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Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
nedávno skončily prázdniny, začal školní rok a už nám klepou na dveře vánoční svátky.
Dovolte mi, abych Vás pozval na pár akcí, které připravuje kulturní komise s městem. V
první řadě na rozsvěcení vánočního stromu spojené s menším trhem a prodejem domácích zabijačkových pochoutek, které se uskuteční první adventní neděli, tj. 1.12.2013.
Výtěžek z prodeje zabijačky poputuje jako minulý rok Středisku Víteček. Tradičně při této příležitosti vystoupí děti z mateřinky a základní školy.
Další akcí, která nám zpříjemní předvánoční čas, bude vánoční koncert v kostele Sv. Jiří
13.12.2013, na kterém vystoupí skupina Roháči. Letos si opět připravují program děti
ze ZŠ pod vedením paních učitelek. V kostele, se 26.12.2013 odehraje další tradiční akce -"Sejdeme se u Betléma". S rokem 2013 se rozloučíme ve společenském klubu č.p. 24
dne 28.12.2013, kde se o dobrou náladu postará Amati Band. Na Nový rok - 1.1.2014
se sejdeme na tradičním novoročním výšlapu na Vlčí horu. Podrobnosti o všech akcích
se dozvíte z plakátů.
Přeji Vám poklidný Advent, veselé Vánoce a v novém roce zdraví, pohodu a ať Vás obklopují jen příjemní a slušní lidé.
Jan Grigar,
starosta

Vánoční stromek
dětí ze školní družiny

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 32 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 29.8.2013
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. návrh s.r.o. FLEA Tachov na regulaci topení v dolní budově ZŠ v Černošíně
2. informaci s.r.o. Ekodepon o provozování
sběrného dvora
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení p. Grim, pí
Vondrašová
2. program
3. záměr prodeje p.p.č. 1991/1 o výměře
1148 m2 v k.ú. Ostrovce
4. prodej p.p.č. 1372/10 o výměře 126 m2 v
k.ú. Lažany za celkovou kupní cenu 6.300,Kč
5. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1372/10
o výměře 126 m2 v k.ú. Lažany
6. prodej p.p.č. 24/39 o výměře 459 m2 v
k.ú. Krásné Údolí za celkovou kupní cenu
22.950,- Kč
7. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1372/10
o výměře 126 m2 v k.ú. Krásné Údolí
8. prodej st.p.č. 376 o výměře 229 m2 v k.ú.
Černošín za celkovou cenu 4.580,- Kč
9. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č. 376
o výměře 229 m2
10. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
11. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
12. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
13. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
14. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
15. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
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376 o výměře 229 m2
16. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
17. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
18. kupní smlouvu na prodej 1/10 st.p.č.
376 o výměře 229 m2
19. revokaci usnesení č. 22/I/13 z 25.10.
2012
20. poskytnutí dotace TJ Sokol Černošín na
nákup minibusu do maximální výše
500.000,- Kč bez DPH
21. smlouvu o účelově vázané dotaci mezi
Městem Černošín jako poskytovatelem a TJ
Sokol Černošín jako příjemcem
22. dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní
linkovou dopravou mezi Městem Černošín
jako poskytovatelem a Plzeňským krajem jako příjemcem za celkovou cenu dodatku
70.260,- Kč
23. rozpočtové opatření č. 6/2013
24. smlouvu o výpůjčce mezi Sdružením
měst a obcí Plzeňského kraje jako půjčitelem a Městem Černošín jako vypůjčitelem
na dočasné bezplatné užívání kontejneru
Abroll 36 m3 modrý
25. smlouvu o smlouvě budoucí mezi
Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje jako budoucím prodávajícím a Městem Černošín jako budoucím kupujícím na nákup kontejnerů pro objemný odpad
26. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
"Stavební a sadové úpravy - Plánská ul." mezi Městem Černošín a Karlem Smolkem,
SMOHRA zemní práce - autodoprava Město
Touškov za celkovou cenu díla 176.510,- Kč
vč. DPH
27. pořadí uchazečů na akci "Odvodnění MŠ

a čp. 24": (1.) PP - servis Plzeň s.r.o. IČO
26322242 (2.) BKV Stavební společnost
s.r.o. Bor IČO 14704641 (3.) Promonasta
s.r.o. Sytno IČO 26323737
28. smlouvu o dílo na akci "Odvodnění MŠ
a čp. 24" mezi Městem Černošín a s.r.o. PP Servis, U Velkého rybníku 35 Plzeň za celkovou cenu díla 241.863,- Kč vč. DPH
29. vypracování projektové dokumentace na
zpřístupnění hradu Volfštejn za max. cenu
50.000,- Kč vč. DPH
30. podání žádosti o dotaci na vybudování
dětského hřiště v Ostrovcích
III. neschvaluje:
1. skácení 1 ks stromu (javor mléčný) na
p.p.č. 1383/9 v k.ú. Černošín
IV. navrhuje:
1. na základě žádosti Okresního soudu v
Tachově na funkci přísedícího tohoto soudu
znovuzvolení stávajícího přísedícího a v souladu s ustanovením zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, v platném znění, jej tímto volí do
funkce přísedícího Okresního soudu v
Tachově

