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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych na úvod poděkoval všem bezohledným pejskařům, díky nimž jsme museli
mít hlavu neustále skloněnou a být tak ve střehu, abychom náhodou nevyšlápli hromádku jejich miláčků. Takto se nám při procházkách, zvláště kolem paneláků, alespoň
podařilo nevnímat příchod opožděného jara. To ani nemluvím o tom, že proběhlo očkování psů a bylo to znát po celém náměstí.
Ale už dost toho negativního. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci Dětského dne. Počasí přálo, až na menší přeháňku, dětí bylo jako máku a závěrečná pudinková bitva byla super. Byl to pro všechny zúčastněné určitě zážitek.O prázdninách budete moci navštívit další kulturní akce jako"Jakoubkovu pouť" ve Víchově 20.7.2013 a v
Černošíně "Den řemesel" konaný 17.8.2013. V září, přesněji 14.9. proběhnou v Černošíně "Slavnosti města", konané ku příležitosti 140. výročí povýšení Černošína na město.
Tolik pozvánka na akce.
Touto cestou děkuji 15. Přední hlídce Royal Rangers za pomoc a spolupráci při monitorování povodňové situace v chatových oblastech u řeky Mže.
Teď taková malá žádost o spolupráci na Vás, občany. Město zvažuje zřízení "Fondu rozvoje bydlení", z kterého by mohli čerpat občané formou nízkoúročené půjčky finance na
opravy či renovace nemovitostí. Bude vypracován seznam podporovaných aktivit s výší podpory. Např.: obnova střechy domu staršího 10 let, dodatečné odizolování domu
proti zemní vlhkosti, obnova fasády, vč. klempířských prvků, připojení domu k inženýrským sítím, zateplení domu, výměna oken, atd. Pokud máte nějaký návrh na oblast podpory, který bychom mohli zařadit do seznamu, napište ho na e-mailovou adresu města
(město@cernosin.cz) nebo se zastavte na MÚ, nejlépe do konce července. Seznam bude
součástí návrhu směrnice.
Všem přeji příjemně prožité léto se spoustou sluníčka a ať se Vám negace kolem nás vyhýbají.
Váš starosta

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 26 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 28.2.2013

Usnesení č. 27 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 28.3.2013

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. bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pp. Pacola,
Jonáš
2. program
3. kupní smlouvu na nákup p.p.č. 676/2 o
výměře 1564 m2 v k.ú. Víchov za celkovou
kupní cenu 78.200,- Kč
4. předložený plán investic na rok 2013
5. rozpočtové opatření č. 1/2013
6. přijetí dotací - na volbu prezidenta republiky ve výši 26.000,- Kč od PK a na výkon
státní správy ze státního rozpočtu ve výši
383.000,- Kč
7. výsledek hospodaření Města Černošín za
rok 2012 - zisk ve výši 3,752.288,90 Kč
8. podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na opravu hasičské zbrojnice
9. smlouvu o zajištění hudební produkce
hudební skupiny Abbacz-revival dne 27.4.
2013 mezi Městem Černošín a Pavlem
Fišarem, Terronská 535/12, Praha 6 za celkovou cenu 25.000,- Kč
III. ukládá:
1. radě města přepracovat podmínky v žádosti o přidělování finančních příspěvků z
rozpočtu města

I. bere na vědomí:
1. dodatek ke zprávě kontrolního výboru
2. předloženou kalkulaci FV na provoz miniautobusu
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pí Jungbauerová, Klusáčková
2. program
3. pořadí uchazečů na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu "Pěstební práce v lesích" (1.) Arboles s.r.o., Májová 1196, Stříbro, IČO 28045301 (2.) Jiří Šnajdr, Malovice
32, Stříbro, IČO 16724135 (3.) Prosad MK
s.r.o., Náměstí Svobody 29, Planá, IČO
29116031
4. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a
s.r.o. Arboles Stříbro na provádění pěstebních prací v lesích města Černošín
5. bezúplatný převod pozemkových parcel
od Státního pozemkového úřadu:
v k.ú. Černošín - p.p.č. 5137 o výměře 8887
m2, p.p.č. 5142 o výměře 67 m2, p.p.č. 5146/2
o výměře 1412 m2, p.p.č. 5173/2 o výměře
2212 m2, p.p.č. 5173/4 o výměře 204 m2, p.p.č
5189/1 o výměře 112 m2, p.p.č. 5191/1 o výměře 618 m2, p.p.č. 5160/1 o výměře 134 m2,
v k.ú.Víchov - p.p.č. 1623/3 o výměře 436
m2,
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v k.ú.Pytlov - p.p.č. 750/2 o výměře 1012
m2,
v k.ú. Ostrovce - p.p.č. 2257/2 o výměře
6469 m2, p.p.č. 2257/5 o výměře 532 m2,
v k.ú. Lažany - p.p.č. 1408 o výměře 432
m2, p.p.č. 1455/2 o výměře 616 m2,
v k.ú.Třebelp.p.č. 598 o výměře 494 m2,
p.p.č. 602/2 o výměře 1943 m2, p.p.č. 600 o
výměře 1723 m2,
v k.ú. Záhoří - p.p.č. 602 o výměře 3615
m2, p.p.č. 607/1 o výměře 2247 m2, p.p.č.
604/1 o výměře 3264 m2
6. rozpočtové opatření č. 2/2013
7. volbu člena finančního výboru: p. Daniela
Grima
8. žádost OS Víchov o předfinancování grantového projektu pod názvem "Jakubův park"
formou návratné výpomoci

Usnesení č. 28 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 9.5.2013
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. kontrolu hospodaření města za 1. čtvrtletí 2013
2. zprávu finančního výboru
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení p. Turek, pí
Vondrašová
2. program
3. pořadí uchazečů na zhotovení veřejné za-
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Ze zastupitelstva
kázky malého rozsahu "Stavební úpravy
prostorů - Fara Černošín" (1.) AT Finstav
s.r.o., Tylova 57, 301 00 Plzeň IČO
28049845; (2.) František Krasanovský, P.
Velikého 1799, 347 01 Tachov IČO
14734231; (3.) MPA stavební spol. s r.o., Na
Vinici 1333, 349 01 Stříbro IČO 25226801;
(4.) DOZORSTAV s.r.o., Jahodová 479/8,
360 07 Karlovy Vary IČO 28382234; (5.)
Josef Jůn - Dřevo Trans, Drahonice 46, 389
01 Vodňany IČO 47731478; (6.) Ladislav
Stach, Alešova 1275, 349 01 Stříbro IČO
11367504; (7.) BKV stavební společnost
s. r.o., Přimdská 630, 348 02 Bor IČO
14704641
4. přidělení veřejné zakázky "Stavební úpravy prostorů - Fara Černošín" uchazeči AT
Finstav s.r.o., Tylova 57, 301 00 Plzeň IČO
28049845
5. smlouvu o dílo na akci "Stavební úpravy
prostorů - Fara Černošín" mezi Městem Černošín jako objednavatelem a s.r.o. AT Finstav Plzeň jako zhotovitelem za celkovou cenu díla 545.832.32 Kč bez DPH
6. záměr prodeje části p.p.č. 1143/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Ostrovce
7. poskytnutí finančního příspěvku ve výši
50.000,- Kč za splnění podmínek kupní
smlouvy ze dne 1.4.2009
8. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci přímé podpory
p. Patriku Liškovi na motokrosový sport ve
výši 30.000,- Kč
9. rozpočtové opatření č. 3/2013
10. pokácení 5 ks stromů jívy na p.p.č. 10/1
v k.ú.Třebel
11. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci přímé podpory TJ Sokol Černošín na zajištění činnosti
ve výši 50.000,- Kč
12. zápis do kroniky města za rok 2012
13. dodatek č. 2/2013 ke smlouvě o dílo na
předmět díla "Hřbitov Černošín - rekonstrukce koruny hřbitovní zdi" mezi městem
Černošín a s.r.o. DYBS Plzeň, Prvomájová
514/39
14. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci přímé podpory OS Lapeť na Den řemesel dne 17.8.
2013 ve výši 30.000,- Kč
15. předfinancování projektu OS Krásné
Údolí Klubovna Šontálského parku formou
návratné výpomoci

