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Vážení spoluobčané,
po zimě, téměř bez sluníčka, jsme se
konečně dočkali. Dny jsou delší, počasí láká k procházkám a snad i opravdových úsměvů přibyde. A to i díky
akcím, které pro Vás, občany, město
Černošín spolu s kulturní komisí připravuje. Opomenu - li městský bál s
minimální účastí, ale s o to lepší atmosférou, rád bych Vás pozval na tradiční "Bílou vlčí stopu" 30. 3. 2013, v
dubnu na pouť zakončenou pouťovou
zábavou a další a další akce. Bylo by
jistě přínosem slyšet z řad občanů další nápady, které by oživily kulturu v
našem městě. Ono není vše jen o penězích. Atmosféru si vytvářejí lidé sami. Přijde mi, že je dnes "IN" vše jen
zkritizovat. Pokud máte nějaké nápady, sem s nimi.
Pěkné jaro, veselé Velikonoce a dobrou náladu vám přeje
Jan Grigar, starosta
Starosta města Čersnošína

Ze zastupitelstva

Z rady

Usnesení č. 25 ze zasedání
Zastupitelstva Města Černošín,
konaného dne 24.1.2013

Usnesení č. 52 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 11.1.2013

Usnesení č. 53 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 6.2.2013

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

R A D A M Ě S TA :

I. bere na vědomí:
1. slib nových zastupitelů, pp. Josefa Pacoly
a Antonína Jonáše
2. rezignaci p. Petra Rokyckého na člena zastupitelstva
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení pí Petrovičová, pí Jungbauerová
2. program zasedání
3. volbu nového člena rady veřejným hlasováním
4. volbu člena rady: pí Jiřina Vladařová
5. rozpočtové opatření č. 7/2012
6. přijetí dotací na volbu prezidenta republiky od PK ve výši 2 000,- Kč a na projekt
Přitažlivá výuka pro ZŠ od PK ve výši
226 667,05 Kč
7. předloženou koncepci investičních akcí
8. podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013
9. cenu známek SKO na rok 2013: roční týdenní vývoz 1 300,- Kč, roční 14denní vývoz
1 000,- Kč, čtvrtletní týdenní vývoz 550,- Kč,
čtvrtletní 14denní vývoz 450,- Kč, sezónní
vývoz 1 300,- Kč
10. nákup p. p. č. 676/2 o výměře 1 564 m2
v k. ú. Víchov za celkovou kupní cenu
78 200,- Kč

I. bere na vědomí:
1. zápis ze schůze SPOZ ze dne 3. 1. 2013
2. 2 žádosti o pracovní místo v Infocentru
3. žádost o pracovní místo
4. vyúčtování divadelního představení Dva
sněhuláci, pořádaného OS Víchov dne 15.
12. 2012
5. vyúčtování Mikulášské besídky, pořádané
SDH Černošín dne 8. 12. 2012
6. zprávu stavební komise
II. schvaluje:
1. program
2. směrnici č. 2/2013 - Spisový řád
3. smlouvu o bezúplatném převodu majetku
mezi HZS - PK jako převádějícím a Městem
Černošín jako přejímajícím
4. výpověď Smlouvy o poskytování regionálních služeb mezi MKS Tachov jako pověřenou knihovnou a Městem Černošín jako obsluhovanou knihovnou
5. výpověď na pronájem p. p. č. 190/2 v k.
ú. Třebel k 31. 12. 2012
6. finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč rybářskému kroužku
III. neschvaluje:
1. žádost OS Aragonit Cheb o finanční příspěvek

R A D A M Ě S TA :

jaro 2013

I. schvaluje:
1. program
2. nájem nebytových prostor v čp. 333 (čekárna) p. Jiřímu Bursovi ml. za cenu 300 Kč/měs. + energie od 1. 3. 2013
3. smlouvu o nájmu nebytových prostor v
čp. 333 mezi Městem Černošín a p. Jiřím
Bursou, Černošín, Nerudova 275
4. revizi č. 2 provozního řádu Zařízení pro
třídění odpadů Černošín
5. oplocení části p.p.č. 1387/1 v k.ú. Lažany
dle přiloženého plánku a na vlastní náklady
žadatele
6. smlouvu o účinkování mezi Městem Černošín a Divadelním spolkem Komedyjanti
Tachov na představení Bubáci pro všední
den, konané dne 2. 2. 2013
7. smlouvu o zajištění kulturní akce mezi
Městem Černošín a Divadelní společností
Divoch na představení Lucerna aneb Boj o
lípu, konané dne 15. 3. 2013
II. ukládá:
1. starostovi vyžádat si od odborného lesního hospodáře výsledovku prodeje dřeva

Dokončení na str. 3
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Z rady

radnice informuje

Usnesení č. 54 ze zasedání
rady Města Černošín,
konaného dne 20.2.2013
R A D A M Ě S TA :

