invest a.s.
3. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory SDH Černošín na pořádání
Mikulášské besídky pro děti ve výši 7.000,Kč
4. smlouvu o dočasném užívání předmětů 6
ks výstavních vitrín mezi Městem Černošín
jako vypůjčitelem a Městským Muzeem
Stříbro jako půjčitelem
5. plán inventur na rok 2014
6. odměny členům komisí, kteří nejsou zastupiteli města za rok 2013 ve výši 1.000,na člena, v max. výši 5.000,- Kč na komisi
7. odměnu předsedkyni SPOZ pí Jitce
Jersákové, která není členem zastupitelstva
za období 7-12/2013 ve výši 7.410,- Kč
8. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín jako objednatelem a Mgr. Halinou Cvrkovou,
PhD, Stříbro jako zhotovitelem na zpracování muzejního libreta, přípravu materiálu pro
informační panely a muzejní expozici za cenu díla 15.000,- Kč
9. výběrovou komisi k hodnocení nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu "Pěstební
práce v lesích v majetku města Černošín" ve
složení p. Libor Kaska, Ing. Pavel Filipčík, pí
Lenka Vondrašová, náhradník pí Alena
Kadlecová
10. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci
přímé podpory OS Za Krásné Údolí na pořádání Vánočního turnaje ve stolním tenisu a
vybavení pro oddíl stolního tenisu ve výši
18.000,- Kč
III. doporučuje:
1. ZM schválit cenu známek SKO a poplatek
za psa na rok 2014 ve výši roku 2013
2. ZM schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu OLH mezi Městem Černošín a odborným lesním hospodářem p. Liborem Kaskou
3. ZM neschválit žádný dodatek ke smlouvě
o dílo na akci "Stavební úpravy - Fara Černošín" mezi Městem Černošín jako objednavatelem a s.r.o. AT Finstav Plzeň jako zhotovitelem
4. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného
břemene č. EP-12-0002019/VB/1 mezi
Městem Černošín a ČEZ a.s.
5. ZM schválit vystoupení skupiny Katapult
dne 13.9.2014 v ceně cca 100.000,- Kč v
rámci plánu kulturních akcí

Usnesení č. 73 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 4.12.2013
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. žádost Stavebního a nájemního družstva

jaro 2014
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Z rady
Černošín, Javorová o zařazení opravy soklu
na bytovém domě čp. 340 do plánu stavebních prací na rok 2014
II. schvaluje:
1. program
2. částečnou revokaci usnesení č. 72/II/6 ze
dne 20.11.2013 v textu "v max. výši 5.000,na komisi"
III. doporučuje:
1. ZM schválit předložený návrh rozpočtu
na rok 2014

Usnesení č. 74 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 18.12.2013
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 2 v
DPS
2. oznámení o novém složení Závodního výboru odborové organizace Městského úřadu
v Černošíně
3. žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické Černošín
II. schvaluje:
1. program
2. výměnu bytu v DPS od 1.1.2014
3. smlouvu o vystoupení dne 26.4.2014 mezi Městem Černošín a Jenny Party band za
cenu 16.000,- Kč
4. termíny jednání RM do června 2014
5. čtvrtletní mobilní sběr v osadách a umístění velkoobjemového kontejneru 1x měsíčně v Černošíně

4. zpracování návrhu Místního programu
obnovy vesnice
5. protokol ze závěrečné kontroly MAS Český západ k projektu "Centrum volného času
v Černošíně - vznik místního muzea" se závěrem, že Výbor partnerství a v návaznosti
na to také Koordinátor programu LEADER
nesouhlasí s potvrzením žádosti o proplacení dotace z důvodu závažných formálních
nedostatků fakturace a nedodržení dříve
stanovených podmínek
II. schvaluje:
1. program
2. nové složení kulturní komise od 1.1.
2014: pí Lenka Albertová, Marcela Lišková,
Nela Filipčíková, pp. Pavel Filipčík, David
Zušťák
3. spolupráci s realitní kanceláří RAZKA ve
věci pronájmu KSC Vlčák v Černošíně
4. termín konání zastupitelstva města dne
23.1.2014
5. nákup vybavení a spotřebičů do společenského klubu čp. 24 do 20.000,- Kč
III, neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku O.S.
Aragonit Cheb na projekt "Souznění"
IV. doporučuje:
1. ZM schválit přičlenění honebních pozemků dle přiloženého seznamu do honitby HS
Stříbro
2. ZM schválit aktualizované "Závazné postupy pro zadávání VZMR"
3. ZM schválit podání žádosti o dotaci z
PSOVPK na opravu hasičské zbrojnice
4. ZM schválit uspořádání elektronické aukce na prodej dřevní hmoty v roce 2014

III. doporučuje:
1. ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku za splnění podmínek kupní smlouvy
ze dne 4.4.2011

V. pověřuje:
1. starostu města zpracovat odečty z budov
v majetku města
2. starostu města zjistit informace ke vstupu do GeoLoci

IV. ukládá:
1. starostovi města ve spolupráci s p.
Kaskou vypracovat směrnici na prodej a nakládání s majetkem v rámci lesního hospodářství