Usnesení č. 33 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 26.9.2013
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 k případnému
sloučení ZŠ a MŠ v Černošíně
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pp.
Koutecký, Varous
2. program
3. prodej p.p.č. 1991/1 o výměře 1148 m2 v
k.ú. Ostrovce s.r.o. Naše Farma za celkovou
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Ze zastupitelstva
kupní cenu 57.400,- Kč
4. kupní smlouvu mezi Městem Černošín jako prodávajícím a s.r.o. Naše Farma, Jičínská 1786/49, Praha 3-Žižkov, provozovna
Ostrovce 24 jako kupující na prodej p.p.č.
1991/1 o výměře 1148 m2 v k.ú. Ostrovce
5. záměr prodeje p.p.č. 502/1 o výměře
1026 m2 v k.ú. Třebel
6. smlouvu o půjčce mezi Městem Černošín
jako věřitelem a Občanským sdružením
Víchov jako dlužníkem na předfinancování
projektu "Jakubův park" ve výši 221.554,Kč
7. smlouvu o dodání a šéfmontáži výrobků
herních prvků a jejich kombinaci č. 13-070004-2 mezi s.r.o. Tomovy parky, Karlovice,
Radvánovice 11 a Městem Černošín za celkovou cenu dodávky 247.934,- Kč vč. DPH
8. zadání vypracování PD na výstavbu nového vodního zdroje na Třebeli na základě výsledku zkušebního vrtu
9. úpravu vjezdu přes p.p.č. 329/29 ve vlastnictví Města Černošín, kterou provede vlastník sousedního pozemku p.p.č. 329/6 na
vlastní náklady
10. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci
přímé podpory TJ Sokol Černošín na úhradu
vstupních nákladů spojených s provozem
minibusu a na činnost oddílu ve výši
50.000,- Kč
11. podání žádost o dotaci z programu
OPŽP na revitalizaci rybníka v Pytlově

Usnesení č. 34 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 31.10.2013
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 Jungbauerová, Steinerová
2. program
3. částku do 50.000,- na přípravu muzejní
expozice
4. záměr prodeje p.p.č. 9/1 o výměře 499 m2
v k.ú. Lažany
5. prodej p.p.č. 502/1 o výměře 1026 m2 v
k.ú. Třebel za celkovou kupní cenu 51.300,Kč
6. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 502/1 o
výměře 1026 m2 v k.ú. Třebel
7. dosazení 5 ks stromů za cenu 37.909,30
Kč
8. příspěvek ZŠ Černošín na vybudování
Dětského dopravní hřiště ZŠ Černošín ve výši 259.351,- Kč
9. pořadí uchazečů na akci "Třebel - vrt na
zdroj vody (1.) Vodovrty s.r.o. Mariánské
Lázně IČO 26364883 (2.) Trial stav s.r.o.
Plzeň IČO 26363712
10. smlouvu o dílo: SOD 267-2013 a) mezi
s.r.o. VODOVRTY Ladova 195, Mariánské
Lázně jako zhotovitelem a Městem Černošín

Z rady
jako objednatelem na provedení průzkumného vrtu na zdroj vody Třebel
11. rozpočtové opatření č. 7/2013
12. přijetí dotace na volby do PS PČR do PK
ve výši 21.000,- Kč, na hospodaření v lesích
od PK ve výši 118.568,- Kč, na SDH a pohřebnictví od Obce Olbramov ve výši 6.000,Kč, na SDH od Obce Záchlumí ve výši
10.000,- Kč, na VPP od ÚP ve výši 200.781,Kč
13. nákup fotopastí do ceny 35.000,- Kč
14. záměr vyčištění 1 dočišťovacího rybníka
na ČOV do 75.000,- Kč
II. ukládá:
1. starostovi předložit zastupitelům vystavenou penalizační fakturu za nedodržení termínu dokončení akce "Stavební úpravy prostorů - Fara Černošín"

Z rady
Usnesení č. 68 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 26.9.2013
RA D A M Ě S TA :

I. schvaluje:
1. program
2. zavedení pečovatelské služby od
1.10.2013
3. pronájem bytu č. 21 v DPS od 1.10.2013
4. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory OS Víchov na nákup vzrostlých
stromů v rámci projektu "Jakubův park" ve
výši 19.500,- Kč
5. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín v rámci přímé
podpory OS Víchov na nákup vzrostlého vánočního stromu ve výši 7.500,- Kč a jeho vysazení na městském pozemku na návsi ve
Víchově
6. proplacení faktury za kanalizační šachtu
před domem č. 294 SVJ Javor Černošín ve
výši 10.267,- Kč na základě předložení čestného prohlášení stavitele a SVJ o havarijním
stavu
7. nákup informační vitríny na hřbitov Černošín
II. doporučuje:
1. ZM schválit dodatek ke smlouvě s
Ekodeponem s.r.o. týkající se svozu separovaného odpadu

Usnesení č. 69 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 9.10.2013
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí provedené