I. schvaluje:
1. program
2. bezplatné zapůjčení sálu v KSC Vlčák MO
STP dne 6. 4. 2013 k pořádání výroční členské schůze STP
3. smlouvu o poskytování regionálních služeb mezi Městem Planá jako pověřenou knihovnou a Městem Černošín jako obsluhovanou knihovnou
4. výzvu k předložení nabídek na veřejnou
zakázku Pěstební práce v lesích v majetku
Města Černošín a seznam obeslaných dodavatelů
5. podání veřejné výzvy na obsazení místa
úředník státní správy a samosprávy - referent majetkové správy
6. cenu za pronájem společenského sálu v
KSC Vlčák v Černošíně na sportovní aktivity
ve výši 250,- Kč bez DPH/hod. s podmínkou
zabezpečení vlastního úklidu a v režimu bez
topení
7. smlouvu o realizaci vystoupení dne 27. 2.
a 7. 3. 2013 mezi Městem Černošín a Ing.
Jiřím Krupičkou v ceně 1 000,- Kč za jedno
vystoupení
8. poskytnutí finančního daru Městu Frenštát pod Radhoštěm ve výši 5 000,- Kč
II. ukládá:
1. starostovi podat odvolání proti udělení
pokuty Městu Černošín od ČIŽP

radnice informuje
INFORMACE
MĚSTSKÉHO

ÚŘADU

ČERNOŠÍN

úřední hodiny
na Městském úřadu v Černošíně
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
---

roční poplatek 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 osvobozena 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.
1 pes
Poplatek pro
Černošín za psa
s vlastním výběhem:
- důchodci platí za psa:
Poplatek pro Černošín
za psa bez vlastního
výběhu:
- důchodci platí za psa:
Ostatní části obce:
- důchodci platí za psa:

/ 12.30 -16.00
/ 12.30 -15.00
/ 12.30 -16.00
/ 12.30 -15.00
---

prodej známek SKO
(směsný komunální odpad)

na 2. Q 2013 od 27.3.2013
CENY ČTVRTLETNÍCH ZNÁMEK
SKO Třebel - roční poplatek
600,- Kč
Čtvrtletní týdenní vývoz 110 l 550,- Kč
Čtvrtletní 14denní vývoz 110 l 450,- Kč
14-ti denní vývoz v SUDÉ TÝDNY

nájem obecních pozemků

2 psi a více

100,50,-

150,75,-

300,100,60,50,-

450,150,90,75,-

Informace - Obecně závazná vyhláška
č. 1/2011 Města Černošín ze dne 20.12.2010

nájem hrobového místa
Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:
pro hrobové místo nebo urnové místo
10,- Kč za rok (100,- Kč na 10 let)
pro hrobky a dvouhroby
20,- Kč za rok (200,- Kč na 10 let)
Nájemce se zavazuje v případě dalšího pohřbu lidských pozůstatků na propůjčené hrobové místo uzavřít novou smlouvu nebo doplnění k této smlouvě.
Informace - Obecně závazná vyhláška
č. 1/2002 Města Černošín z 03.07.2002

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

Úhrada za pronájem obecních pozemků je
splatná do 31.03.2013, případně dle uzavřené smlouvy.

Městská knihovna Černošín
V prostorách Domu s pečovatelskou službou,
Jiráskova čp. 337, v přízemí
Provozní doba - úterý 08:30 do 15:45 hodin

Plán investic pro rok 2013
Na ZM č. 26 byl členy zastupitelstva schválen
orientační plán investic pro rok 2013. Jedná
se o prioritní skupinu akcí, které jsou vázány
na dotační tituly, nebo nebyly zrealizované v
roce 2012.
Rekonstrukce koruny hřbitovní zdi
Fara - muzeum + další rekonstrukce
Víchov - chodník + autobusová zastávka
Svojšínská ulice
Voda Třebel
ZŠ, MŠ výměna malých oken
Parkoviště MŠ
Naučná stezka Třebel
Stodoly u MÚ
Odvodnění průjezdu čp. 24
Propustek na vodu - pila/starý hřbitov
ČOV - dočišťovací rybník

Jak na dotace
z městského rozpočtu
Město Černošín již řadu let podporuje
místní neziskové organizace a občany v
jejich aktivitách prostřednictvím finančních příspěvků z rozpočtu města. Na
konci roku 2011 byl ZM Černošín změněn dosavadní způsob žádostí, kdy bylo
možné na činnost požádat pouze prostřednictvím vlastní žádosti na Radu
města Černošín.
Od ledna 2012 se finanční prostředky
rozdělují pouze po předložení na stanoveném formuláři "Žádost o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín" a následném schválení Městskou radou (do 20.000,-Kč), nebo ZM Černošína. Žádost je dostupná ke
stažení na portále města Černošín www.
cernosin.cz v sekci - E- podatelna.
V žádosti je vždy nutné uvést účelovost
poskytnuté dotace, podrobný popis pořádané akce, nebo v případě větších investičních akcí i položkový rozpočet.
Příjemci dotací jsou povinni poskytnutý
příspěvek řádně vyúčtovat dle stanovených pravidel, a to nejpozději do 30.11.
příslušného kalendářního roku.
Dokončení na str. 4
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radnice informuje
Jak na dotace
z městského rozpočtu
Během roku 2012 bylo celkem vyhověno 18
žádostem na finanční podporu jak z řad fyzických osob, tak i místních neziskových organizací v celkové hodnotě 368 490,- Kč. Jednalo
se například o podporu sportu (Tj Sokol, pan
Patrik Liška), zájmové činnosti (O.s. Krásné
Údolí, Rybářský kroužek, SDH Černošín, ČSŽ),
kulturní akce (O.s. Víchov, O.s. Lapeť. STP), v
oblasti vzdělávaní (O.s. Víchov).
Město Černošín bude i v letošním roce pokračovat v podpoře kulturně společenských akcí,
místních spolků, nebo jednotlivců, kteří mají
chuť vnést do dění ve městě a spádových obcí nové prvky a budou dobře propagovat dobré jméno Města Černošín.
Vladařová ZM