Usnesení č. 76 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 22.1.2014

RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. stížnost ve věci sousedských sporů
2. stížnost na špatný odtok vody z pozemní
komunikace a zatékání na pozemek
3. plán těžby v předpokládaném objemu
852 m3 v roce 2014

jaro 2014

Usnesení č. 77 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 5.2.2014
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. sdělení MS Svojšín-les k přičlenění městských pozemků k HS Stříbro
2. sdělení Státního okresního archivu
Tachov ke konceptu zápisu do kroniky za r.
2012
II. schvaluje:
1. program
2. smlouvu o zprostředkování pronájmu nemovitosti mezi RK Razka s.r.o. Tachov jako
zprostředkovatelem a Městem Černošín jako
zájemcem
3. bezplatné zapůjčení sálu v KSC Vlčák dne
29.3.2014 MO STP Černošín k pořádání výroční členské schůze
4. výzvu k podání nabídky na "Cenu sortimentů na lokalitě OM z předmýtních těžeb
v lesích Města Černošín na IQ/2014"
5. revokaci usnesení č. 75/IV/1 ze dne
8.1.2014 ve věci přičlenění pozemků k HS
Stříbro
6. nákup zboží do Infocentra za cenu do
3.100,- Kč
7. pí Zuzanu Vávrovou jako členku kulturní
komise
8. pronájem ledové plochy Zimního stadionu v Tachově ve dnech 15.2. a 29.3.2014
III. pověřuje:
1. starostu města zajistit právní rozbor
smluv mezi Městem Černošín a HS Stříbro
IV. doporučuje:
1. ZM schválit vstup do Geo-Loci o.p.s.

Radnice informuje

RA D A M Ě S TA :

Usnesení č. 75 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 8.1.2014

ku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory SDH Černošín na pořádání maškarního reje pro děti ve výši 7.000,- Kč
4. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory ČSŽ Černošín na pořádání kulturních akcí v roce 2014 ve výši 6.000,- Kč

I. bere na vědomí:
1. žádost snížení nájmu v nebytových prostorách čp. 20
II. schvaluje:
1. program
2. bezplatné zapůjčení sálu v KSC Vlčák OS
Za Krásné Údolí k pořádání Vánočního turnaje dne 25.12. a 26.12.2014 s tím, že sál
bude dne 26.12.2014 vyklizen do 18.00
hod.
3. poskytnutí účelového finančního příspěv-

Městský úřadý Černošín
tel. 374 692 109 fax 374 692 186
e-mail: posta@cernosin.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

ÚŘEDNÍ HODINY
7:30 - 11:30
12:30-16:00
7:30 - 11:30
12:30-15:00
7:30 - 11:30
12:30-16:00
7:30 - 11:30
12:30-15:00
-----
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Radnice informuje
roční polatek za psa
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Černošín a jeho místních částech.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do
15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj.
dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí
držení psa staršího. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit
zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn
psa, jeho ztráta, darování, prodej)
Tuto povinnost má i osoba, která je podle zákona o místních poplatcích nebo podle
této vyhlášky od placení poplatku osvobo-

zena a důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
Osvobozena od poplatku je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu, dále osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob a osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Nárok na úlevu poplatku má osoba, která si pořídila psa z útulku ve výši 100 % po
dobu 3 let.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.
příslušného kalendářního roku.

Vzhledem k tomu, že v posledním období
se město stará stále častěji o nalezené
psy, žádáme občany, aby na městský úřad
hlásili i své zaběhnuté psy,
případně poskytli další informace,
které by vedly k nalezení majitele
ztraceného psa.

prodej známek SKO
(směsný komunální odpad)
NA 2. Q 2014 OD 1.4.2014
C E N Y Č TV RT L E T N Í C H Z N Á M E K
SKO Třebel - roční poplatek
600,- Kč
Čtvrtletní týdenní vývoz 110 l
550,- Kč
Čtvrtletní 14denní vývoz 110 l
450,- Kč
14denní vývoz v SUDÉ TÝDNY

nájem obecních pozemků
Úhrada za pronájem obecních pozemků je
splatná do 31.03.2014, případně dle uzavřené smlouvy.

Blahopřejeme
Životní jubilea
leden - červen - 2014

stav obyvatelstva k 31. 12. 2013

Jena Tomášková
Marie Křížová
Slavěna Čermáková
Miroslava Latislavová
Miroslav Černý
Miluška Marvánová
Alena Doušová
Julia Čápová
Antonín Konopásek
Věra Drobňáková
Dobroslav Čáp
Marie Kobylková
Margita Kaššová
Marie Peroutková
Bedřiška Kosová
Eliška Orosová
František Gabriel
Marie Kubovská
Marie Kobzová
Jana Hrachová
Ludvík Krbec
Stanislav Liška
Václav Svatoš
Zdeňka Hrubá
Jindřich Lacko