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

Krajským úřadem PK s tím, že nebyly zjištěny žádné nedostatky
2. zprávu OLH o hospodaření v městských
lesích
II. schvaluje:
1. program
2. smlouvu o spolupráci na propagaci mezi
Městem Černošín a a.s. Seznam.cz, Radlická
3294/10, Praha 5
3. bezplatné zapůjčení sálu v KSC Vlčák MO
STP k pořádání výroční členské schůze dne
23.11.2013
4. podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
2014
5. nákup fotopasti do výše 20.000,- Kč
III. doporučuje:
1. ZM schválit příspěvek ZŠ Černošín na vybudování dopravního hřiště ve výši
259.351,- Kč
2. ZM uzavřít smlouvu s o.p.s. Energie pod
kontrolou
2. ZM schválit nákup dalších fotopastí do
výše 50.000,- Kč
IV. ukládá:
1. starostovi města vymáhat na Honebním
společenství Stříbro škody způsobené zvěří
na lesním porostu
2. starostovi města připravit do 23.10.2013
podklady pro vypracování rozpočtu na rok
2014 a oslovit FV s žádostí o spolupráci na
přípravě rozpočtu
3. starostovi města předložit důvodovou
zprávu více i méněprací na stavbě "Stavební
úpravy prostorů - Fara Černošín", vč. časové
posloupnosti

Usnesení č. 70 ze zasedání rady
Města Černošín,
konaného dne 23.10.2013
RA D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. návrh investičních akcí na ZŠ Černošín
pro rok 2014
2. žádost farního sboru ČCE v Černošíně o
bezúplatný převod pozemku p.p.č. 4843/5 v
k.ú. Černošín
3. ukončení nájemní smlouvy na nájem KSC
Vlčák nájemcem Vítězslavem Plačkem k 30.
11. 2013
II. schvaluje:
1. program
2. příspěvek na dopravu ZŠ Černošín na akce pořádané ZŠ do konce roku 2013 ve výši
6.000,- Kč. Po akci bude předloženo městu
vyúčtování
3. připojení nové kanalizační a dešťové přípojky domu čp. 235 do projektovaného řadu v ulici Svojšínská za podmínky, že tyto
přípojky budou realizovány na náklady žadatele
4. plán kulturních akcí na rok 2014
5. odměnu ze sociálního fondu zaměstnancům k pracovnímu výročí
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Z rady
6. odměnu z rozpočtových prostředků zaměstnancům k pracovnímu výročí
7. vyhlášení záměru pronájmu KSC Vlčák
8. odpojení sálu v KSC Vlčák od rozvodu
teplé vody a nahradit ho nákupem a instalací průtokového ohřívače vody do kuchyňky
III. neschvaluje:
1. žádost o poskytnutí finančního příspěvku
NNP Svatá Anna s.r.o. Planá s tím, že město
podporuje místní organizace
IV. doporučuje:
1. ZM schválit pořadí uchazečů na realizaci
akce "Třebel - vrt na zdroj vody": (1.)
Vodovrty s.r.o. Mariánské Lázně IČO
26364883, (2.) Trial Stav s.r.o. Plzeň IČO
26363712

Blahopřejeme
Životní jubilea
listopad - prosinec 2013
Růžena Slobodová
Marie Baláková
Milena Konopková
Dieter Warrelmann
Karolina Vyčichlová
Rudný
Terezia Čekanová
Dagmar Davidová
Vladislav Pospíšil
Karel Jancyk
Blažena Pospíšilová
Karel Leitl
Marcela Lomická

Stříbrná svatba
Miroslava a Jaroslav Liškovi
Eliška a Petr Melicherovi

OBEC/ZE ŠKOLY

Ze školy
Evropské klání cyklistů
Na konci června se v Plzeňském kraji uskutečnilo Celostátní finále dopravní soutěže
mladých cyklistů. Vítězné družstvo mladších
žáků z Černošína (ve složení: Michaela
Mičková, Adéla Marková, Lukas Šupica a
Pavel Novotný) postoupilo do Mezinárodního kola, které se uskutečnilo 20. - 23. září v
Černé Hoře. A jak soutěžící pohlíží na přípravu a vlastní soutěž?
Část letošních prázdnin jsme věnovali přípravě na soutěž. Podle možností jsme se
scházeli ve škole a nejvíce času věnovali jízdě zručnosti. Trénovali jsme i překážky, které se u nás nejezdí. Součástí byla i teoretická část, která díky různým mateřským jazykům byla obrázkovou formou nebo manipulací se skutečnými předměty.
V pátek 20. září nastal dlouho očekávaný
den odletu. V půl sedmé ráno nás speciální
auto vyzvedlo před školou a odvezlo na letiště do Prahy. Cestou jsme v Plzni vyzvedli
pana Ircinga (Krajský koordinátor BESIP pro
Plzeňský kraj) a na letišti se k nám přidala
ještě J. Stuchlíková (ministerský rada na
Ministerstvu dopravy) a M. Fiřt (zástupce
UAMK ČR, pod jejichž logem jsme mohli v
této soutěži startovat) Polovina družstva
(Míša a Lukas) letěli letadlem poprvé. Byl to
pro ně zvláštní pocit. V Černé Hoře jsme byli ubytováni v Baru v 5 hvězdičkovém hotelu. Pokoje jsme všichni měli ve 2. patře.
Když jsme dorazili do hotelu, odložili jsme
zavazadla, popadli plavky a ručníky a pádili
jsme do moře pořádně se vyřádit. Večer na
nás čekalo seznámení s průběhem sobotní
soutěže. Ráno po snídani jsme se oblékli do
dresů a šli do blízké sportovní haly, kde se
konala celá soutěž. Ta byla rozdělena na 8
částí. Naší první disciplínou bylo malování

dopravní značky "POZOR, DĚTI", kterou bychom chtěli mít u školy. Tato disciplína byla
později vyhodnocena samostatně, první tři
nejlepší obrázky byly odměněny zvláštní cenou. Naše kamarádka Adéla Marková se umístila na třetím místě a vyhrála iPod. Dále
jsme pokračovali jízdou zručnosti č. 1, která
se nám zdála velice jednoduchá. Třetí část
byla teoretická (křižovatky; vyhledání chyb
na obrázcích). Poslední dopolední částí byl
LABYRINT ŽIVOTA - bludiště se značkami,
které šlo projet jen jedním způsobem.Tento
úkol jsme zvládli bezchybně. Po obědě a
krátkém odpočinku následovala druhá polo

Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně štěstí
a zdraví

Připravujeme
Kulturní komise připravuje
na první měsíce roku 2014:
LEDEN
Besedu s… (přednáška, cestovatel, herec…)
Stavění sněhuláků dle stavu sněhové nadílky
Diskotéku
ÚNOR
Maškarní rej pro děti (společně s SDH)
Masopustní průvod s hudbou
Městskou zábavu
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Ze školy

vina soutěže. Tu jsme začali zlehka - ukázkou, proč je nutné nosit helmu. Po této ukázce jsme se přesunuli na jízdu zručnosti č.
5, kde se nám moc nevedlo. Pak následovala teoretická část - LABYRINT (na papíře
jsme všichni společně v průběhu jedné minuty museli zakrýt 10 chyb; dále jsme pracovali ve dvojicích - museli jsme správně poskládat obrázky cyklistů odbočujících vlevo
a z krabice vyndat věci, které patří na kolo).
Po této disciplíně jsme se vrátili zpět na
střed haly, kde na nás čekala poslední jízda
zručnosti č. 3. Touto disciplínou skončilo sobotní klání, po kterém jsme se šli s paní u

čitelkou posilnit coca - colou. Po doplnění
cukrů, zhruba za půl hodinky, jsme šli na vyhlášení výsledků. I ve velmi silné konkurenci jsme splnili své předsevzetí - být v první
polovině startovního pole. Umístili jsme se
na desátém místě z 22 států. První místo
obsadilo Srbsko, druhé bylo Rusko a třetí
Litva. Po vyhlášení jsme odešli zpět do překrásného hotelu, kde jsme se převlékli do
plavek a vyrazili do slané vody - do moře. Po
hodině řádění jsme šli do vnitřního bazénu,
abychom se ohřáli. Za půl hodiny byla večeře, po které následovalo předávání dárků
soupeřům a diskotéka. V neděli po snídani
pro nás byl připraven výlet do starého města Bar. Tam jsme strávili celé dopoledne a
část odpoledne. Po návratu do hotelu jsme
se naobědvali, trochu si odpočinuli, a pak
zase hurááááá do vody a opalovat se na
pláž. V moři jsme s paní učitelkou plavali k
bójkám. Tam jsme si odpočinuli, pak jsme
plavali zpátky. Když jsme plavali nazpátek,
přišla velká vlna, která nás poponesla ke
břehu. Museli jsme si dávat pozor, abychom
si neodřeli nohy, protože moře bylo kamenité. Po večeři jsme měli zábavu s naší překladatelkou a průvodkyní Teodorou, která byla
super - nejlepší ze všech hostesek. Poslední
den byl ve znamení úklidu a velkého balení.
Když bylo všechno uklizeno, tak nám zbyl
ještě nějaký čas, který jsme využili na koupání ve vnitřním bazénu a na sladkou zmrzlinu. Když jsme si všichni koupili zmrzlinu,
šli jsme dál po pobřežní promenádě a cestou si udělali pár fotek na památku. Pak už
nás čekala cesta zpátky do hotelu, kde jsme
pobrali zavazadla, naskočili do speciálního
autobusu a vyrazili směrem k letišti. Cesta
letadlem z Podgorice do Vídně trvala necelé
dvě hodiny a na palubě jsme od letušky dostali různé hry (kvarteto, člověče - nezlob se,

piškvorky). Ve Vídni jsme si museli chvíli na
letadlo počkat, protože mělo zpoždění. V
Praze letadlo přistálo v půl sedmé večer.
Počasí nestálo za nic. Jak krásně nám na
soutěži bylo, raději bychom se vrátili zpět za
slunečným počasím a čistým mořem.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nás v našem snažení podporovali a pomohli nám zajistit vše potřebné k soutěži
M. Mičková, 5. ročník
N. Pézlová

Pyžamová párty
Žáci pátého ročníku se rozhodli, že pro celý
1. stupeň ZŠ Černošín uspořádají PYŽAMOVOU PÁRTY. Nejprve vytvořili pozvánky na
pátek 4. 10. 2013, potom pro mladší spolužáky připravili různé soutěže, diskotéku, malé občerstvení a na závěr polštářovou bitvu.
Vstup na akci byl povolen pouze v pyžamu,
což platilo pro všechny (i pro učitelky). V
průběhu akce byl vybrán nejlépe oděný kluk
a dívka. Děti si za svoji účast v soutěžích odnesly domů sladkosti, drobné odměny a balónky.
L. Ranšová, 5. ročník