SDRUŽENÍ OBCÍ
PRO VYBUDOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ
SKLÁDKY ČERNOŠÍN
VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTEM ČERNOŠÍN
pořádá u příležitosti výročí 20 let od svého
založení

Den otevřených dveří ve své
dceřinné společnosti
EKODEPON s.r.o.
a zve občany členských obcí sdružení
a širokou veřejnost
v sobotu dne 18. května 2013 do areálu
skládky v Černošíně
Program:
11:00 otevření areálu pro veřejnost
12:00 - 13:00 Chodovarka dechová kapela
13:00 - 13:15 Slavnostní zahájení
a přivítání hostů
13:15 - 14:45 Chodovarka dechová kapela
15:00 - 15:30 Divadelní spolek Divoch
15:30 - 15:50 Ukázka country tance
16:00 - 18:00 M.H.S.
country skupina z Plzně
Pro návštěvníky je dále během celého
odpoledne připraveno:
ukázka techniky používané společností
EKODEPON
přednášky o odpadovém hospodářství
ve školicím středisku
promítání krátkých filmů
o nakládání s odpady
prohlídka provozu třídící linky
prohlídka skládky
soutěže a atrakce pro děti
Občerstvení je zajištěno
formou stánkového prodeje.

jaro 2013

Ze školy
zápis do první třídy

maškarní ples

Počátkem letošního roku vyrazili žáci 1. ročníku do místní Mateřské školy. Proč? Šli navštívit předškoláky, popovídat si s nimi a pozvat
je k zápisu do 1. třídy, který se uskutečnil 28.
ledna. Celý zápis se nesl v duchu námořníků a
pirátů. Po příchodu do třídy se rodiče pustili
do vyplňování nezbytných dokumentů a jejich
předškoláci dostali první školní úkol - vybarvit
si připravenou loď. Dále bylo potřeba loď vybavit nezbytnými částmi (kormidlem, plachtou apod.). Tyto části získali po splnění zadaného úkolu (poznání barev, určení geometrických tvarů, počítání předmětů, přednesu básně,…). Nakonec každý předškolák dostal za
svou odvedenou práci odměnu. O tu se postarali žáci ze školní družiny. A na kolik žáků
se v září můžeme těšit? Do školních lavic zasedne 12 nových tváří, neboť dvěma předškolákům byl doporučen odklad.
N. Pézlová

návštěva Techmanie
Na středu 30. ledna jsme se moc těšili. Místo
školních tašek jsme si přinesli batohy se svačinou a peníze od rodičů. Pak jsme nastoupili
do připraveného autobusu a vyrazili na cestu
do Plzně do TECHMANIE. Když jsme dorazili
na místo, byli jsme seznámeni s prostředím,
které se od naší poslední návštěvy trochu
změnilo. Já, paní učitelka Pézlová a někteří mí
spolužáci jsme se zapojili do zajímavé hry na
TAJNÉHO AGENTA. Procházeli jsme různá
místa a podle zadání plnili úkoly jako tajní agenti. Byla to dobrá hra. O něco později pro
nás byla připravena akce TEKUTÝ DUSÍK.
Dusík je součástí vzduchu a normálně se na
Zemi vyskytuje v plynném skupenství. Pokud
jej ale zchladíme na velmi nízkou teplotu
(-200 °C), jeho skupenství bude kapalné. To
pro nás bylo něco nového. Jeden pracovník z
Techmanie nám předvedl s tímto kapalným
dusíkem řadu pokusů (např. nafouknutý balonek ponořil do tohoto dusíku, ten splaskl, a
když ho vyndal, znovu se zvětšil). Po této akci
jsme se šli najíst a napít. V malém obchůdku
jsme si koupili zajímavé hračky, hlavolamy a
obrázky. Potom jsme si sami prohlíželi a zkoušeli další věci, které tam byly. Návštěvu jsme
zakončili ukázkou van de Graaffova generátoru. Tady nám paní předvedla, co dokáže elektřina. Natálie dala na generátor ruku a vlasy jí
začaly stoupat. I jiní si to mohli vyzkoušet, to
byla legrace. Po této ukázce jsme si sbalili své
věci a vydali se na cestu domů. Byl to moc
pěkný a poučný den.