stříbrná svatba
Lenka a Milan Albertovi
Lydie a Roland Wohnerovi
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně štěstí a zdraví
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Ze školy
návštěva planetária v Plzni
V předvánočním období si 4. a 5. třída udělaly výlet do prvního českého 3D Planetária
v Plzni, které bylo nově otevřeno 4. 11.
2013 v objektu areálu Techmania Science
Center. 3D Planetárium s vybavením přišlo
zhruba na 150 miliónů korun, současná výstavní plocha Techmanie je 3000metrů čtverečních. V roce 2014 se má areál rozšířit na
tři hektary o další expozice, dílny, klubovny.
Prohlédli jsme si prostory nového 3D
Planetária, jehož exponáty zabírají tři poschodí. Některým z nás se nejvíce líbila jízda výtahem, přestože nepatřil k exponátům.
Supermoderní vybavení umožňuje zábavnou formou poznávat fyziku a astronomii.
Uvnitř haly jsou dvě různě velké sférické kupole pro výuku. Navštívili jsme 3D kino umístěné ve velkém slunci a velmi se nám líbil film o vesmíru. Vyzkoušeli jsme si i různé
další exponáty jako např. gyroskop, ve kterém se děti točily i hlavou dolů,snažili jsme
se ovládat páčky,abychom vylovili malou
cihličku,zaujala nás herna, ve které jsme
mohli pozorovat vznik miniaturního tornáda, dověděli jsme se, že první raketa byla z
Číny,prohlédli jsme si opravdový oblek pro
kosmonauty. V interaktivní expozici vesmír
vám 27 exponátů ukáže blízký i vzdálený
vesmír tak, jak ho pravděpodobně neznáte.
Pohrát si zde můžete s vodíkovou raketou,
pochopíte,co se děje v nitru sopek nebo jak
vypadá vnitřek Slunce. Zážitků bylo mnoho
a už se těšíme, že se na jaře opět do
Techmanie podíváme a zjistíme, co tam přibylo nového.
Žáci a žákyně 5. třídy

ve vodě jsme jako doma
Tuto zimu jsme si moc bobování a sáňkování neužili. Proto jsme uvítali, že si můžeme
jet alespoň zaplavat a vyřádit se ve Wellness
centru Konstantin v Konstantinových Lázních. Do obecního mikrobusu se nás vejde
dvacet, takže naše paní učitelky rozhodly, že
pojedou jen žáci 2. a 5. ročníku. Proč?
Protože třeťáky a čtvrťáky čeká na jaře povinný plavecký výcvik. Venku bylo sychravo,
ale my jsme se vyhřívali ve vířivkách a saunách a nechali se masírovat v teplé vodě bazénu. Moc se nám to líbilo.
Plavecký výcvik se v tomto školním roce uskuteční opět v Tachově. Poprvé pojedeme
ve čtvrtek 3. dubna, celý výcvik má 10 lekcí.
Příjemná změna je v tom, že tentokrát již využijeme mikrobus, proto nebudeme v dopravě závislí na jiných školách. Díky příspěvku od města Černošín se nám také výrazně sníží náklady za dopravu - za 10 jízd
tak zaplatí každý žák jen 400 Kč, což je
oproti předešlým rokům o polovinu nižší výdaj pro rodiče. Všechny informace a fotografie budou k nahlédnutí na webových
stránkách školy.

jaro 2014

Velmi se těšíme, my plavci jsme totiž ve vodě jako doma.

zápis dětí do 1. třídy
Velkým dnem pro budoucí prvňáčky byl 28.
leden 2014, kdy přišli do naší školy, aby ukázali, jak jsou připraveni k zahájení školní
docházky. Ve škole na ně čekala jejich budoucí paní učitelka Mgr. Eliška Votavová.
Děti skládaly své jméno z velkých písmen, uměly se podepsat, ukázaly, že poznají všechny barvy, zvířata a geometrické tvary, počítaly a řadily čísla v řadě, stříhaly a kreslily.
Nakonec zazpívaly písničku nebo řekly básničku. Za odměnu dostaly dárky, které jim
vyrobili žáci ve školní družině pod vedením
paní vychovatelky Věry Nové.
Celkem bylo zapsáno 11 dětí, z toho 7 děvčat a 4 chlapci. Všichni se nové žáčky moc
těšíme.

Černošín má talent
Ve čtvrtek 30. 1. na všech školách dostávali
žáci vysvědčení. Nejinak to bylo i u nás. My
jsme si ale připravili netradiční dopoledne.
Uspořádali jsme velkou talentovou soutěž
"Černošín má talent". Žáci se na ni pečlivě
připravovali několik dní. Paní učitelky se
představily v kostýmech jako slečna Blue, lady Pink a Pavoučí žena.
Mezi soutěžícími byli kouzelníci, zpěváci, vypravěči vtipů, kteří nás často rozesmáli až k
pláči. Herci zahráli pohádku, kterou si sami
vymysleli, a tanečnice roztancovaly celé obecenstvo. Na flétny zahráli a básničky zarecitovali jiní nadaní účinkující a vystoupili i

akrobaté a gymnastka. Všichni jsme se dobře bavili a na závěr porota vyhodnotila ty
nejlepší, kteří dostali knihy. Mlékárna Stříbro přispěla sponzorským darem - svými
mléčnými výrobky, takže i ti, kteří nevyhráli,
dostali odměnu. Tímto děkujeme.
Myslíme, že by se tato akce mohla stát tradicí a příští rok si ji rádi zopakujeme.