Den otevřených dveří
Pro žáky 9. tříd připravují střední školy prezentace svých škol formou Dnů otevřených
dveří. My jsme ve čtvrtek 17. října 2013
navštívili Střední zemědělskou školu ve
Stříbře. Čekal nás program plný zábavy a
poučení. Mohli jsme si nechat změřit tep pomocí přístroje, připraveno bylo mnoho pokusů. Například jsme zvětšovali bonbóny
MARSHMALLOW pomocí přístroje. Po následném ochutnání zas již zmenšených bonbónů jsme měli pocit, že pojídáme gumu.
Další pokusy byly chemické. Já, jako první
dobrovolník, jsem byla pořezána na ruce,
samozřejmě bezbolestně a za pomoci chemie. Na závěr jsme vyráběli sýr, který mně osobně moc nechutnal. Tento den se povedl,
moc jsme si ho užili.
N. Zikánová, 9. ročník

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

zima 2013

zpr413.qxd

20.11.2013 09:36

StrÆnka 6

6

ZE ŠKOLY

Ze školy
Dvě hodiny na kole
V pátek 1. 11. 2013 nasedli žáci třetí, čtvrté
a páté třídy na kolo. Měli k tomu moc dobrý
důvod, protože na dopravní hřiště ZŠ Černošín přijel pan Končický, aby si s žáky procvičil dopravní výchovu. Pan Končický je učitel v autoškole a provádí výcvik dětí v celém okrese Tachov. Tento den jsme dostali
příležitost si vyzkoušet nové dopravní hřiště
a dopravní značky, na které škola získala peníze z projektu a od Městského úřadu Černošín. Dětem se jízda na kole moc líbila a těší se, až pan Končický přijede zas.
L. Filipčíková, 5. ročník

Ze školní družiny

zima 2013
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Hasičské okénko

Ze školky
Září v MŠ je vždy spojováno s příchodem
nových dětiček. Letos bylo pro školní rok
2013/2014 zapsáno 35 dětí z toho 12 předškoláků a 4 děti dvouleté. Opět byly děti dle
věku rozděleny do 2 tříd - třída Sluníček a
Kanárků.
Slzičky, radost, rozpaky, štěstí… tím vším se
dají vyjádřit pocity všech dětí, které přicházejí do školy poprvé. Nebylo tomu jinak ani
letos. Aby příchod po prázdninách byl pro
všechny co nejjednodušší, snaží se paní učitelky i ostatní zaměstnanci mateřské školy
jim začátek pobytu co nejvíce zpříjemnit.
Hry, kreativní tvoření, soutěže, recitace, pohádky a písničky - to je jen zlomek toho, co
děti ve školce čeká.
Ihned v září jsme měli možnost zapojit se do
výtvarné soutěže POPELKA A TŘI OŘÍŠKY.
Opět děti vytvořily krásné obrázky, s kterými
budou mít šanci umístit se a získat některou
s lákavých cen.
Stejně tak tomu bylo i na konci minulého
školního roku, kdy Grzybová Anna a
Pastyriková Ella byly oceněny ve výtvarné
regionální soutěži.
Kresby a výrobky, které zdobí celoročně prostředí naší školky, jsou důkazem, že máme
děti šikovné a výtvarně nadané. Svými prácemi zdobí pravidelně prostory pošty a obchodního domu v Černošíně. Také divadelní
představení jsou pro děti ve školce velkým
obohacením v dramatické výchově. První
měsíc školního roku nás navštívilo divadlo z
Bedny s pohádkou Princezna na hrášku. V
říjnu loutkové divadlo s pohádkou Kašpárek
v pekle. V listopadu se sejdeme opět s ,,panem Pohodou” při pohádce O ČERVENÉ
KARKULCE.
Podzimní měsíce velmi lákají ke sběru přírodnin, především pak krásně zbarvené listí.
Tento materiál děti zpracovávají při výrobě
podzimáčků, dýně k výrobě panáčků a kaštany se proměňují na různá zvířátka.
Protože jsme se v letošním roce zaměřili ve
výchovném plánu na dopravní výchovu, u-

možníme dětem zúčastnit se novým autobusem Sokola Černošín poznávacího výletu
do Stříbra se sledováním dopravních situací
ve větším městě.
V polovině listopadu se mohou děti ze školy
poměřit pěvecký talent při soutěži Solasido,
která se již podruhé uskuteční v našem městě.
A kdo by se netěšil na Vánoce - nejkrásnější
svátky v roce. V adventním čase se děti
představí při zdobení vánočního stromu v
Černošíně zpěvem vánočních koled. Při dopolední besídce je 5. prosince navštíví ve
školce Mikuláš, čerti a anděl. S dárky budou
děti myslet i na zvířátka v lese. Rozhodly se
jim ozdobit dobrotami vánoční strom.
Předvánoční akce budou zakončeny besídkami pro rodiče, příbuzné a seniory z Černošína. Odměnou pak pro všechny děti za
jejich snažení budou dárky pod vánočním
stromem a pro nás dospělé úsměv na jejich
tvářích.