Usnesení č. 29 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 30.5.2013
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 Petrovičové na člena zastupitelstva města k 31.5.2013
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pí Klusáč-

Z rady
ková, p. Klepsa
2. program
3. nákup žacího traktoru za cenu do
130.000,- Kč
4. navýšení příspěvku ZŠ Černošín za rok
2013 o 150.142,- Kč
5. rozpočtové opatření č. 4/2013
6. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na předmět díla "Hřbitov Černošín - rekonstrukce
korunní zdi" mezi Městem Černošín a s.r.o.
DYBS Plzeň za celkovou cenu díla 479.694,Kč s DPH
7. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Černošín v rámci přímé
podpory OS Víchov na akci Jakoubkova
pouť 2013 ve výši 25.200,- Kč
8. smlouvu o zajištění kulturní akce "Slavnosti města" dne 14.9.2013 mezi Městem
Černošín a Simonou Klímovou, C. Boudy
270, Slaný za celkovou cenu díla 50.000,Kč
III. ukládá
1. finančnímu výboru připravit do
15.9.2013 analýzu k možnému sloučení MŠ
a ZŠ
2. starostovi města vypracovat návrh směrnice k možnému zřízení fondu rozvoje bydlení

Z rady
Usnesení č. 55 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 6.3.2013
R A D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. žádost o pracovní místo v Infocentru
II. schvaluje:
1. program
2. bezplatné zapůjčení sálu v KSC Vlčák ZŠ
Černošín na pořádání školní akademie dne
27.3.2013
3. výpověď smlouvy o nájmu nebytových
prostor v čp. 24 podanou p. Danielem Šulcem dohodou k 28.2.2013
4. vyhlášení záměru pronájmu nebytových
prostor v čp. 24 (cukrárna)
5. výběrovou komisi k hodnocení nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu "Pěstební
práce v lesích v majetku města Černošín" ve
složení: p. Libor Kaska, pí Jiřina Vladařová,
pí Lenka Vondrašová, p. Vladimír Turek, Ing.
Pavel Filipčík
6. cenu za využití výčepu na sále KSC Vlčák
pro potřebu městských akcí ve výši 10,- Kč
z prodané vstupenky
7. doplněnou žádost o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města
8. navýšení počtu kontejnerů ve sběrném
dvoře a zvýšení vývozu separačních nádob
9. nákup a umístění zrcadla na výjezdu z
Husovy ulice

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

III. neschvaluje:
1. žádost pí Merglové o bezplatné zapůjčení
sálu KSC Vlčák
IV. ukládá:
1. starostovi města vyžádat od TDS p.
Tichého předložení závěrečné zprávy za rok
2012
2. starostovi města jednat se SOČ o výši nájmu kanceláře v budově MÚ v Černošíně

Usnesení č. 56 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 21.3.2013
R A D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. žádost pí Dagmar Čápové o pronájem nebytových prostor v čp. 24
2. žádost p. Emila Dohy o pronájem nebytových prostor v čp. 24
3. žádosti o místo referenta majetkové správy a samosprávy
II. schvaluje:
1. program
2. ukončení nájemní smlouvy na pronájem
p.p.č. 2441 (rybník) v k.ú. Černošín k 20.3.
2013
3. poskytnutí finančního příspěvku ve výši
4.000,- Kč regionální organizaci Roska Plzeň, Tachovská 3, Plzeň
4. revokaci usnesení č. 55/II/6 ze dne 6.3.
2013
5. cenu za využití výčepu na sále KSC Vlčák
pro potřebu městských akcí ve výši 8,- Kč
bez DPH z prodané vstupenky
6. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci přímé podpory:
ZO ČS včelařů na vybavení vč. kroužků ve
výši 10.000,- Kč
taneční skupině WM Dance na nákup
kostýmů ve výši 2.500,- Kč
ČS žen na kulturní pořady ve výši 7.000,Kč
středisku Víteček na sociální služby ve
výši 20.000,- Kč
SDH Černošín na maškarní rej pro děti ve
výši 7.000,- Kč
Lupus Clanu Černošín na činnost oddílu
šipek ve výši 10.000,- Kč
7. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Stavební úprava prostorů - Fara Černošín" a seznam oslovených účastníků
8. záměr pronájmu p.p.č. 2441 (rybník) o
výměře 1681 m2 v k.ú. Černošín
9. provozní řád Keramické dílny provozované v Centru volného času v Černošíně
10. vyhlášení výběrového řízení na pracovníka muzea a referenta kultury
III. neschvaluje:
1. žádost o povolení na uspořádání cyklických pouličních sbírek použitých oděvů a
textilií v obci polské firmě HANDLOWA "TESSO", Gdynie

léto 2013
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Z rady
Usnesení č. 57 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 3.4.2013

III. neschvaluje:
1. vyplácení drobných odměn za účast na
akcích SPOZ

R A D A M Ě S TA :

Usnesení č. 59 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 9.5.2013

I. schvaluje:
1. program
2. cenu za dlouhodobý pronájem nebytových prostor - pro podnikatelské účely 10,Kč/m2/měsíc, pro ostatní 5,- Kč/m2/měsíc
3. vyhlášení záměru pronájmu p.p.č. 676/2
o výměře 1564 m2 v k.ú.Víchov
4. příspěvek na pořádání hudební produkce
při příležitosti stavění máje dne 30.4.2013
ve výši 4.000,- Kč
5. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a
HZS PK na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů a jejich součástí
6. žádost OS Krásné Údolí o umístění mobilního domu na p.p.č. 161/11, 300/3 a
24/1 v k.ú. Krásné Údolí
7. smlouvu mezi Městem Černošín a Miroslavem Palečkem, Starý Klíčov 56, Mrákov
na provedení hudební produkce Dechové a
taneční hudby Hájenka na pouti sv. Jiří dne
27.4.2013 za celkovou cenu ve výši 13.000,Kč
8. poskytnutí věcného daru Tachovskému
ornitologickému spolku Studánka ve výši
5.000,- Kč
9. nákup materiálu do keramické dílny ve
výši do 15.000,- Kč
10. členy hodnotící komise na výběr zhotovitele veřejné zakázky "Stavební úpravy prostorů - Fara Černošín": pp. Josef Pacola,
Roman Tichý, Vladimír Turek, Ing. Pavel
Filipčík, pí Jiřina Vladařová
11. dodatek č. 4 se smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Černošín jako pronajímatelem a SOČ Černošín jako nájemcem.
II. neschvaluje:
1. navýšení odměny kronikářce