Dva měsíce před vlastním plesem začal celý
náš pátý ročník s přípravou. Připravili jsme si
seznam her a písniček pro mladší žáky. Dále
jsme se rozhodli ples obohatit o drobné občerstvení. Společně jsme v matematice propočítávali, kolik čeho musíme nakoupit a kolik peněz nás to asi bude stát. Pak jsme se
společně složili (i paní učitelka nám přidala) a
s pomocí paní učitelky nakoupili jídlo a pití.
Simona vytvořila velmi pěknou pozvánku, ve
které použila vše, co se naučila v hodinách informatiky. Dne 31. 1. 2013 nastal den D. Ještě
před svačinou jsme vyzdobili třídu balonky,
diskokoulí, papírovými řetězy, a seřadili lavice
podle připraveného plánku. Když jsme měli
třídu připravenou, šli jsme se převléci do
kostýmů a MAŠKARNÍ PLES mohl být zahájen.
Pozvali jsme všechny žáky do třídy, řekli jim
program plesu a hurá do tance. Hráli jsme
různé hry (židličková, přenášení míčků apod.),
za které byly připraveny drobné odměny.
Průběžně jsme tančili, a kdo nechtěl, mohl si
vzít pití či různé slané pamlsky. Myslíme si, že
se nám ples podařilo dobře zorganizovat a že
se dětem líbil.
E. Andršová, A. Lišková, N. Mičková,
F. Schmucker, 5. ročník

M. Ondič, 5. ročník
Na maškarní si děti nejdříve
vyrobily masky
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Ze školy

Ze školky
My se zimy nebáli,
pěkně jsme si pohráli…

Byla jednou jedna králičí rodinka, a ta rodinka bydlela na palouku jménem Květolip. Ta
rodina bydlela v pařezu dubu. A kdo všechno
v tom pařezu bydlel? Maminka Květková, tatínek Květka a dvojčata Pepina a Pepek
Květkovi. Často Pepek i Pepina pilně pracovali, až nastal onen den, kdy začala zima.
Maminka jim před hlubokým spánkem přečetla pohádku na dobrou noc. A co se dělo
pak? Celá rodina ulehla a spala. Měsíce ubíhaly a ubíhaly, až nastal únor. Pepek se probudil, ale všichni pořád spali. Všude byl bílý
sníh a ani trocha zelené či červené barvy tu
nebyla. Pepkovi začala být zima, brzy začal
mít hlad. Ale co jíst? Nikde ani sousto.
Najednou si vzpomněl, že Pepina má v kapse
kousky lipových listů. Procházel se po krajině,
a najednou začalo svítit slunce, ze země vyrostla první květina. Pepek hned vykřikoval:
"JARO JE TU, VSTÁVEJTE!!!" Za chvilku přiběhla celá rodina. Pepku, vstávej, ozvalo se.
Pepek celou dobu spal a toto se mu jen zdálo.
No a co dodat? Alespoň může něco vyprávět
v králičí škole. Nehledě na to, že už ví, jak přichází jaro.

První měsíce nového roku probíhaly v mateřské škole v duchu zimních radovánek. Děti
bobovaly, sáňkovaly, stavěly sněhuláky a nechyběla ani koulovačka. Naše drobotina nezapomínala ani na zvířátka a ptáčky. Ve sněhu
hledala stopy zvířátek a pravidelně sypala
ptáčkům do krmítka.
V lednu k nám přijelo divadlo se zimní pohádkou. Děti se zúčastnily různých výtvarných
soutěží. Ve výtvarné soutěži Moje nejoblíbenější hračka získala ocenění Anička Grzybová
(soutěž pořádala ZŠ Stříbro, Gagarinova ul.).
Bohužel ani na nás nezapomněl Bacílek chřipky, jak jsme si ho s dětmi pojmenovali.
Letos si kluci a holky užili masopustního veselí při reji masek v MŠ. Děti nebyly ošizeny ani
o masopustní koblihy.
Na 29. 3. připravujeme pro děti výlet do Plzně
na pohádku Svět podle krtka v divadle Alfa. V
březnu bude naší velkou kamarádkou kniha neboť čtení knížek napomáhá dětem k rozvoji
zejména verbálních schopností - rozvíjí jazyk,
slovní zásobu, samostatné vyjadřování.
Poslechem se trénuje paměť, posiluje schopnost udržet pozornost, soustředit se na samotný příběh a hlavně mu porozumět. Při čtení se dítě zklidňuje - na rozdíl od sledování příběhů v televizi nebo na DVD.
Eliška Koutecká, ředitelka MŠ