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

Hezké podzimní dny, klidný čas adventní
Vám přejí zaměstnanci MŠ

Mladí hasiči Černošín
12.10.2013 se naši Mladí hasiči a družstvo dorostenek zúčastnili podzimního kola hry
Plamen konaného v Halži. Zde se umístili
mladší žáci na 2. místě z 5 týmů. Starší žáci
byli 4. z 11 týmů. Dorostenky 1., jednotlivci 3.
Velmi chválím naše závodníky za reprezentaci
našeho sboru a města Černošína.
5.10.2013 se naši starší žáci v rámci projektu
Haranti zúčastnili návštěvy lanového centra v
Polžicích. Zde měli možnost si vyzkoušet své
dovednosti a odvahu ve výšce. Pohybovali se
zde po lanech, pohyblivých trámech a jiných
úskalích. Po absolvování této atrakce jsme ochutnali pizzu a navštívili Slavnosti jablek na
Krasíkově. V současné době se připravujeme
na Mikulášskou besídku, která se bude konat
7.12.2013. Také trénujeme na další kola
Plamene. Navštěvujeme tělocvičnu, budeme si
vyrábět i dárečky pod vánoční stromeček.
Chtěli bychom popřát všem občanům a příznivcům hasičského dění hodně zdraví, štěstí a
pohody v dalším roce.
Mladí hasiči a jejich vedoucí
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HASIČI/OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí
Solasido

vítání občánků 19.10.2013

Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 se v Černošíně v KSC Vlčák uskutečnila soutěž mladých
zpěváků SOLASIDO. Porota ve složení Michal
Šindelář a Martin Herák měla nelehkou úlohu - vybrat tři nejlepší interprety v každé kategorii. Nejprve se představily nejmenší děti
z mateřské školy - "předskokani". Všichni si
za své umělecké vystoupení z pódia odnesli
malého plyšáka a CD s nazpívanými písničkami. Poté přišli na řadu žáci ze základní
školy. Ti byli rozděleni do tří kategorií. A jak
celé klání dopadlo?
I. kategorie
1. M. Šlaufová
2. T. Šindelářová
3. B. Varousová
II. kategorie
1. L. Ranšová
2. L. Filipčíková
3. A. Bursová
III. kategorie
1. M. Zušťáková
2. F. Schmucker
3. V. Nováková
Vítězové jednotlivých kategorií a F. Schmucker za své vystoupení vyhráli víkendový pobyt v rekreačním středisku na Orlíku. Tam
pojedou na jaře roku 2014 a zde proběhne
finálový koncert a zároveň natáčení pro TV
ŠLÁGR.
Dalším členem poroty byl starosta města J.
Grigar. Jeho úkolem bylo po celou dobu soutěže bedlivě sledovat transparenty, ze kterých na konci pořadu musel vybrat nejlepší.
Autorkou tohoto plakátu byla N. Zikánová,
která obdržela taktéž poukaz na víkendový
pobyt na Orlíku. Stejný poukaz vyhrála i B.
Varousová, protože dokázala přemluvit svoji maminku, aby na jevišti zazpívala před
publikem píseň Akáty.
Celým večerem nás provázel moderátor
Pavel Justich. Soutěž měla mezi lidmi úspěch, čemu nasvědčoval zaplněný sál a
bouřlivé potlesky.
Kolektiv učitelů

Vážení občané
Chtěla bych se s Vámi podělit o akci, které
jsem měla možnost se zúčastnit.Byl to
Konec zemědělského ro(c)ku v Ostrovcích.
Tato akce se konala od 26.10. do 28.10.
2013. Její náplní byla výstava historické
techniky zemědělské, ale i hasičské. Výstava
zvířat - koz, ovcí, slepic, kačen a tak. Dále tu
byla možnost projížďky na koních. Vše doprovázel hudbou p. Schimmer a country
skupina Bikers Band Myšáci.
Byla zde velmi příjemná atmosféra, dobrá
nálada a všem bych tuto akci doporučovala.
Děkuji pořadatelům a účastníkům.
zleva: Dominik Varous, Sofie Keplová, Šimon Tót, Anna Rumlerová, Mikuláš Grim, Vítek Šíp,
Karel Michal, Adéla Silaničová
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Hreusová Anna
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SOKOL ČERNOŠÍN

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
rok s rokem se sešel a už je tu opět čas vánoční. Vyhledal jsem si svůj loňský příspěvek a mohl bych ho klidně zkopírovat. Též
jsem informoval o závěru podzimní části II.
třídy Okresního přeboru, o devátém místě a
zisku 15 bodů, které nás nijak neuspokojilo.
(v den podání příspěvku zbývají odehrát ještě dvě kola).
I přesto je ale vidět rozdíl v herním projevu
našeho mužstva. Podařilo se posílit kádr o
tři nové hráče a i když není souhra přesně
podle trenérské představy, postupně se hra
zlepšuje. Disciplinární trest po incidentu v
závěru loňského ročníku vyřadil na rok naši
brankářskou jedničku, a tím tento post
značně zkomplikoval. Slabinou zůstává též
proměňování šancí, a tak i slibně rozjetá akce častou skončí před hranicí šestnáctky.
ky, připomenout svalstvu proč vlastně na
nás narostlo, potkat lidi, které jsme už chvíli neviděli, popřát si do nového roku a tak
podobně. Zkrátka uděláme něco pro svoje
zdraví.
Krásné Vánoce přeje za celý SOKOL Černošín
Miroslav Koutecký

Snad se podaří najít v našem kádru střelce
a tím bodově zúročit docela dobrý herní
projev. Na rozdíl od loňského roku vidím
největší rozdíl v absenci strachu o udržení v
soutěži.
Velkou novinkou je i zakoupení minibusu
IVECO Daily 50C15 E4 BUS. Vedení Města
Černošín po roce vyslyšelo naříkání na technický stav vozidla AVIA a poskytlo naší tělovýchovné jednotě účelově vázaný příspěvek.
Jsme za tento krok velmi vděční a chtěli bychom touto cestou poděkovat.