Usnesení č. 58 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 17.4.2013
R A D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. výpověď smlouvy o pronájmu části p.p.č.
5121/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Černošín k
31.5.2013
II. schvaluje:
1. program
2. vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č.
800/17 o výměře cca 7000 m2 v k.ú. Černošín
3. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci přímé podpory
MO STP Černošín na pořádání zájezdu na zámek Kozel ve výši 250,- Kč na zúčastněného
se člena MO STP
4. využití městského znaku v publikacích p.
Miroslava Cvrka

léto 2013

R A D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. zápis ze schůze SPOZ ze dne 2.5.2013
2. návrhy, předložené pí Petrovičovou
3. žádost o umístění do DPS
4. děkovný dopis Města Frenštát pod Radhoštěm za poskytnutí finančního daru
5. rezignaci p. Turka na funkci předsedy stavební komise
6. zápis ze schůze odborové organizace při
MÚ Černošín s tím, že bod č. 12 předložené
kolektivní smlouvy není pro radu města akceptovatelný
II. schvaluje:
1. program
2. pronájem části p.p.č 800/17 o výměře
7000 m2 v k.ú. Černošín
3. dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 31.12.1999 za celkovou cenu dodatku 3.000,- Kč
4. dodatek č. 3 se smlouvě o dílo ze dne
29.5.2008 mezi Městem Černošín jako objednatelem a OS Za Krásné Údolí jako zhotovitelem
5. bezplatné zapůjčení sálu v KSC Vlčák OS
Za Krásné Údolí na pořádání Vánočního turnaje ve stolním tenisu ve dnech 27. a 28.12.
2013
6. příspěvek ve výši 12.000,- Kč na zakoupení dárků a na občerstvení při příležitosti
přijetí úspěšných žáků starostou města
7. výsledek hospodaření MŠ Černošín za rok
2012 ve výši 0,- Kč a návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů
8. výsledek hospodaření ZŠ Černošín 2012
ve výši -150.142,10 Kč a návrh rozdělení
hospodářského výsledku do fondů
9. bezplatné zapůjčení 10 sad pivních setů
SOČ Černošín na pořádání akce dne 18.5.
2013
10. p. Josefa Pacolu jako předsedu stavební
komise
III. ukládá:
1. starostovi, aby zajistil od odborného lesního hospodáře čtvrtletní předkládání zprávy o činnosti

Usnesení č. 60 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 15.5.2013
R A D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí
1. žádost o umístění do DPS Černošín
2. dopis manželů Čekanových, Husova 349,

Černošín ohledně objasnění opožděné kolaudace
3. dopis pí Petrovičové ohledně odměn ve
SPOZ
4. rezignaci pí Petrovičové na funkci předsedkyně SPOZ k 31.5.2013
II. schvaluje:
1. program
2. text smlouvy o spolupráci mezi OS Lapeť
a Městem Černošín k založení a provozu keramického kroužku v Černošíně
3. smlouvu o výpůjčce mezi Městem Černošín jako vypůjčitelem a a.s. EKO-KOM jako
půjčitelem na bezplatné užívání 4 ks sběrných nádob
4. nákup občerstvení a drobných cen na akci "Pohádkový les" dne 2.6.2013 do výše
20.000,- Kč
5. vyhlášení záměru pronájmu nebytových
prostor v čp. 24 (bývalá cukrárna)

Usnesení č. 61 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 29.5.2013
R A D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí
1. zrušení žádosti pí Dagmar Čápové o pronájem nebytových prostor v čp. 24
2. rozhodnutí MŽP o odvolání Města Černošín proti pokutě udělené ČIŽP
3. výpověď nájemní smlouvy ze dne 3.1.
2011 na provozování kosmetických služeb a
pedikúry v nebytových prostorách DPS čp.
337 dohodou ke dni 5.6.2013, podanou pí
Hanou Vaníčkovou
4. zápis ze schůze Odborové organizace MÚ
Černošín, konané dne 28.5.2013 s tím, že
OO přistoupila na návrhy RM na úpravy v
kolektivní smlouvě
II. schvaluje:
1. program
2. pronájem bytu v DPS v Černošíně od 1.6.
2013
3. zavedení pečovatelské služby od 1.6.
2013
4. pronájem bytu v DPS v Černošíně od 1.6.
2013
5. zavedení pečovatelské služby od 1.6. 2013
6. nájem nebytových prostor v Černošíně,
Nám. 1. máje 24 p. Emilu Dohovi za cenu
560,- Kč/měs. + energie od 1.6.2013
7. smlouvu o nájmu nebytových prostor v
Černošíně, Nám. 1. máje 24 mezi Městem
Černošín a p. Emilem Dohou, Černošín,
Javorová 282
8. navýšení finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace na akci
"Pěší trasy při III/1994, ulice Svojšínská,
Černošín" ve výši 7.260,- Kč vč. DPH
9. vyhlášení záměru pronájmu nebytových
prostor v DPS Černošín, Jiráskova 337 za účelem provozování kosmetických služeb a pedikúry
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10. kolektivní smlouvu mezi Městem Černošín a Odborovou organizací MÚ Černošín
pro rok 2013 - 2014
11. poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci přímé podpory OS Lapeť na akci Den řemesel ve výši
8.000,- Kč

Blahopřejeme
Životní jubilea
březen - duben - květen - červen
Julia Čápová
Antonín Konopásek
Josef Škopek
Dobroslav Čáp
Marie Kobylková
Anna Piskáčková
Margita Kaššová
Helena Novotná
Marie Peroutková
Kamil Červený
Ludvík Krbec
Stanislav Liška
Ján Filipčík
Zdeňka Hrubá
Jindřich Lacko

Ze školy
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Dne 27. 3. 2013 se v KSC Vlčák konala
ŠKOLNÍ AKADEMIE. Připravovali jsme se už
několik měsíců předem, abychom vše uměli.
Akademii zahájilo vystoupení všech žáčků,
kteří nám zazpívali několik písní na zpříjemnění. Poté jste mohli vidět prvňáčky s pásmem bajek následovaných tanečkem a písní
KROKODÝL. Druháci se čtvrťáky zarecitovali
básně a zahráli na flétny. Po tomto vystoupení přišli na řadu žáci 5. a 3. ročníku, kteří
nám zahráli známou pohádku - Sněhurka.
Jednotlivá vystoupení zpestřily svým tancem žákyně z druhého stupně. Celým programem provázely žákyně 5. ročníku Simona Rosová a Natálie Mičková. Doufáme, že
všem, kteří nás v našem snažení přišli podpořit, se líbilo a za rok se sejdeme zas.

N E J L E P Š Í C Y K L I ST É
JSOU Z ČERNOŠÍNA
Již řadu let funguje při naší škole cyklistický
kroužek, který vede paní učitelka Pézlová.
Každoročně se na jaře účastníme dopravní
soutěže mladých cyklistů se dvěma čtyřčlennými družstvy. Naším úkolem je co nejlépe projet vybranými překážkami, ošetřit
zraněného člověka, správně zodpovědět na
20 otázek z pravidel silničního provozu a
projet 5 stanovišť na dopravním hřišti pod
přísným dohledem dopravní policie. V okresním kole se nám opět dařilo a s velkým náskokem obě družstva postoupila do kola

S. Rosová, F. Schmucker

P Ř Í R O D OV Ě D N Ý K R O U Ž E K
Na fotografii můžete vidět žáky z přírodovědného kroužku na rybníku u fary v Černošíně při odebírání vzorků chuchvalců vajíček
skokanů a řetízkovitých vajíček ropuch pro
další mikroskopické zkoumání ve škole.
P. Nový

Zlatá svatba (50 let)
Jiřina a Miloslav Pospíšilovi, Pytlov 15
Marie a Jaroslav Kobzovi, Černošín 25
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně štěstí
a pevné zdraví.