Simona Rosová, 5. ročník

POZVÁNKA
NA ŠKOLNÍ AKADEMII
Ve středu 27. března 2013
se od 13 hodin bude konat
v KSC Vlčák
ŠKOLNÍ AKADEMIE.
Na ní budou žáci
1. a 2. stupně ZŠ v Černošíně
předvádět svá umění
(zpívat, recitovat, tancovat,
hrát divadlo).
Přijďte se na nás podívat,
budeme se na vás těšit.
F. Schmucker, 5. ročník
Z P R A V O D A J M Ě S TA Č E R N O Š Í N A
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HASIČI / KULTURA

Okénko hasičů
Milí spoluobčané,
nový rok 2013 jsme začali 5. ročníkem hasičského plesu který se konal 19.1.2013. Předpokládali jsme sice účast většího počtu zábavy chtivých hostů, ale přesto se tento večer
povedl. Doufáme, že se vám všem, kteří jste
zúčastnili taktéž líbil.
Poté následoval maškarní rej pro naše nejmenší, který se konal 16. 2. 2013. Ten se velice vydařil a zde jsme byli naopak mile překvapeni množstvím dětí které se oblékly do
masek a přišly si užít odpoledne. Troufáme si
říci, že se nám povedly obě dvě akce.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří přišli na hasičský ples a na maškarní rej
našich ratolestí, neboť bez nich by byla práce
vynaložená na přípravu zbytečná.
Dále se připravujeme na pouť, posezení u hasičské zbrojnice a pak budeme pokračovat 30.
4. 2013 stavěním máje. Na obě tyto akce Vás
samozřejmě srdečně zveme.

kultura ve městě
Mladí hasiči
Dne 16.2. se konal dětský karneval. Navštívilo
jej cca 80 dětí. Děti zde předváděly své masky, soutěžily v různých disciplínách, např. běh
s míčkem po vyznačené dráze, stavění kostek,
tanečky s balónky. Tento karneval byl velice
úspěšný a dětem se velice líbil.
V lednu tohoto roku byl ukončen grant
Haranti. Prezentace se konala dne 22.2. v
Cebivi.
V součastné době se připravujeme na nový
grant. Děti vymýšlí program a místa která by
chtěly navštívit.
Také jsme se zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí.
V nejbližší době začneme trénovat na hru
Plamen. Proto cvičíme uzle, značky, nacvičujeme taktiku překonávání překážek. Věříme
všem našim členům a do závodů se budeme
snažit dát maximum.
Vedoucí mládeže Hreusová Anna st.

S pozdravem a přáním lepšího roku
než byl ten předešlý
Přeje SDH Černošín
starosta SDH František Hrubý
za realizační tým
Nováková Martina, Koubková Martina

Prevence města Černošín.
Dne 30.3. 2013 se uskuteční preventivní
prohlídky v Zahradní a Jiráskově ulici.
Preventista města Hrach Petr

Kulturní akce
1. Divadelní společnost Divoch ze Stříbra
uvede v pátek dne 15. března 2013 od 19 hodin v sále kulturního střediska Vlčák v Černošíně komediální pokračování divadelní klasiky
s názvem Lucerna aneb Boj o lípu, kterou napsal prof. Alois Jirásek a upravili Pavel Fiala a
Josef Dvořák.
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 20 Kč
2. Sejdeme se u tanečku - tentokrát s dechovou kapelou Nýřaňanka
v sobotu 16. března 2013 od 16 hodin v sále
motorestu Vlčák.
Slosovatelné vstupenky budou prodávány za
80 Kč na místě.
3. Pouť sv. Jiří v Černošíně
Program na sobotu 27. dubna 2013 včetně
rozpočtu této akce bude definitivně schválen
zastupitelstvem 28. 2. 2013.
Předběžný návrh programu:
10.00
stánkový prodej, pouťové atrakce
10.30
mše svatá v kostele sv. Jiří
Na prostranství za obchodním domem:
12.30 - 15.00 Hájenka - hudba k poslechu
13.00 - 16.00 malování na dětské obličeje
15.30 - 17.30 ABBA revival
21.00
pouťová zábava,
k tanci a poslechu hraje Jenny & COMPANY
4. Svatojánský večer
- rozloučení s prázdninami
v pátek 28. 6. 2013 v prostorách hradu
Volfštejn. Pro účastníky svatojánského posezení je připravena divadelní hra Noc na
Karlštejně, kterou představí divadelní společnost Divoch ze Stříbra.
5. Další akce:
30. 3. 2013 Bílá vlčí stopa - pro pěší turisty
30. 4. 2013 Stavění máje (zajišťuje SDH Černošín)
Pavel Filipčík, 605 150 124
za kulturní komisi Města Černošín

ZŠ Černošín - Sokol Černošín
OS Za Krásné Údolí
zahajují činnost nového sportovního oddílu Stolního tenisu při Sokolu Černošín.
Zveme všechny zájemce z řad školáků na
trénink. Tréninky se budou konat vždy v
pátek od 15.30 do 18.00 pod vedením
pana Václava Myšky st. Pokud se budou
chtít přihlásit i starší příznivci stolního tenisu, mají možnost si od 19 hodin nezávazně zatrénovat v prostorách školní tělocvičny. S sebou si přineste čistou sportovní obuv, vhodnou do tělocvičny, a pálku. V případě potřeby rádi poradíme s
koupí potřebného sportovního náčiní.
Informace o organizaci jsou dostupné na
tel. 604 319508,
p. V. Myška, OS Za Krásné Údolí.