hurá za kulturou
Poslední dny před jarními prázdninami si
žáci 1. stupně zpestřili zhlédnutím divadelního představení OTESÁNEK v divadle
Alfa v Plzni. Jelikož jsme využili místního
mikrobusu, který má omezený počet míst
k sezení, museli jsme se rozdělit do dvou
skupin. První skupina jela na představení
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Ze školy
ve čtvrtek 13. února, druhá následující den.
Autor (Vítek Peřina) klasickou pohádku zpestřil osobitou optikou, vymyslel originální
(často vtipnou) motivaci, ale přitom zachoval původní děj, jenž známe ze zpracování
K. J. Erbena. Předlohu umístil do současnosti, a navíc jako bonus pro "našince" příběh zasadil do plzeňského regionu. Vyprávění začíná v lese, odkud jsme se přenesli
přes hostinec v Kyšicích až do Plzně. Zde
jsme s nenasytným Otesánkem navštívili pivovar, fotbalový stadion a Náměstí Republiky, kde se právě konaly trhy. Ještě štěstí, že
zde prodávala bylinky i babka s motyčkou,
která všechny nakonec zachránila.

Ze školky
Zprávičky z naší školičky
Zima je období sněhu a zimních radovánek.
Letos jsme si užili poskrovnu, ale přesto se
děti neošidily o hry se sněhem a bobování
na zahradě MŠ.
Leden nám zpestřila pohádka ,,O perníkové
chaloupce divadla ,,Z bedny z Karlových varů. Děti si užily setkání s kamarády ze ZŠ loňskými předškoláky. Přišli je pozvat na zápis do Základní školy v Černošíně. Prvňáčci
ukázali, co se již ve škole naučili. Děti se zúčastnily výtvarné soutěže pod názvem
,,Moje pohádka pořádanou ZŠ Gagarinova
ul. ve Stříbře. Gratulujeme Martince Čekanové a Barborce Voleské za umístění v této
soutěži.
A na co se může naše drobotina těšit?
Na březen plánujeme výlet autobusem do
Plzně. Navštívili bychom zábavné centrum
Lvíček.
I naše Mateřská škola v Černošíně má svůj
ZÁPIS.
Koná se 25.3. 2014 od 10:00 hod. do 13:00
hod. v 1. třídě mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný
list dítěte.
Zatím je v naší MŠ zapsáno 37 dětí.
Už se těšíme na naše nové kamarády.
Kolektiv MŠ

úspěchy našich malířů
V závěru loňského roku vyhlásila ZŠ Stříbro
- Gagarinova výtvarnou soutěž na téma: MOJE POHÁDKA. Tato soutěž byla určena pro
děti z mateřských škol a žáky 1. ročníků základních škol. I naši prvňáčci mají rádi pohádky, proto se s nadšením pustili do malování klasických i současných pohádek.
Všechny práce jsme pak zaslali do soutěže a
čekali na její vyhodnocení. To proběhlo na
konci ledna. A jak jsme dopadli? Mezi nejzdařilejšími obrázky oceněné diplomem a
malou cenou byly i ty, které namalovali žáci
naší školy. Jednalo se o obrázek Venduly
Vláškové (Rákosníček) a Františka Koubka
(Dlouhý, Široký a Bystrozraký). Gratulujeme!

Mateřská škola a předškoláci
Na přelomu ledna a února se z dětí předškolního věků stanou ,,skuteční předškoláci”. Někteří se do školy těší, jiní se zatím neumějí představit, co je tam čeká. Naše škola
pracuje tak, jak jí určuje legislativa a zejména ,, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Tento program děti připravuje v dostatečné míře. To, čemu říkáme
,,příprava dítěte na školu, je důležitou součástí předškolního vzdělávání. Ve formě her
a dalších činností probíhá po celou dobu,
kdy dítě do MŠ dochází. V posledním roce je
samozřejmě intenzivnější - učitelka zvláště v
této době sleduje, zda dítě v rozvoji a učení
postupuje tak, jak má, a zda dosahuje v jednotlivých dovednostech úrovně, kterou lze
vzhledem k jeho individuálním možnostem
očekávat. V případě, že zjistí nějaký problém, pomůže jej dítěti zvládnout i ve spolupráci s rodiči. To, že učitelka s dětmi cíleně procvičuje dovednosti, které budou potřebovat ve škole, je samozřejmou náplní její práce. A jak tedy děti co nejlépe připravit
na školu? Jednou z oblastí je rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky pomocí jednoduchých her s drobnými materiály např. navlékání korálků, koláže z papírových útržků,
kresbou prstem… Důležitou oblastí je sluchové a zrakové vnímání, myšlení a řeč. Ty
procvičujeme např. pomocí různých slovních her (jednoduché rýmovačky, povídání
při pobytu venku, nad obrázky, řazení slov
podle prvního písmena, hledání souvislostí
a rozdílů…). Tyto činnosti zařazujeme i do
relaxačních činností - vycházek (např. poznávání stromů a jejich společné znaky, pozorování automobilů, výloh obchodů…).
Trénuje se logické myšlení a pozorovací znaky. Prostorovou a pravolevou orientaci procvičujeme převážně na školní zahradě (např.
překážkové dráhy, hra na automobily, na dopravu…). Naprosto přirozeně i během převlékání na vycházku, chystání příborů, uklízení hraček. Nesmíme zapomenout na soci-

kolektiv učitelů
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Ze školky

Hasičské okénko

ální dovednosti a orientaci v okolí např. exkurze, návštěva ZŠ Černošín, vycházky po okolí (Kde je můj domov), ale i výlety do
Stříbra a Plzně. Předškolák by měl vědět jak
se jmenuje, kde bydlí. V tom ji pomáhá i jednoduchá a oblíbená hra ,, Na poštu”.
Naše škola pracuje s dětmi tak, aby každé
získalo v rámci individuálních možností maximum. Nelze tedy očekávat, že v době kdy
budou děti opouštět MŠ, bude jedno jako
druhé. Každé dítě je vyjímečné a individualita.
Do základní školy letos odchází 13 předškoláků.