Poděkování
Městský úřad v Černošíně se připojil ke sbírce na povodně 2013 od středy 5. 6. 20123
do neděle 9. 6. 2013.
Sbírka probíhala ve Společenském klubu v
Černošíně a potřebné věci vybírala Lenka
Laiblová.
Jednalo se převážně o úklidové a dezifekční
prostředky - košťata, lopaty, kbelíky, hadry,
smetáky, prášky na praní, sapony, rukavice
gumové i pracovní, mýdla, houbičky, drátky,
kartáče atd.
V Černošíně přispělo asi padesát domácností, někteří občané posílali přímo peníze na
povodňové účty.
Touto cestou děkujeme všem občanům za
poskytnutou pomoc.

M A L Í Z Á C H RA N Á Ř I V A K C I
V pátek 10. 5. 2013 děti ze zdravotnického
a záchranářského kroužku jely do ČČK
Tachov na soutěž hlídek mladých zdravotníků. Na tuto soutěž se celý rok připravovala
dvě družstva dolního stupně pod názvem
Krvinky a Kostíci. Účastnilo se celkem devět
družstev. Celý den propršel, takže stanoviště byla tentokrát pod střechou budovy ČČK.
Jako vždy jsme ošetřovali a zachraňovali figuranty, kteří byli tak skvěle namaskovaní,
že se dvěma soutěžícím z jiné školy udělalo
špatně. My jsme ale všechno zvládli. Kostíci
(Lucie Filipčíková, Vláďa Jersák, Noemi
Pospíšilová, Christian Schmucker, Anička
Hanáková) si přivezli stříbrnou medaili a
družstvo Krvinek (Simona Rosová, Franziska
Schmucker, Eliška Andršová, Veronika Bursová, Eliška Pokorná) tu bramborovou. Naši
zdravotníci dostali diplom a v igelitové tašce měli drobné ceny.

Městský úřad Černošín a Lenka Laiblová
L. Filipčíková, Ch. Schmucker
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krajského. To se uskutečnilo na konci května
v Plzni a Melchiorově Huti. Zde jsme plnili o
jednu disciplínu více - práce s mapou (na
mapě musíme vyznačit zadanou trasu a nesmíme porušit žádná pravidla). Ani v tomto
kole jsme neudělali naší škole ostudu. Starší
žáci (D. Bocanová, N. Zikánová, V. Kupec a P.
Ranš) obsadili pěkné 2. místo a mladší (M.
Mičková, A. Marková, L. Šupica a P. Novotný) ve své kategorii s přehledem zvítězili a
zajistili si tak postup do celostátního kola,
které proběhne na konci června.

P L AVÁ N Í
Od 4. dubna do 11. června 2013 se žáci 3.,
4. ročníku a zájemci z 5. ročníku účastnili
plaveckého výcviku v Tachově. Rozděleni
jsme byli do čtyř skupin podle našich počátečních dovedností: 4 - neplavci, 3 - plavci
začátečníci, 2 - pokročilí plavci, 1 - plavci. V
průběhu plavání jsme se učili různým plaveckým stylům: kraul, prsa a znak. Za naši
snahu jsme byli na konci odměněni mokrým
vysvědčením.
M. Pokorný, V. Kadlec

L. Šupica, M. Mičková

VÝLET ZA PANEM ZEMANEM

AT L E T I C K É Z ÁVO DY
Asi před 2 týdny jsme se aktivně začali připravovat na atletické závody. Rozdělili jsme
se do jednotlivých disciplín: skok do dálky,
hod kriketovým míčkem, sprint na 60 m a
dlouhý běh na 500 m. Ve čtvrtek 6. 6. 2013
nastal očekávaný den závodů. Když jsme
přijeli do Stříbra, bylo tam už mnoho dětí z
jiných obcí a měst. Před začátkem jsme se
pořádně rozcvičili. Potom v rozhlase začali
vyvolávat děti, aby se dostavily na svou disciplínu, a soutěžení se rozjelo naplno. Někdy
i několik dětí závodilo současně. V rozhlase
průběžně vyhlašovali, které děti obsadily 1.,
2. a 3. místo. Na úplném konci soutěže běhaly děti 500 m. Hlavně jsme fandili našim
černošínským dětem. Moc se nám to líbilo a
těšíme se na příští rok.
F. Schmucker, E. Andršová

Dne 12. 6. 2013 jsme se vydali na cestu za
panem Zemanem do Krásného Údolí. Jako
každý rok jsme mohli jet na kole nebo jít
pěšky. Ti, co jeli na kole, šlapali obě cesty a
ti, co šli pěšky, se první cestu svezli autobusem. Když jsme dorazili na místo, tak jsme
si opekli velice dobré vuřty. Pak přišel na řadu úkol - vyrobit a ozdobit z papíru klobouk
a vymyslet k němu příběh, který všem přítomným předvedeme. Všechny příběhy i
klobouky se moc povedly. Za naši práci jsme
byli oceněni různými pamlsky. Poté jsme se
rozloučili a vydali se nazpátek do školy.
Výlet se nám opravdu líbil a rádi přijdeme
zas. Děkujeme panu Zemanovi, že nás pozval do svého "mlýna".
S. Rosová a N. Mičková

Č E RV E N TO U Ž N E N Í J E N O M Š K O L A
Čtení, psaní, počítání, slovíčka a domácí úkoly… Nemyslíte, že na konci školního roku
bychom si už zasloužili odměnu? Naši učitelé si to naštěstí myslí. Proto pro nás, žáky
1. stupně, připravili několik zajímavých akcí.
Tak pěkně popořadě.
6. 6. ATLETICKÉ ZÁVODY VE STŘÍBŘE:
sami jsme netušili, že máme mezi sebou tolik nadšených sportovců.
12. 6. VÝLET DO KRÁSNÉHO ÚDOLÍ:
k panu Zemanovi chodíme vždy na konci
školního roku již spoustu let. První účastníci jsou dnes dospělí a sami mají děti. Letos
jsme vyráběli květinové klobouky a hráli pohádku na téma mlynářka a povodně.
Nejvtipnější pohádku sehrálo družstvo
Matyáše Pokorného. Také špekáčky chutnaly
skvěle - ostatně jako vždy.
16. 6. WALDERSHOF:
některé děti se zúčastnily akce mikroregionu s názvem "České dny". V Německu předvedly vybraná česká řemesla a Anuška, která je členkou souboru Národního divadla,
krásně zatančila.
17. 6. SOUTĚŽ "MALÝ VELKÝ ATLET":
toto klání proběhlo na sportovním hřišti v
Černošíně. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách: krátký a dlouhý běh, hod míčkem a
skok z místa.
18. 6. KONCERT ZUŠ:
máme mezi sebou nejen sportovce, ale také
dobré muzikanty. Ti se nám představili se
svým uměním.
19. 6. DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA KOLECH:
cyklisté se musí umět bezpečně pohybovat
nejen na chodníku, ale především na vozovce. Proto pravidelně absolvujeme trénink
pod vedením pana Končického - upevňujeme si pravidla silničního provozu.
21. 6. ŠKOLNÍ VÝLET PO TACHOVSKU:
tentokrát jsme se rozhodli poznat historii
regionu, ve kterém žijeme. Dopoledne jsme
si prohlédli výstavu kostýmů z českých pohádkových muzikálů na zámku v Boru u
Tachova. Odpoledne již na nás čekali pracovníci muzea v Tachově, kteří nás provedli
dvěma zajímavými expozicemi, poté i celým
Tachovem. Z jejich výkladu jsme získali
spoustu nových poznatků.
25. 6. DEN S POLICIÍ:
někteří naši žáci by v dospělosti chtěli být
policisty, proto uvítali možnost prohlédnout
si policejní výbavu, kterou ve své práci používají současní policisté.
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Hasičské okénko

27. 6. WELLNESS CENTRUM
V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH:
dvě hodiny v bazénu - to nás opravdu bavilo.