jaro 2013
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SOKOL ČERNOŠÍN

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
v prvním zpravodaji Vás tradičně informuji o
setkání na Silvestra. Ani tentokrát tomu není jinak - a bylo nás víc než jiné roky. Šlo
hlavně o přátelské setkání a vykonání něčeho malého pro své zdraví. Tahle akce je již
dostatečně známá a rozhodně není pouze
pro členy Sokola.
Mač to byl férový a neúprosný, staří proti
mladým, legrace spousta, nikdo se nezranil,
a tak vlastně vyhráli úplně všichni.

Leden je ale též měsícem začátku zimní přípravy našeho mužstva. Ačkoli tahle část nepatří mezi fotbalisty k nejoblíbenějším, je
velice nutná a důležitá. Dle trenéra je přístup hráčů poměrně zodpovědný, a tak se
můžeme jen těšit na první jarní zápasy; v
nich by se příprava měla projevit.
Desáté místo po podzimní části soutěže rozhodně nevěstí klidné jaro, a bude potřeba
bojovat o každý bod.
Cíl stanovený pro tento ročník je udržet se
ve II. třídě Okresního přeboru, a věřím, že
kluci pro to udělají maximum.
Přehled prvních deseti zápasů
jarní části soutěže:
14. kolo
Černošín - Kšice A
SO 23. 3. v 15:00
15. kolo
Bor A - Černošín
SO 30. 3. v 15:00
16. kolo
Černošín - Planá A
SO 6. 4. v 16:30
17. kolo
Částkov A - Černošín NE 14. 4. v 16:30
18. kolo
Černošín - Lom u TC
SO 20. 4. v 17:00
19. kolo
Tachov B - Černošín
NE 28. 4. v 17:00
20. kolo
Černošín - K. Lázně A SO 4. 5. v 17:00
21. kolo
Černošín - Záchlumí
SO 11. 5. v 17:00
22. kolo
Studánka A - Černošín NE 19. 5. v 17:00
23. kolo
Černošín - Kostelec
SO 26. 5. v 17:00
16. února se konala valná hromada TJ.
Proběhla v klasickém duchu bilancování činnosti v roce 2012 a prezentace plánů na rok
2013. Vše se jako již tradičně točí kolem peněz, takže i aktivity, jak investiční, tak společenské, budou podřízeny tomuto problému.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát krásné jaro, minimální životní starosti a pevné
zdraví. Pozvání na domácí utkání Sokola
Černošín je pochopitelně samozřejmostí.

Myslím, že tyto fotografie jasně dokreslují, že se sportem člověk může bavit celý život.

Miroslav Koutecký
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Osady
Krásný jarní den
z Krásného Údolí
Dobrý den, drazí spoluobčané z Černošína a
okolí!
Na závěr roku 2012 jsme ve Vlčáku uspořádali koncert skupiny Kečup; až na malé problémy s elektroinstalací sálu a zvukařem
skupiny se vše dotáhlo do zdárného konce
vystoupení Kečupu a pokračovalo reprodukovanou hudbou v podání D. J. Rosy.
Tak jako každý rok nás zima zahnala ke kamnům, ale spřádání plánů a nápadů neutichlo. Co tedy bude v prvním pololetí 2013?
22. 2. 2013 jsme zahájili seznamovacím tréninkem oddílu stolního tenisu při TJ Sokol
Černošín. Naše obrovské díky patří paní ředitelce ZŠ Dagmar Varousové za to, že nám
poskytla jak tělocvičnu, tak stoly. Uvidíme,
jak si ratolesti budou vážit úsilí, které bylo
vynaloženo, aby mohli svůj volný čas trávit
aktivněji než sezením u PC.
30. 4. 2013 postavíme májku a jako vždy
bude noc plná zábavy a jídla. Proběhne soutěž nejen v kategorii děti. Pro návštěvníky
bude připraveno i malé překvapení.
1. 6. 2013 se koná Dětský den a kácení májky, odpoledne soutěže pro dětičky, a večer
pro tatínky i maminky pivíčko a buřtíky.
15. 6. 2013 Pouť Svatého Antonína.
Tak to by byl sport a kultura v Krásném Údolí v prvním pololetí 2013; a co zázemí? Když
vše dobře dopadne, rozestavěná úprava
Krásného Údolí bude završena.
Naše OS by mělo rádo klubovničku, která by
sloužila nejen nám, ale i našim holkám a
starším spoluobčanům-důchodcům.
Tak to je zatím vše; díky a na shledanou.
V. Myška, předseda OS Za Krásné Údolí

jaro 2013

Masopustní průvod
- Víchov 9. 2. 2013
Tradiční masopustní průvod bylo možné
zhlédnout v únoru na víchovské návsi.
Místní občanské sdružení, které se v obci
snaží obnovit lidové tradice, si pro tentokrát
připravilo masopustní veselici. Masopustní
průvod procházel Víchovem za doprovodu
harmonikáře po několik hodin a byl odměněn malým pohoštěním v podobě domácích
koblih, koláčů, nebo voňavých klobásek.
Program akcí 2013
Březen - Turnaj ve stolním tenise
Velikonoční výtvarná dílna - tvoření s keramickou hlínou
Duben - Zájezd do divadla Alfa
Květen - Stavění máje
Červen - Dětský den - Magická noc