Vozidlo TJ je používáno nejen fotbalisty, ale
i základní školou, našimi oddíly dětí (tenis,
stolní tenis) a i ostatní organizace mají možnost o jeho využití požádat. S přihlédnutím
na to nejdůležitější - bezpečnost, je to krok
jistě správným směrem.
Původní vozidlo - skříňová AVIA je v dnešní
době nabízena k prodeji. Vozilo je pojízdné,
má platné pojištění, TK a emise do 08/2014.
Cena bude stanovena dohodou, stav odpovídá roku výroby. Pokud by měl někdo zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné vánoční sváky, připomenout, že tento čas není
o dárcích, ale o pohodě a klidu, který si každý z nás doma vytvoří. Přeji Vám maximální
pohodu v závěru roku, děkuji za podporu
černošínské tělovýchovné jednoty a do roku
následujícího pevné zdraví.
Pozvání na pravidelné Silvestrovské pokopání je již samozřejmostí.
Sejdeme se jako tradičně 31.12.2012 kolem
10 hodiny. Nejde vůbec o velký sportovní
výkon, spíš jen odtrhnout pozadí od pohov
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Předvánoční pozvání do
Víchova
1. 12. 2013
Rozsvícení vánočního stromku
16. 00 - víchovská náves
6. 12. 2013
Mikulášská nadílka
KC Kovárna od 17. 00
24. 12. 2013
Vánoční setkání u kapličky
14-16 hodin
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Otázka pro...
…Miroslava Cvrka
- pedagoga, spisovatele
a hlavně černošínského rodáka
Hned v úvodu bych se Vás zeptala, jestli
jsem náhodou na nějakou zajímavou činnost neopomněla, neboť jak je mi známo
jste člověk, který má nespočet zájmů a iniciativ. Můžete se v krátkosti našim čtenářům představit?
Začnu tím prvním, a to že jsem opravdu černošínský rodák a docela mě to vždycky těšilo, ve své podstatě jsem ale všudezdejší,
mám rád lidi a snažím se předávat své znalosti, dovednosti i zkušenosti. Bylo by toho
na moc řádek psaní, říct o svých posledních
šedesáti letech vše. Tak alespoň stručně.
Původní profesí jsem učitel matematiky a
zeměpisu, atletiku jsem časem přeměnil na
vysokohorskou turistiku a jeskyňařinu, a ty
mě dovedly do mnoha zajímavých míst na
světě. Posledních dvacet let jsem se profesně věnoval řízení veřejné správy a mezinárodní spolupráci měst. Shrnu-li vše dohromady, stále jsem poznával nové lidi a naučil
se více naslouchat jejich srdcím. Z toho všeho nashromážděného a prožitého čerpám
pro své psaní a dál objevuji a předávám.
Podotýkám, že nejsem spisovatel, jen se
snažím psát o historii a především bych rád
lidem ukázal cestu kudy dál.
Během prosince se předpokládá, že se konečně otevřou prostory černošínské fary a
město Černošín se zařadí mezi další města
a obce v regionu, které se mohou pyšnit
vlastním muzeem. Jaký zastáváte názor
na to, že se opět v Černošíně otevře místní
muzeum? Je vůbec důležité investovat nemalé prostředky z rozpočtu města do záchrany starých budov?
Zastávám názor, že muzeum v Černošíně má
své místo. Nejen proto, že se zabývám regionální historií, ale také proto, aby si obyvatelé vytvářeli vztah ke svému domovu a jeho
součástí je i znalost tradic, zvyků a historie
místa, kde žijí. Je však důležité, aby se stalo místem setkávání a my všichni jsme utvářeli jeho ducha. Otevřeně ze zkušenosti říkám, že prostředky věnované v rozpočtech
měst do muzeí samotná muzea nevrátí, ale
jeho existence posune naše město a jeho okolí do znatelně lepšího měřítka hodnocení.
Investice do záchrany starých budov je bez
cíle a udržování jejich života opravdu zbytečná, ale věřím, že v našem případě, kdy
jde o nejstarší památku ve městě, jsou obavy zbytečné.
Starosta města pan Jan Grigar Vás požádal o spolupráci na přípravě expozice v
našem muzeu. Zajímalo by mě, jak dlouho
jste nad nabídkou přemýšlel a co vás přesvědčilo, aby jste ji přijal?
Ani chvíli a hlavním důvodem bylo dlouhodobé kamarádství s tvůrcem myšlenky, bý-
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Ohlédnutí za blešákem
valým starostou, Mirkem Plincelnerem. O
dalších důvodech jsem se již zmínil.
Na jaké expozice se tedy můžeme v zrekonstruovaných prostorách fary těšit?
Jaký je plán akcí v nejbližších měsících?
Myslíte si, že může malé venkovské muzeum obstát v konkurenci těch větších a co
se týká sbírek asi hodnotnějších?
Expozice je utvářena jako vlastivědná s možností postupně doplňovat exponáty i texty.
V první místnosti se věnuje důležitým datům v dějinách města, hradům Volfštejnu a
Třebeli, majitelům panství, přírodním zajímavostem Vlčí hory, vývoji obyvatelstva, historii školy a fary.
Druhá místnost je věnována vývoji řemesel
a průmyslu v Černošíně, obchodu, službám,
tradicím a zvykům.
Rádi bychom muzeum otevřeli v adventním
předvánočním čase v rozpracované variantě
s tématickou výstavou starých novoročních
přání. Další akce budou probíhat každý měsíc a v květnu bude stálá expozice dokončena. Nejde přece o konkurenci, jde o spolupráci a doplnění nabídky ostatních muzeí v
okrese. Již nyní spolupracuji s Městským
muzeem ve Stříbře (zapůjčení exponátů a
vybavení), Okresním muzeem v Tachově,
Poštovním muzeem v Praze, Národním archivem v Praze a Státním okresním archivem v Tachově.
Lze propojit myšlenku historie, kultura a
mladí lidé do prostor fary? Neustále narážím na připomínky občanů, že centrum
volného času je pro Černošín zbytečné. Co
Vy na to?
Tuto variantu vidím jako úspěšnou a moc ji
fandím, jen se obávám, že stávající volné
prostory na faře budou nedostačující a řešení celé myšlenky doporučuji řešit dobrým
projektem s podporou vybraného dotačního
programu.
Malinko odlehčím téma. Blíží se adventní
čas a mě by moc zajímalo jak trávíte tyto
nejkrásnější svátky v roce? Máte nějaký
zajímavý tip na sváteční výlet kolem Černošína, kde budeme moci zahlédnout hodné skřítky a víly?
Čas předvánoční by měl zářit pohodou a radostí se setkávání se s přáteli, blízkými ale i
vytvořením si času k zamyšlení se nad sebou. Většinou je však časem shonu a dohánění nesplněných úkolů. Já je nejraději trávím v provoněném domácím prostředí se
svou ženou, návštěvami z rodiny a setkáním
s přáteli.
Nejen advent je čas na povídání a putování
za bytostmi, které nám pomáhají ve všedním životě i o svátcích.