Mladí hasiči

28. 6. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM:
vysvědčení a konečně začínají prázdniny!
Rozloučili jsme se v parku u infocentra květinami, společnou písní, tancem našich páťaček a také nezbytným "zamykáním" školy.
A nyní -HURÁ NA PRÁZDNINY!
kolektiv učitelů

My a čas
Školu už teď opustíme,
trochu z toho posmutníme.
Vždy vrátíme se rádi,
my i naši kamarádi.
Uběhlo již pět let,
dál točí se s námi svět.
My jdeme dál,
čas moc pospíchal.
Simona Rosová

Rýmovánky našich prvňáčků
V našem lese žila liška,
jmenovala se Eliška.
Běhala tam po listí,
kdo ji chytí - ten ji sní.
Lucka Bursová

V lese na mě - liška piška - spadla šiška.
Bum do bříška!
Liška vidí - běží myška.
Taky na ni spadla šiška.

Dne 25.května se naši mladí hasiči zúčastnili druhého kola hry Plamen 2013, který se
konal v Konstantinových Lázních. Této soutěže se zúčastnilo 9 družstev starších žáků,
4 družstva mladších žáků. Dále 5 dorostenců a 3 dorostenky. Náš sbor reprezentovala
dorostenka Anna Hreusová ml..
Mladší žáci ve složení: Rosová Petra, Hradová Eva, Pěnkava Matyáš, Glazerová Anna,
Hrad Jaroslav, Vávra Jakub, Směšný David,
Bureš Pavel, Grigar Filip, Ráž Vítězslav se umístili na 3. místě.
Starší žáci ve složení: Hreusová Klára, Hreusová Kristýna, Nováková Martina, Nováková
Veronika, Kupec Radim, Rosová Simona,
Hradová Michaela, Glazerová Jana, Chaloupková Tereza toto Okresní kolo hry
Plamen vyhráli. Postupují proto do krajského kola které se uskuteční 21.-23.6. v
Domažlicích.
Anna Hreusová se umístila na 2.místě a postupuje do krajského kola které se uskuteční 15.6. v Tachově.
Jsme patřičně hrdí na úspěchy všech našich dětí,které můžete přijet povzbudit na
obě krajská kola. Děkujeme jim za skvělé výsledky.
Dále nás čekají pohárová kola, příští týden v
Kladrubech. Dále připravujeme projekt Haranti.
Děti si vymysleli program pro mladší kamarády a pojedeme na výlet do Polžic, na
Krasíkov a do Stříbra.

Anička Glazerová

Svět podle Vašíka
Já bych chtěl, aby byl celý svět z příkladů.
A znamínek. Z kašny by mohla téct čokoláda a hřiště by bylo ze zmrzliny. A chtěl
bych, aby pršely diamanty.

Za SDH Petr Hrach

Vedoucí mladých hasičů Hreusová Anna st.

Ondra Petrovič

V lese je vlk.
Čichá tam smrk.
Dostal šiškou po palici
a teď čichá borovici.

hlavní rozhodčí p. Petričko a na lajnách pomohl p V. Turek.
Po urputných bojích a spravedlivém soudcování se týmy umístili takto:
1. ZŠ Černošín (putovní pohár)
2. AG Viros
3. Boca Bembelos
4. Týdýti
5. SDH Černošín
6. AG Boys
Bylo také vyhlášení:
nejstarší účastník - Hrach Petr 30.5.1968
Nejlepší brankář - M. Sába AG Viros
Nejlepší střelec - M. Makrlík Boca Bembelos
Už teď se těšíme na další ročník zajímavého
sportovního dopoledne

Turnaj sv. Floriána
Dne 4.5. 2013 se konal již VII. ročník turnaje s. Floriána v minikopané. Sportovního
klání se zúčastnilo 6 týmů. Vše se odehrálo
za příjemného počasí, hojné návštěvy fanoušků, ale hlavně bez zranění.
Sportovní odpoledne nám odpískal jako

Vašík Procházka
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
Polovina roku je za námi a tak mi dovolte
malé ohlédnutí a shrnutí událostí v Tělovýchovné jednotě SOKOL Černošín. Po valné
hromadě konané v únoru, o které jsem již
informoval, nabralo dění rychlý spád. Než
Vás ale seznámím s průběhem jarního kola
mistrovské soutěže II. třídy Okresního přeboru, dovolte mi pochlubit se velkým oceněním které se dostalo naší dlouholeté člence paní Marii Hladíkové.
Český olympijský výbor a jeho komise sportu ocenily po nominaci výboru TJ Sokola
Černošín paní Marii Hladíkovou v anketě
Trenérka - cvičitelka roku 2012. Paní Marie
Hladíková se prosadila v kategorii - Dobrovolná celoživotní činnost trenérky / cvičitelky.
Toto ocenění ji bylo předáno 19. března
2013 v Praze na slavnostním setkání za přítomnosti nejvyšších představitelů českého
sportu.
Paní Hladíkové moc blahopřejeme a děkujeme za obětavou práci a dlouholetou snahu
o rozvoj sportu v našem městě.
Po podzimní části se naše mužstvo nacházelo na desátém místě. Úkol do jarního kola
byl udržení II. třídy Okresního přeboru a setrvání pokud možno ve středu tabulky, neboť možnost spadnutí do baráže je vždy velkou loterií.
Díky počasí se vše posunulo až na 6.4. a ačkoli odložená utkání značně zkomplikovala
situaci, naše mužstvo obsadilo po posledním utkání sedmé místo se ziskem 39 bodů
a skóre 54:43.
Nyní čeká hráče malý odpočinek, ale v červenci se vše rozběhne nanovo a trenérskou

dvojici nečeká o nic jednoduší práce než v
ročníku 2012-2013.
SOKOL Černošín není ale jen fotbal a tak ve
zkratce zmíním i ostatní námi podporované
sporty. Nechci, aby to vyznělo, že podporujeme jen některé sporty, ale bohužel zatím
se nepodařilo zajistit trenéry, či dobrovolníky, kteří by byli ochotni vést, byť malý kroužek dětí.
Již v úvodu zmíněný aerobik žen pod vedením paní Hladíkové má již dlouholetou tradici a tato parta dvaceti žen pravidelně tuží
svoje těla v prostorách MŠ Černošín. Přes
prázdniny mají sice volno, ale v září opět
přimějou svoje těla k rychlejšímu pohybu.
Myslím, že to není uzavřená skupina a tak
pokud má některá žena chuť, jistě ji rády ve
svých řadách uvítají. Na věku rozhodně nezáleží a kondici Vám tam záhy zvednou.Dále
pan Václav Myška vede kroužek stolního tenisu. Tohle je iniciativa po které stále voláme. Musím jen smeknout nad obětavostí jedince, který ve svém volném čase, bez nároku na honorář dělá cokoli pro druhé. Pan
Myška má dost zájemců a tak apeluji na rodiče ratolestí provozujících tento sport podporujete je, zajímejte se co dělají, pokud
to půjde, nabídněte trenérovi pomoc, atd.
Jedná se především o Vaše děti a každá aktivita by měla být maximálně oceněna. Kdo
to někdy zkusil ví, jaké je to náročné.
No a v neposlední řadě máme kroužek tenisu.
Tohle je trochu víc individuální sport a tak i
dětí je adekvátní počet odpovídající počtu
dospělých, které se o ně starají.
Tahle parta se schází již druhým rokem a využívá perfektní hřiště v našem infocentru.