Haranti 2013
I v letošním roce se Občanské sdružení
Víchov pokusí požádat v rámci dotačního
programu HARANTI - Mikroregion Konstantinolázeňsko o dotaci na projekt Cesty k pramenům, který bude zaměřen hlavně na zapojení dětí a mládeže v oblasti sportu.
Námět vzešel z podnětu dětí, které se sdružením spolupracovaly v minulých letech a
mají chuť ve spolupráci i nadále pokračovat.
Za OS Víchov, J. Vladařová

Tradiční víchovský masopust
byl opět vydařenou taškařicí,
kde o dobré sousto
nebyla nouze
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M I K R O R E G I O N / O TÁ Z K A P R O . . .

Z Mikroregionu
Mikroregion Konstantinolázeňsko
vyhlásil další výzvu grantového
programu HARANTI
Grantový program "HARANTI" se pomalu
stává tradicí. 22. 2. 2013 byla na slavnostním večeru v Cebivi vyhlášena již 4. výzva
tohoto programu. Během večera představili
své projekty ti, kteří uspěli se svými žádostmi v loňském roce. Podpořených projektů
bylo celkem deset, a bylo opravdu radostné
sledovat množství aktivit a nápadů, které se
díky podpoře Mikroregionu Konstantinolázeňsko podařilo realizovat.
Občanské sdružení Víchov například seznámilo děti s technikou klasické černobílé fotografie, kroužek cvičení rodičů s dětmi z
Bezdružic zažil několik výletů za pohádkou,
o.s. Lapeť sestavilo team, který vytvořil fantastický komiks o Černošínských legendách,
v Cebivi mají díky projektu krásně vyzdobené nádraží a mnoho dalších nápadů zde bylo k vidění.
Potěšující také je, že se díky programu HARANTI rozvíjí spolupráce mezi aktivními skupinami na území mikroregionu. Například
hasiči z Černošína se vypravili na Krasíkov,
kde se utkali v historické bitvě s kokašickým
kroužkem Šikulů, Záchranná služba Royal
Rangers zase asistovala u branného závodu
v Černošíně, a to jsou jen některé příklady
setkání a vzájemné spolupráce.
S nápadem na vytvoření grantového programu přišel Mikroregion Konstantinolázeňsko
v roce 2010 ve snaze o podporu aktivit dětí
a mládeže na svém území. Tak jako byl

Otázka pro...
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic všestranným renesančním člověkem, může tento program přispět k proměně mnohých
malých "harantů" v aktivní osobnosti.
Výjimečné na grantech z programu HARANTI je především to, že o ně mohou žádat nejenom zavedené organizace, ale i neformálně utvořené skupiny mladých lidí, které přijdou s dobrým nápadem a nebojí se pustit
do jeho realizace. Jednotlivé projekty mohou být podpořeny částkou až 10 000,- Kč.
Pravidla grantového programu HARANTI a
formuláře žádosti o grant naleznete na
www.mikroregion-konstantinolazensko.cz,
nebo na www.leader-ceskyzapad.cz. S případnými dotazy se obracejte na Markétu
Frouzovou tel.: 77 44 99 395,
e-mail: frouzova@leaderceskyzapad. cz