Samozřejmě patří naše poděkování našim
sponzorům, bez jejichž štědrého přispění
bychom akce jak pro dospělé tak i pro naše
nejmenší těžko mohli pořádat. A též spoluobčanům a dětem za účast, bez které by naše snažení ztratilo význam. Doufáme v hojnou účast i v příštím roce a budeme se na
Vás všechny těšit.
Další připravovanou akcí je posezení u hasičské zbrojnice u příležitosti konání poutě
Svatého Jiří 26.4.2014 a tradiční stavění
máje u hasičské zbojnice 30.4.2014. Budeme se samozřejmě těšit na vaši hojnou účast.
Také jsme vyjížděli ke třem požárům, v lednu jednou, v únoru dvakrát. Výjezdová jednotka vše zvládla na výbornou, což svědčí o
naší dobré připravenosti. A hlavně o tom, že
prostředky vynakládané městem na náš
SDH nejsou vyhozené peníze, ale slouží ku
pomoci všem.

Eliška Koutecká

Hasičské okénko
Dobrý den všem, kteří se zajímají o dění v
SDH. V letošním roce jsme pořádali ples,
který se konal 18.1. 2014. Ples se nám podle našeho názoru povedl, až na malou nehodu, která dobře dopadla. Rádi bychom, kdyby se akce účastnilo více našich spoluobčanů. Na druhou stranu musíme přiznat, že
stále patří mezi nejnavštěvovanější akce v
našem městě.
Dne 15.2.2014 maškarní rej pro naše nejmenší spoluobčany, kteří byli v hojnějším
počtu, a dětem se moc líbilo. Přišla spousta
krásných masek. Poděkování patří našim
děvčatům za jejich úžasné předtančení, do
kterého se zapojily jak děti, tak i jejich rodiče, tety a babičky nevyjímaje. Při pohledu
na rozzářené děti, které si to užívají, máme
všichni, kteří se podílíme na přípravách, radost, neboť je zřejmé, že naše snaha nebyla
zbytečná.

Tělovýchovná jednota
SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
Úvodem mi dovolte poděkovat všem, kteří
ukončili loňský rok tradičním Silvestrovským pokopáním. Tentokrát nás bylo opravdu hodně a mám radost, že sport není občanům Černošína cizí.
Opět šlo především o dobrou zábavu, připomenout tělu, proč jsou na něm svaly a hlavně se nezranit. Není vůbec důležité, kdo nastřílel kolik branek. Podstatné je udělat něco málo pro sebe, potkat mladé i více mladé
známé a dobře se pobavit. A to se, myslím,
tentokrát povedlo na jedničku.

Za SDH starosta Hrubý František

Plán preventisty SDH
města Černošín na rok 2014
BŘEZEN - preventivní prohlídky města Černošín (plánované ulice)
ČERVEN - preventivní prohlídky v obci
Záchlumí
ČERVENEC A SRPEN - průběžná kontrola
vodních zdrojů
ŘÍJEN - preventivní prohlídky spádových obcích Olbramov a Zádub
PROSINEC - besídka na I. Stupni ZŠ Černošín na téma ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA
SDH pořádá turnaj Sv. Floriána v minikopané 3.5. 2014 v Černošíně na hřišti.
Prezence v 9:00 hod. Výkop v 10:00 hod.
Za SDH Petr Hrach