Jsou již natolik zdatní, že letos poprvé odehráli malý turnaj před začátkem prázdnin.
Pochopitelně nechyběly ceny pro vítěze, i
když pochvalu by jistě zasloužili úplně
všichni, kdo nelenoší a dělají jakýkoli sport.
Dovolte mi proto Vám všem popřát krásné
léto, prázdniny a dovolené. Nezapomínejte
na sportování v jakékoli podobě, přijďte třeba vyzkoušet hřiště u infocentra. Město na
něm vybudovalo umělé osvětlení, terasa je
otevřena...
Koutecký Miroslav

p. Ivan Hacker a p. Vladimír Turek

léto 2013
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Otázka pro...
... Josefa Pacolu
Nejprve Vám osobně a také všem zaměstnancům EKODEPONU přeji za všechny čtenáře mnoho zdraví, sil a disciplinované dodavatele.
Děkuji za krásné přání. Protože myšlenka na
tento rozhovor vznikla na oslavě 20. výročí založení SOČ, tak se k těmto rokům váží i mé
vzpomínky na tu vzdálenou dobu a všechny
odvážné starosty-zakladatele bez jejichž odvahy a zapálení by SOČ a tím i náš areál dnes nefungoval a neprosperoval. Škoda, že se jich z
různých důvodů na oslavu dostavila jen hrstka.
Akutní otázka. Mají obyvatelé kam vyvážet
trávu a listí? Novela zákona o odpadech k
tomu nutí obce. Směrem ke skládce je "vybudováno" úložiště nechtěné zeleně, opravdu tam můžeme oficiálně a zadarmo trávu
odvést?
Nevím co je myšleno úložištěm nechtěné zeleně, ale pokud je to prostor dočasných silážních žlabů, tak jsem názoru, že se určitě nejedná o zařízení k využití odpadu ve smyslu
platné legislativy. Občan však, jako každý jiný
původce může, bioodpady ze zeleně (tráva,
listí), které není nutno před kompostováním
dále mechanicky upravovat (drtit, štěpkovat)
předat na kompostárnu zřízenou v areálu naší skládky Černošín, samozřejmě ne zadarmo,
ale za celých 48,- Kč/t, což není tak horentní
suma. Tím jsem vlastně odpověděl zároveň i
na Vaši druhou otázku
Budete také u nás kompostárna, a za jakých podmínek pro nás občany-dodavatele.
Jenom pro upřesnění, tato kompostárna byla
uvedena do provozu v roce 2002, kdy změny
v legislativě zakázaly ukládat odděleně sebraný bioodpad na skládky. Dosud byl na kompostárně produkován pouze rekultivační
kompost na rekultivaci skládek pro naši vlastní potřebu. V letošním roce jsme strojní vybavení kompostárny doplnili o drtič-míchač zakládky poháněný traktorem s nakládací lžící a
sítovací zařízení s vlastním pohonem pro finální úpravu kompostu.
Kdybych byla kouzelný dědeček, který vám
splní tři přání, jaká by to byla?
Aby město, které je jedním ze zakladatelů
SOČ a je zároveň místem sídla našeho podnikání, mělo konečně závaznou vyhlášku o nakládání s odpadem (na stránkách města je
pouze jako perla vyhláška o čistotě a veřejném pořádku z roku 1994), aby mohlo lépe a
účinněji vymáhat dodržování systému nakládání s odpady.
Aby ti z vás, a je jich jistě až 95%, kteří nakládají s odpady tak jak se má, nebyli neteční
k tomu, když vidí jak těch zbývajících 5%
všechny vaše snahy maří.
Docela rád bych věděl, kam se ztratili projektoví pracovníci vyškolení za evropské peníze v roce 2007 a jestli se najdou, tak bych je
požádal o pomoc při vzdělávání občanů.

Středisko Víteček...
Kdybych náhodou vyhodila do popelnice
cihlu zlata, mám naději jí na skládce najít?
To je otázka pro odlehčení tématu. Samozřejmě z popelnice se cihla dostane do uzavřeného svozového vozidla, jehož obsah se při vykládce vizuálně kontroluje, ale k objevení cihly by musela posloužit ohromná náhoda. Šanci by asi měli pouze vaši pra-pra-pra-potomci
až se budou staré skládky zpětně těžit. V USA
se již uvažuje o vydávání těžebních práv k této činnosti.
Připravujete další formy osvěty pro dospělé
i děti.
Na tomto místě vám mohu slíbit, že pokud mi
zdraví a svěží duch bude sloužit, napíši do
každého dalšího zpravodaje populární formou
pojednání na nějaké odpadové téma z oblasti
komunálního odpadu. K tomu, abych na některé otázky k danému tématu nezapomněl,
můžete dotazy a připomínky posílat na mail:
pacola@ekodepon.cz. Příští téma bude sběrný dvůr odpadů.
Moc Vám děkuji a Váš návrh je bezvadný, redakční rada ČZ ráda tyto informace uveřejní.
M. Čampulová

Osady
Občanské sdružení Víchov
V dubnu podalo občanské sdružení Víchov žádost na MAS Český Západ ohledně finanční
podpory na projekt "Jakubův park". Mělo by
se jednat o revitalizaci městského pozemku,
který se nachází v obci a do roku 1990 byl využíván jako prostor k setkávání místních občanů. Hlavním cílem sdružení je pokusit se
vzbudit zájem občanů o místo, kde žijí a hlavně vytvořit prostor pro děti a mládež pro volnočasové aktivity. Díky podpoře Města Černošín, která celý projet předfinancuje.
Do přípravy projektu se zapojili nejen všichni
členové sdružení, ale hlavně samotné víchovské děti. Jejich úkolem, dle našeho názoru tím
nejdůležitějším, byla příprava samotné prezentace projektu. V rámci výtvarné dílny byl v
KC Kovárna vytvořen velký obraz stromu, který měl znázorňovat pomocnou ruku všech dětí na realizaci samotného parku v rámci doprovodných aktivit.