Dne 9. listopadu 2013 o.s. Lapeť pořádalo v
prostorách školní jídelny černošínský bleší
trh. Sešly jsme se v 9:00 hodin ráno v hojném počtu s přáním prodat nějaké své oblečení po dětech i po nás, dětské hračky,
knihy a další zajímavé předměty. Účast kupujících bohužel až tak velká nebyla, ale i
tak jsme se rozhodli celou akci znovu zopakovat. Můžete se těšit po novém roce na
další černošínský bleší trh a my se budeme
těšit na Váš zájem, který jak doufáme, o bleší trhy projevíte.
Chtěla bych také moc poděkovat Petře
Rokycké za pomoc při organizaci a p. Lýdě
Kettnerové za propůjčení prostoru jídelny.
Za o.s. Lapeť Zuzana Vávrová

Osady
Den pro Víchov 19. 10. 2013
Víchovské občanské sdružení v rámci svého
projektu Jakubův park pořádalo během října dlouho očekávanou akci s výstižným názvem DEN PRO VÍCHOV.
Hlavní myšlenkou bylo vzbudit zájem nejen
místních, ale i těch z okolních obcí a zamyslet se nad tím, jak revitalizovat venkovskou krajinu, která je na pokraji veškerého
veřejného zájmu. V době, kdy se mnoho lidí
soustřeďuje pouze na vlastní potřeby a zážitky, bylo příjemné zjištění, že těm víchovským to lhostejné není.
Pod odborným dohledem paní Petry Koukolíkové, která zpracovala celý projekt revitalizace nového parku, se všichni zúčastnění
hravě zapojili do výsadby nových stromů a
keřů. V novém parku si bylo možné zasadit
svůj vlastní strom, nebo keř, o který se během několika let účastník akce pokusí postarat. Na městském pozemku lze po této
velmi příjemné akci znovu nalézt jilm, buk,
dub, nebo javor. Tímto nevšedním dnem
ovšem revitalizace parku ve Víchově nekončí. Již se připravuje další etapa rozšíření parku a rádi bychom ve spolupráci se zástupci
města Černošín přispěli k řešení jakékoli nové výsadby zeleně na městských pozemcích
ve Víchově, nebo v dalších spádových obcích.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim příznivcům za velkou podporu a trpělivost při realizaci tak pro nás náročného projektu. Samozřejmě i Městu Černošín za celkové předfinancování Jakubova parku.

Za rozhovor děkuje
Jiřina Vladařová
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Blah

Pedikúra
DPS čp. 337, Černoším
Každé pondělí od 15.00
Objednávky se přijímají v pracovní dny
od 8.00 do 15.00 na tel.: 732 376 790
Těším se na vás
Petra Grigarová
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Vánoční turnaj
ve stolním tenise
Sál v restauraci Vlčák v Černošíně
Pořádá 27.12 2013 - 28.12 2013
Občanské sdružení za Krásné Údolí
Program turnaje 27.12. 2013
Zahájení - 10.00
Dvouhry žáků a žákyň do 18 let - 10.00
Program 28.12. 2013
Dvouhry mužů a žen - 9.00
Slavnostní vyhlášení všech kategorií - 16.00
Dětská disco - 20.00
80. a 90. léta / DJ Prazdroj
Akci podpořili:
TJ Sokol Černošín, Železářství Votrubec Plzeň
Město Černošín a grantový program Haranti
Předběžná registrace na e-mail:zakrasneudoli@email.cz
nebo sms: 604319508 do 15.12 2013
Registrace 30 min. před zahájením hracího dne.
Občerstvení na místě zajištěno.
Turnaj je pro neregistrované i registrované hráče
Startovné mládež do 18let - 0,-Kč / Startovné dospělí 100,-Kč

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 jarního zpravodaje je 20. března 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
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