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Pro mužstvo TJ SOKOL Černošín lednem začala pravidelná zimní příprava. Raději nebudu komentovat přístup hráčů. V posledních
letech klesá nejen kolektivní odpovědnost,
ale i represivní možnosti vedení družstva.
Prostě je to na individuálním přístupu. A
podle toho to také vypadá. Stejně jako ve
všech ostatních sportovních odvětví najdete
také mezi fotbalisty jedince, podle kterých
si můžete řídit hodinky a vůbec neřeší jestli
prší, anebo svítí slunce. Chodí pravidelně a
uvědomují si, že ze zimní přípravy se dá čerpat celý rok. No a protipólem jsou jedinci,
kteří dělají, že neví co zimní příprava je a
vlastně ani nějaké trénování nepotřebují.
Začátek jarní části soutěže se blíží, a tak věřím v maximální kolektivní nasazení. Cíl je
stejný jako předchozí rok - udržení druhé třídy Okresního přeboru v našem městečku.
Po podzimní části jsme na devátém místě se
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
ziskem 18 bodů a tak je potřeba zabojovat
o každý další.
Přehled jarní části soutěže:
15. kolo
Erpužice - Černošín
NE 30.3. v 14:00
16. kolo
Černošín - Bor A
SO 5.4. v 16:30
17. kolo
Studánka A - Černošín SO 12.4. v 16:30
18. kolo
Černošín - Sulislav
SO 19.4. v 17:00
19. kolo
Záchlumí - Černošín SO 26.4. v 17:00
20. kolo
Černošín - K. Lázně A SO 3.5. v 17:00
21. kolo
Kšice A - Černošín
SO 10.5. v 17:00
22. kolo
Černošín - Částkov A SO 17.5. v 17:00
23. kolo
Bezdružice - Černošín SO 24.5. v 17:00
24. kolo
Černošín - Damnov A SO 31.5. v 17:00
25. kolo
Planá A - Černošín
SO 7.6. v 17:00
26. kolo
Černošín - Kostelec
SO 14.6. v 17:00
Přehled jarních zápasů berte jako pozvánku
k návštěvě místního stadionu. Kromě sportovního zážitku můžeme nabídnout nejen
dobrou klobásu, ale i točené pivo v našem
bufetu.
8. února se konala "Valná hromada TJ".
Proběhla v klasickém duchu bilancování činnosti v roce 2013 a prezentace plánů na rok
2014. Vše se jako již tradičně točí kolem peněz. A tak i aktivity investiční a společenské
budou podřízeny tomuto problému. Snad
jen okrajově připomenu úspěchy loňského
roku:
Dne 16.3.2013 Český olympijský výbor a
jeho komise sportu ocenily po nominaci výboru TJ Sokola Černošín paní Marii
Hladíkovou v anketě Trenérka - cvičitelka roku 2012.

Pan Václav Myška založil pod hlavičkou
TJ sportovní oddíl stolního tenisu. Vše se
podařilo legislativně dotáhnout a v dnešní
době má tento oddíl jedenáct členů.
Postupně, tak jak se výkonnost hráčů zlepšuje, začíná navštěvovat turnaje v okolí a
jsem opravdu zvědavý, kam se tato aktivita
bude ubírat. Vedení TJ takové aktivity maximálně podporuje, a myslím, že nikdo nepochybuje o důležitosti práce s mládeží.
Z minulého čísla zpravodaje víte o zakoupení minibusu IVECO Daily 50C15 E4 BUS.
Tato investice byla plně v režii města Černošín a jak první měsíce provozu ukázaly, využití je především ze strany ZŠ a MŠ. Naše organizace zajistila nutné opravy a v dnešní
době je minibus v perfektní stavu a pro děti bezpečný.

Závěrem mi dovolte poděkovat za podporu
sportu v našem městě.
Také bych chtěl všem popřát krásné jaro,
minimální životní starosti a pevné zdraví.
Srdečné pozvání na domácí utkání SOKOL
Černošín je pochopitelně samozřejmostí.
Miroslav Koutecký

Ohlédnutí
za Setkáním u betléma
Občanské sdružení Poutníci z Okrouhlého
Hradiště ve spolupráci z Městským úřadem
Černošín uspořádalo již deváté vánoční
Setkání s hudbou pro občany Černošína v
místním kostele sv. Jiří. V rámci hodinového
koncertu bylo možné se zaposlouchat do
vánočních písní v podání sólistky DJK
Venuše Dvořákové a pěveckého sboru
Cantus, Stříbro-Kladruby, které na varhany
doprovázela Marie Pochopová.
Bylo zajímavé pozorovat, že si v době vánoční do místního kostela našli cestu nejen
občané Černošína, ale i z blízkého okolí. Na
malý moment se nechali v táhnout do příjemné vánoční atmosféry a využili tak krásnou chvíli k setkání se sousedy, známými,
popřípadě jen tak rozjímali a na závěr si
společně zazpívali.

Osady
Víchovské Cesty k pramenům
Dalším z projektů, které připravilo O.s.
Víchov pro děti byl projekt podpořený
Mikroregionem Konstantinolázensko "HARANTI" - Cesty k pramenům.
Hlavní myšlenkou bylo dětem přiblížit vznik
zeměkoule a samotného lidstva. Během prosincového víkendu bylo možné se přesunout
časem nejen do doby třetihor, ale i podpořit
expedici Apollo v plzeňském planetáriu.
V sobotu 14. prosince se expedice zúčastnilo celkem 10 dětí a 7 dospělých. Přihláška
byla zpřístupněna na facebookovém profilu
Občanského sdružení a na webových stránkách sdružení www.vichov.cz. Účastníci projektu byli vtaženi do tajuplného pátrání po
mimozemské civilizaci prostřednictvím 3D
projekce v nově zrekonstruovaných prostorech plzeňského planetária. V rámci prohlídky si mohli udělat představu, jak vznikla naše modrá planeta a jak jsme jako lidstvo vůči ní velmi nezodpovědní. Velkým přínosem
byla možnost vyzkoušet si interaktivní pomůcky, včetně moderních technologií.
Druhý den (15. prosince) se mohly děti těšit
na keramickou výtvarnou dílnu s projekcí.
Zaměřili jsme se na třetihory, druhohory a
vše co je spojeno s vegetací a faunou té doby. Pod vedením paní Dominiky Hilpertové,
která se již několik let ve Víchově zabývá výrobou keramiky, byla dětem dána možnost
si svého dinosaura vlastnoručně vytvořit.
Výrobky jsme použili k doplnění plastiky
pravěké vesnice, kterou pro naše O.s. připravil výtvarný kroužek pod vedením členek
O.s. Lapeť z Černošína, paní Mirky Vláškové
a slečny Vlasty Andršové.
Díky projektu Cesty k pramenům se podařilo v obci Víchov zpřístupnit pro děti keramický výtvarný kroužek zcela zdarma, a tím
rozšířili nabídku volnočasových aktivit pro
místní děti. Kroužek se bude soustřeďovat
na různá roční období a tematicky je zpracovávat.
Na jaře se připravuje akci Vítání jara, kdy
bude hlavním cílem vyrábět keramické ptáčky a budky. Termín bude opět vyvěšen na
našich internetových stránkách www.vichov.cz, nebo facebook O.s. Víchov.
Jiřina Vladařová