...hledá dobrovolníky
Kdo je to dobrovolník?
Dobrovolníci přispívají ke zlepšení světa,
jsou zdrojem síly a lidskosti.
Dobrovolník je člověk, který bez nároku na
odměnu věnuje svůj volný čas, um a energii
ve prospěch druhých. Proč to dělá? Proto,
že mu to přináší uspokojení. Dobrovolník se
může těšit tím, že udělal něco dobrého pro
druhé lidi, kteří to v životě nemají lehké…,
že přispěl k tomu, aby náš svět byl lepší a
všem se v něm lépe žilo…, že zasel semínko
dobra, které může dál růst…
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý
čin.
V řadě zahraničních zemí je dobrovolnictví
vnímáno jako samozřejmá součást života. V
České republice se tato oblast rozvíjí zatím
jen velmi pomalu. Ale my všichni to můžeme
změnit.
Na co jsou ve Středisku Víteček zapotřebí
dobrovolníci?
Dobrovolníci nenahrazují běžné zaměstnance, ale přinášejí něco navíc. Chodí si do střediska s našimi malými i velkými kamarády s
postižením hrát, čtou jim, povídají si, dávají jim své přátelství.
Díky dobrovolníkům také děti i dospělí mohou jezdit častěji na výlety, protože na výletech potřebují hodně spřízněných duší, které je budou držet za ruku nebo vézt v kočárku a dávat pozor, aby se jim nic špatného nepřihodilo.
Chtěli byste zkusit být dobrovolníkem ve
Středisku Víteček?
Rozmyslete si, kolik času můžete a chcete
dobrovolnictví věnovat. Naše středisku funguje ve všední dny od 8 do 16 hodin. Aby
mělo dobrovolnictví nějakou návaznost, bylo by dobré, abyste mu mohli věnovat několik hodin minimálně jednou za 2 měsíce.
Rozmyslete si také, zda byste se jako dobrovolník rádi věnovali dětem nebo dospělým
lidem se zdravotním postižením. Je samozřejmě možné se jako dobrovolník zapojit i
do technických činností - jako je úklid, péče
o zahradu a podobně.
A pak nás kontaktujte emailem na adrese royal.ichthys@seznam.cz. Na této adrese také
zodpovíme všechny vaše případné dotazy k
dobrovolnictví.

Jiřina Vladařová, O.s. Víchov
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Středisko Víteček
...obrazem
ze života dobrovolníků

VÍTEČEK / DEN ŘEMESEL

Ohlédnutí
Můj sportovní zážitek
Díky domovské sportovní organizaci
TJ SOKOL Černošín, jsem byla oceněna
Komisí sportu žen Českého olympijského výboru v Praze za dlouholetou činnost cvičitelky. Z rukou předsedy ČOV
pana Jiřího Kejvala jsem obdržela
Pamětní list ČOV. Ocenění se konalo v
Praze a já jsem měla jedinečnou příležitost setkat se a získat podpisy řady
našich vynikajících sportovců, jakými
jsou paní Zátopková, Čáslavská, Suková a také pan Kodeš.
A tak bych chtěla poděkovat všem,
kteří mně to setkání umožnili a hlavně
svým děvčatům, bez kterých bych ocenění neobdržela.
Marie Hladíkvá,
cvičitelka TJ Sokol Černošín

Pozvánka
Den řemesel 2013
Občanské sdružení Lapeť zve všechny na
druhý ročník DNE ŘEMESEL, který letos proběhne 17.8. na zahradě Centra volného času (fara u kostela)
Program:
11:00
Průvod městem s bubeníky TAMBOUR
(vítaný je každý, kdo se chce přidat)
11:00-17:00
Řemeslný trh
13:00-17:00
Řemeslné workshopy
13:00 a 15:00
Historický šerm - skupina Discordia
17:00
Příjezd Autobusu 2015
21:00
Ohnivá show

léto 2013

Černošín má ulice...
V Černošíně vzniká nová ulice a zatím nemá
jméno. O banální problém se jedná jen do té
doby, než v takové ulici začnete bydlet, nebo když do ní potřebujete někoho nasměrovat. V jednom z předchozích Zpravodajů se
objevil asi první publikovaný návrh - Polní ulice. Pokud si pole určíme jako část půdy,
která je v tradičním zemědělství každoročně
upravována orbou, pak by byl takový název
velmi neaktuální, protože od doby, kdy se v
okolí nové ulice při ulici Jiráskově oralo naposledy, se už ve školách vyměnily nejméně
dvě prezidentské fotografie. Po stejném, až
zoufale se nabízejícím názvu, už sáhla i
Chodová Planá, punc lokální originality je
tedy pryč. Jako budoucímu obyvateli této ulice se mi navíc takový název nelíbí. To je
dost důvodů k tomu, začít se poohlížet někde jinde.
Když se podíváme na mapu Černošína a vypíšeme si všechny názvy ulic, můžeme je následně roztřídit do tří kategorií. Ulice plynule přecházející ve spojnici mezi obcemi jsou
pojmenovány podle cíle, do kterého nás mohou dovést (Stříbrská, Plánská, Olbramovská, Svojšínská). Tento typ pojmenování je
na dlouhá léta uzavřenou kapitolou, vznik
nové osady v okolí je velmi nepravděpodobný. Další skupinu utvářejí názvy vzdávající
čest českým spisovatelům, ať už těm obrozeneckým (Palackého, Tylova), realismus
hlásajícím (Jiráskova, Nerudova, Raisova)
nebo upáleným (Husova). Poslední a tak trochu volně uspořádaná škatulka se vyjadřuje
k zeleni lemující ulice (Lipová, Javorová) nebo zůstává ve vztahu k zeleni v obecnější rovině (Zahradní). Další ulice by měla svým
názvem následovat zavedenou systematiku.
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Z MIKROREGIONU / ZE ŠKOLKY

Černošín má ulice...
A pokud by měla mít název vybočující z daných pravidel, pak by k tomu měl být opravdu dobrý důvod přímo související s dějinným obrazem obce.
Zůstaneme-li u spisovatelů, pak můžeme volit pojmenování vesměs tradiční, jako třeba
Masarykova, nebo ještě tradičnější a apolitická, například Komenského. Ještě před rokem a půl by nebyla bůhvíjaká výzva přesvědčit spoluobčany pro pojmenování nové
ulice Havlova. Dnes už by takový název nejspíš nebyl průchozí, ale zato by byl stále
světový. Pro účely nově vznikající ulice bych
ale volil spíše motivační název, který by ostře
kontrastoval s plevelem, který zde v tomto
období tak bujaře kvete a nepokosený zde
nejspíš ještě dlouho zůstane. Ulice Jasmínová by byla pro Černošín zajisté výzvou,
které by nebylo vůbec jednoduché dostát.
Čím větší je výběr, tím těžší bývá učinit volbu. Co třeba taková Luční ulice?
Miroslav Štrobl

Blahopřejeme
Životní jubilea
Během července až září
slaví tito naši spoluobčané:
Vačviricová Helena
Nový Václav
Gregorová Milada
Balák Miloslav
Ranšová Helena
Pešelová Marie
Pospíšil Miloslav
Varousová Marie
Weiglová Marie
Oros Milan
Fajkusová Marie
Rosa Karel

Zlatá svatba
Anežka a Viktor Mrázkovi

Z Mikroregionu

Ze školní družiny

Víte co je to projekt
Demografické modely?
V uplynulých dnech započala realizace společného projektu Mikroregionu Konstantinolázeňsko a partnerského mikroregionu Steinwald Allianz s názvem Demografické modely
ve venkovském prostoru. Pod trochu nestravitelným názvem se skrývá velmi důležité plánování rozvoje regionu, a to ve čtyřech oblastech - školství, nevyužité budovy a plochy, maloobchod na venkově, sociální a lékařské služby a jejich dostupnost.
Právě tato témata jsou v obcích mikroregionu, a nejen zde, ožehavá. Mnohý politik (starosta) se dovolává pomoci shora, ale ta nepřichází. Obyvatel v regionu ubývá, restrukturalizace ze stran státu není vždy ku prospěchu
venkovských oblastí a tak se představitelé
Mikroregionu Konstantinolázeňsko rozhodli
nečekat na pomoc shora, ale zamyslet se nad
tím co mohou změnit obyvatelé regionu sami.
V rámci zmiňovaného projektu vznikne ke
každému tématu pracovní skupina.
Pracovní skupiny se budou podrobněji zabývat problematikou v místě, ale seznámí se také s výsledky statistických šetření prováděných na úrovni kraje, dozví se, jaká jsou možná řešení v rámci platných zákonů, popř., jaké legislativní změny se chystají. Součástí setkání pracovních skupin budou také přednášky o alternativních řešeních v dané problematice nebo exkurze za příklady dobré praxe.
V pracovních skupinách by měly být zastoupeny všechny obce mikroregionu. Proto zástupci mikroregionu aktuálně navštěvují zasedání zastupitelstev jednotlivých obcí, aby projekt představili a získávali zájemce o práci v
pracovních skupinách. Máte-li zájem dozvědět se více, přijďte na první společnou informační schůzku všech pracovních skupin do
Kulturního domu ve Slavicích dne 20.9.2013
v 18 hodin, nebo se nahlaste na svém obecním či městském úřadě, jako zájemce o práci
v některé pracovní skupině.
Miroslava Válová , mobil 724 183 671

Informujeme
Zpráva MO STP v Černošíně
1. Dne 6.dubna letošního roku na veřejné
schůzi MO STP byl zvolen nový výbor ve složení: předsedkyně Eva Viačková, zástupce
Hana Hušková, pokladní Jaroslava Kalivodová, revizní komise: Bláhová, Chlebečková,
Prodělalová, další členové výboru: Melicharová, Zavadská.
2. 25. 5. 2013 jsme byli na výletě na zámku
Kozel a v Plzeňském pivovaru, výlet se líbil a
to je největší odměna pro pořadatele.
Poděkování patří MÚ v Černošíně za finanční podporu akce.
3. Pro nezájem byl zrušen letní pobyt v
Jugoslávii.

4. POZVÁNKA NA VÝLET V ZÁŘÍ DO PLZEŇSKÉ ZOO. Zájemci se mohou přihlásit na
těchto tel. č. 606266646, 374962151, na
zubní ambulanci v úterý 374692200,
736711872, 602975107.
5. POZVÁNKA NA PĚTIDENNÍ POBYT V
ORLICKÝCH HORÁCH-POLOPENZE DVOULŮŽKOVÉ POKOJE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, cena 4990,- Kč. Přihlásit se můžete na stejných tel.č. jako na výlet do ZOO. Pobyt by
se realizoval koncem září.
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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 15. září 2013. 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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OHLÉDNUTÍ

Z mateřské školky

Přijetí na radnici

Červen je každoročně v mateřské škole spojován s radostnou atmosférou předprázdninových akcí, ale zároveň i s trochou smutku, který provází odchod předškoláků.
I v letošním roce se 19. 6. na městském úřadě rozloučili se školkou a byli "pasováni" na
školáky tito chlapci a dívky:
DENISOVÁ Štěpánka
DENISOVÁ Barbora
DUDEK Ondřej
FLÁŠAR Matěj
GRZYBOVÁ Anna
HRACH Jan
KARVAŠ Filip
KOUBEK František
MICHAL Vojtěch
PASTYRIKOVÁ Ella
PĚNKAVA Matyáš
RÁŽOVÁ Marie
ŠINDELÁŘOVÁ Tereza
ŠLAUFOVÁ Michaela
VAROUSOVÁ Barbora
VÁVROVÁ Kateřina
VLÁŠKOVÁ Vendula
TIEN DUNG PHAM
Přejeme malým školáčkům hodně úspěchů
při plnění školních povinností a radosti z hezkých známek.
V průběhu měsíce se děti ze školky radovaly z
návštěvy divadélka, které se jim představilo
pohádkou Když se čerti ženili.
Mnoho zážitků si děti a jejich nejbližší odnesli
také ze zábavného odpoledne, které bylo připraveno ku příležitosti DNE DĚTÍ a zároveň jako dárek maminkám. Zvítězili všichni ti, kteří
se dokázali alespoň na chvilinku přiblížit světu zvířátek.
Šikovnost našich starších kamarádů jsme měli možnost ocenit na koncertu, kde nám předvedli, co se svými hudebními nástroji dokáží.
S žáky základní školy jsme se sešli také na dopolední akci POLICIE ČR, kde nám jejími příslušníky bylo přiblíženo, co jejich náročná práce obnáší. Především všichni chlapci byli nadšeni z připravených aut a motocyklu policistů.
Nejvíce spokojeny se však vrátily děti z výletu,
při kterém navštívily Mariánské Lázně. Bohatý
program pro ně připravilo DIVADLO Z BEDNY
z Karlových Varů. Během slunečného dopoledne si všichni prohlédli PARK MINIATUR, zasportovali si na dětském hřišti, shlédli divadelní pohádku O ZLATOVLÁSCE, sami si mohli zasadit rostlinku.
Se školním rokem se děti rozloučily tancem. V
mateřské škole se uskutečnila diskotéka.
Přestože si již některé děti z mateřinky užívají prázdnin, školka bude v provozu do 19.7. V
srpnu se znovu otevře 26.8.
Pro nový školní rok se do mateřské školy prozatím zapsalo 11 nových dětí.
Krásné prázdniny plné sluníčka a úsměvů
vašich dětí Vám přeje kolektiv MŠ.

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

Přijetí “absolventů”
MŠ u starosty
19. 6. 2013

Přijetí úspěšných
žáků ZŠ u starosty
26. 6. 2013

Přijetí učitelského sboru ZŠ u
starosty 28. 6. 2013

léto 2013

zpr213.qxd

15.7.2013 09:15

StrÆnka 16

16

POZVÁNÍ

K zamyšlení, říká se, že škodit je snadné, ale v tomto případě museli škůdci vynaložit hodně námahy...

!Výzva!
Kronikář, kronikářka
Města Černošín
Město Černošín hledá vhodného kandidáta
na obsazení pozice kronikář/ka Města Černošín.
Kronikář bude mít za úkol shromažďovat informace
a mapovat činnost ve městě a okolních spádových obcích
a zpracovávat zápisy do městské kroniky.
Vybraný kandidát bude jednou ročně
předkládat materiály ke schválení zastupitelům Města Černošín.

Požadavky:
znalost základních historických reálií města Černošín,
aktivní zájem o dění v obci, základy práce na PC
(elektronické zpracování kroniky,
toto ovšem není podmínkou spíše výhodou).

Očekáváme:
komunikativnost (je nutné oslovovat zástupce spolků,
neziskových organizací), pečlivost, aktivitu a zájem o problematiku.
Nabízíme: odpovídají finanční ohodnocení pozice kronikář
dle schválených podmínek RM, literaturu a školení pro kronikáře,
pomoc při shromažďování dat pro zápisy
od kulturního referenta města Černošín.
Zájemci se mohou písemně hlásit do 31. 7. 2013 na adresu MÚ:
Náměstí 1.máje 62, Černošín, 349 01 Stříbro, nebo na e- mail:
starosta@cernosin.cz,mesto@cernosin.cz
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Pozvánka
na prázdninový
výlet
Historický park
Bärnau-Tachov
Občanské sdružení Víchovv
rámci projektu Cesty
k pramenům,
který podpořil
Mikroregion
Konstantinolázensko, zve
27.7. 2013
malé i velké příznivce historie
do historického parku
Bärnau - Tachov.
Přijměte od nás pozvání
na cestu časem
a poznejte všední život lidí
v době raného a vrcholného
středověku.
Zájemci se mohouhlásit
nejpozději do 25.7.2013
na e-mail:
obcanske.sdruzeni@vichov.cz,
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