Jiřina Vladařová
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Osady
Krásný pozdrav z Krásného Údolí
V minulém roce jsme šli zase s cílem dotáhnout MÚ k dokončení projektu naší vesničky, ale bohužel ani po 5 letech co je to rozdělané jsme neuspěli.
Podle některých zastupitelů jsou důležitější
jiné spádové obce a tak se ptám, je to dobře? Co se změnilo za 4 roky v Černošíně?
Kdybych nechodil na zastupitelstvo, tak to
ani nepoznám a ptám se proč. Může zato
nový starosta?
Učí se, je toho hodně, ale házení klacků a
naschvály od těch co se viděli na jeho židli
mu vůbec nepomáhají. Ale tak to jen mezi
řečí a teď Krásné Údolí.
Celý rok proběhl v klidu a v duchu vylepšení našeho Kulturáčku, a hurá Město nám poskytlo peníze a mi už makáme a těšíme se
až vás v novém Kulturáčku přivítáme na pálení čarodějnic 30.4.2014 .
Dále jsme jako každý rok sekali a uklízeli
Krásné Údolí, ale tentokrát jsme si přibrali i
Pytlov, zezačátku bylo trochu zlé krve, ale
pak už jsme jeli a spolupracovali jak po másle. V závěru roku jsme za přispění Černošína, Mikroregionu, TJ Sokol a Železářství
Luboš Votrubec uspořádali první ročník
Vánočního turnaje ve stolním tenise, kde
změřili síly hráči a hráčky z okolí a boje o zajímavé ceny skončily na medailových příčkách v tomto pořadí:
Ml. žáci
1. místo V. Myška ml.; 2. místo V. Jersák;
3. místo F. Grigar
Ml. žákyně
1. místo K. Entová; 2. místo K. Baronová;
3. místo A. Varousová
St. žáci
1. místo V. Myška ml.; 2. místo J. Kaňka;
3. místo D. Klusáček
Ženy
1. místo J. Vladařová; 2. místo J. Jersáková;
Muži
1. místo V. Myška st.; 2. místo P. Janota;
3. místo M. Hubálek
Dvoudenní turnaj jsme zakončili Musicparty
D. J. Prazdroje. Věřím, že v ročníku 2014 se
nás sejde víc jak za stolem, tak na baru, i
když doufám, že ustojíme problémy, které
jsou nám vytvářeny od nepřejících.
A byl Silvestr!!!!!!!!
A co v roce 2014? Doladit Kulturáček, účastníme se dotačního programu
Mikroregionu na zařízení Kulturáčku, stavění Máje, pouť Svatého Antonína, Dětský den,
víkendový tábor pod Šontálem (Jak se tenkrát bály).
Dále chceme připravit několik víkendových
soustředění oddílu Stolního tenisu .
Díky za pozornost a brzy neshledanou.
předseda O.s. Za Krásné Údolí V. Myška

jaro 2014

O S A D Y / O TÁ Z K A P R O

Otázka pro...
… Alenu Kadlecovou,
stavební techničku Města Černošín
Hned v úvodu bych Vás poprosila, jestli
byste se mohla čtenářům představit a podrobněji prozradit jakou pracovní pozici v
Černošíně vykonáváte?
Jmenuji se Alena Kadlecová a na Městském
úřadu v Černošíně jsem, dalo by se říct, na
pracovní pozici stavebního technika.
V minulém roce byly rozdělány různé rekonstrukce, opravy a úpravy. Mohla byste
nám sdělit, co vše se v Černošíně událo?
Jen namátkou, dokončila se oprava vrchní
části hřbitovní zdi, provedla se výměna malých oken na základní a mateřské škole a oprava části Fary, vybudoval se chodník k
Vítečku v ulici Plánská, zhotovila se tzv. vana do kašny, aby neprotékala, byl uskutečněn zkušební vrt na Třebeli za účelem zjištění možnosti zásobování obyvatel Třebele
vodou. Současně Město jednalo s projektanty o dokončení projektových dokumentací
např. na ulici Svojšínskou, Třebel.
Každý jistě zaznamenal otevření nového
muzea v prostorách bývalé fary. Chtěla
bych se zeptat, zda muzeum je již zcela dokončené, prostory na faře jsou přeci jen
menší, nebo ho čekají další úpravy?
V tomto roce objekt Fary čeká dokončení výměny vnějších oken, přeložení krytiny na
vstupní bráně. Připravujeme výměnu vstupních dveří do části v níž se nachází muzeum,
výměnu vstupní branky a zhotovení nových
vrat dle dobové fotografie.
Nejen na objektu Fary, ale i v jejím okolí je
ještě hodně práce, věřím, že se bude postupně pokračovat.
Jak byste celkově zhodnotila uplynulý
rok, dokončilo se vše, co bylo naplánováno, nebo některé práce se překlenuly do
roku 2014?
Ze svého pohledu a s ohledem na svoje zapojení do procesu ve II. čtvrtletí 2013 nebudu uplynulý rok hodnotit. Jsou práce, jejichž realizace se posunula do letošního roku. Např. ulice Svojšínská, naučná stezka
Třebel.
Máme začátek roku 2014. Jsou na tento
rok naplánované nějaké změny? Mohou se
obyvatelé Černošína již v tomto roce těšit
na nové objekty?
Jak jsem již uvedla výše, bude se v letošním
roce realizovat naučná stezka Třebel, ulice
Svojšínská, u ní připravujeme v současné
době žádost o dotaci. Z drobných akcí zmíním dokončení výměny oken na základní
škole čp. 5 - první stupeň, vyčištění dočišťovacího rybníka na ČOV, kde budou na budově zároveň vyměněna dožilá dřevěná okna.
Bude provedena oprava hasičské zbrojnice,
která zahrnuje výměnu vrat a opravu střechy. Připravují se dotační tituly, projektové
dokumentace např. pro zdroj vody na
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Otázka pro...

Černošín má ulice...

Třebeli, vjezdy v Krásném Údolí, zateplení
budovy základní školy čp. 5 - první stupeň a
další.
Z hlediska časové i finanční náročnosti
jsou větší rekonstrukce či nové výstavby
dlouhodobější. Můžete čtenářům prozradit
zda Černošín něco takového v nejbližších
letech čeká?
Výstavba nových objektů v nejbližších letech město asi nečeká, spíše se zaměří na
způsob využití stávajících, jejich opravu, zabezpečení, údržbu a zajištění snižování nákladů na energie, modernizaci. To samé čeká inženýrské sítě, komunikace.

Ulicí patřící mezi ty "mladé" je LIPOVÁ, vznikla teprve před 30 lety.
Pro občany je velmi důležitá. V této ulici jsou
místa pracovních příležitostí, načerpání PHM
a cesta do překrásné přírody na východ od obce.
Lípám v našem městě se skutečně daří. V roce
2000 byla společně zasazena památeční lípa
na Náměstí 1. máje na počest 55. výročí osvobození, společně ji zasadili fotbalisté Černošínska a jejich přátelé-sportovci z partnerské Ne-pomyšle na Lounsku. Při úpravě náměstí byla lípa úspěšně přesazena a dobře
roste vedle "stánku" uprostřed obce.
Další lípy lemují nově upravenou ulici Stříbrskou.
Ulice LIPOVÁ má název od stromu, který má

historický význam v dějinách naší vlasti.
LÍPA je strom srdíčkový, léčivý, klidný, národní
a odolný. Botanicky je zařazen mezi lipovitéTiliaceae - čeleď dvouděložných rostlin.
Dřevina s celistvými listy s palisty a s oboupohlavními květy. Plodem je např. oříšek.
Květy lípy srdčité a velkolisté obsahují silici,
sliz, třísloviny, flavonoidy. Ve formě nálevu se
užívají jako diaforetikum (prostředek zvyšující
sekreci potních žláz).
Je dobře,že se našim lípám u nás daří. Vrací
nám péči, klid a zeleň, která bude typická pro
naše město místo kaštanu jírovce, který úspěšně ničí klíněnka.
Proto všimněte si rozdílů mezi našimi lípami.

předsedkyně - Bláhová Irena
členky - Prodělalová Reneta, Melicharová
Jiřina
Náhradnice - Pokorná Helena
Plán práce na rok 2014:
29.3. 2014 členská schůze ve Vlčáku
24.5. 2014 výlet do Prahy členové MO - 150 Kč, ostatní - 200 Kč,
děti - 50 Kč
1.9. 2014 - 6.9. 2014 - lázně Bechyně

Pobyt. popl. 4.300 Kč + doprava - 24.000 Kč,
rozpočítá se podle počtu zájemců
Záloha 3.000 kč
22.11. 2014 členská schůze - Vlčák
Přihlásit se můžete na schůzi 29.3. 2014 a zálohu do Bechyně budu vybírat v dubnu.
Přeji Vám spokojený rok 2014

Děkuji za rozhovor
Martina Janotová

Zpráva z MO STP v Černošíně
Na jarní schůzi v roce 2013 byl zvolen výbor a
na podzimní schůzi doplněn o další členy a je
ve složení
Předseda - Viačková Eva
Zástupce - Hušková Hana
Pokladní - Chlebečková Anna
Členové výboru Zavadská Blažena, Čejková Lydie
Kontrolní a revizní -

M. Čampulová

Eva Viačková

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 letního zpravodaje je 20. května 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.
Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Šéfredaktor: Jan Grigar
Redakční rada: Jiřina Vladařová, Jan Grigar, Ing. Pavel Filipčík, Eva Klusáčková,
Vladislav Turek
Revize textu: Miroslav Koláč /Grafické zpracování a tisk: Typographeum
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POZVÁNÍ/OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí
za masopustem
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