paní J. Jungbauerovou,
předsedkyni kulturní komise
MÚ Černošín
Co obnáší funkce předsedkyně kulturní komise v naší obci?
Práce, práce a starosti, aby vše vyšlo - a přesto se nezavděčíme všem.
Představte nám ostatní členy vaší komise.
Ing. Pavel Filipčík, Lenka Albertová, Marcela
Lišková, Martina Čekanová a Petra Marková.
Scházíme se podle potřeby a nutnosti, nejméně dva měsíce před akcí, abychom vše
domluvili a připravili.
Co říkáte na malou účast občanů na kulturním dění a akcích?
Nezájem občanů. Víte, je to všechno složitější, než si myslíte.
Kde hledat chybu?
Kde hledat chybu nevím, příkladem vlastně
nejdou ani zastupitelé, na akcích je nikdo
nevidí. Pak kritizují a řeční, jak by se to a
ono dalo a mělo dělat lépe a jinak.
Už jste měla chuť s funkcí takzvaně praštit?
A ne jednou! Když mě začnou občané a zastupitelé vytýkat, že jsem udělala či zařídila
tohle a tohle špatně, ale nikdo nepřidá ruku
k dílu a neporadí, a už vůbec nic nezařídí.
Víte, my nečekáme chválu, ale za celých 14
let v zastupitelstvu, z toho 12 let ve funkci
předsedkyně komise, jsem vlastně neslyšela
jediné slovo uznání.
Lidé, kteří mi pomáhají, vědí, co to obnáší, a
ostatní jen připomínkují, ale podněty a návrhy se nedovím. Třeba to chce změnu.
Komu se nezamlouvají moje aktivity, ať se
přihlásí a probereme to, zvolíme jinou cestu
a předsednictví předám šikovnějším. Chce
to správného tahouna.
Jakým způsobem a jak jsou kulturní akce financované?
Na základě rozpočtu obce a plánu kulturních akcí. A samozřejmě sponzoři, EMZ, EKODEPON, RY-VAJ a další; moc jim děkuji.
Také vyšetřím dárky od všech dodavatelů a
sponzorů.
Pozvěte čtenáře našeho zpravodaje a občany na pouť.
Ráda vás všechny zvu na sobotu 27. 4.
2013. Pozvány jsou pouťové atrakce a stánkaři pod kostel na náměstí. V parku u infocentra vystoupí od 13.30 do 15 hodin kapela Hájenka a od 15.30 do 17 hodin kapela ABBA-CZ. Zajištěný máme večerní program ve společenském sále motorestu Vlčák
od 20 hodin s kapelou Jenny Campeny.
Pokračování na str. 10
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O TÁ Z K A P R O . . . / O H L É D N U T Í

Ohlédnutí za Novoročním výšlapem na Vlčí horu

Budete zvát partnerské obce?
Doufám, že je starosta obce včas pozve a že
rada města s jejich návštěvou a setkáním v
kostele počítá.
Připravujete už něco na Velikonoce?
Samozřejmě. Na Bílou sobotu bude Bílá vlčí
stopa a podle počasí připravíme trasy, případně i pro maminky s kočárky. Na startu
dostanete, tak jako každoročně, z rukou paní Marie Kobzové účastnickou medaili. A při
obdivování naší Vlčí hory bude i teplé občerstvení.
Vaše velké přání?
Přání? Aby se vrátil čas, kdy se lidé uměli po
práci pobavit, a ne si jen závidět. Aby si přišli posedět, pobavit se spolu, užít si legrace
třeba sami ze sebe.
Moc vám děkuji a přeji mnoho sil, zdraví a
výdrž do další práce.
M. Čampulová
v Černošíně ve Svojšínské ulici v prostorách
prodejny JARO v podvečerním čase
dne 27. 2. 2013.

Co je...
viscerální tuk (skrytý - útrobní tuk)
Viscerální tuk obaluje všechny důležité orgány pro trávení, tím také zpomaluje metabolismus a zhoršuje látkovou výměnu.
Obaluje orgány a tím je nejen zatěžuje, ale i
zabraňuje jejich dostatečné funkci. Druhý
problém je, že viscerální tuk je biochemicky
aktivní a tím, otravuje celý organismus".
Chová se tedy jako žláza s vnitřní sekrecí a
vypouští tak do těla smrtonosné látky způsobující chronické záněty, poškozující imunitní systém a způsobující rakovinu. Tuk na
slinivce břišní poškozuje inzulinové receptory, vzniká tak inzulinová rezistence, čímž se
zvyšuje cukr v krvi a vzniká cukrovka.
Máte-li hodně viscerálního tuku, můžete očekávat:
vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol,
mozkovou mrtvici, srdeční onemocnění,
včetně infarktu, cukrovku, rakoviny různých
orgánů, včetně tlustého střeva, jater, slinivky břišní, ledvin atd.
Stojí vám to za to čekat v nevědomosti, až
se to stane? Nebo raději zjistíte, jak na tom
jste, dokud je čas?
Zajistěte si proměření na speciálním japonském přístroji, včetně konzultace výsledků s
výživovým poradcem.
Hanka a Daniel Šulcovi
Tel. 775 723 993 - individuální konzultace,
nutno se objednat předem
www.wellnesskluby.cz
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OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za masopustem

Černošín má ulice...

zpráva o činnosti

...a každá má své NEJ
Nejmenší ulicí našeho města je ulice Raisova. Najdete ji proti budově horní školy, před
ulicí Svojšínskou směrem k Plané. Jméno
má po spisovateli, básníku a učiteli jménem
Karel Václav Rais.
Narodil se 4.1.1859 v Bělohradě, dnešní
Lázně Bělohrad. Vystudoval učitelský ústav
v Jičíně a celý život učil na venkovských školách. Poslední roky života řediteloval na
Měšťanských školách v Praze.
Jeho díla vypráví o těch, co se nemohou
bránit,o starých lidech a dětech, zajímal ho
generační problém a sociální problematika.
Realisticky a krásnou češtinou ve svých venkovských prózách popisuje Podkrkonoší a
Českou vysočinu.
Připomenu dílo, které známe ze školy: Zapadlí vlastenci - o životě českého vlasteneckého učitele a faráře.
Méně známé jsou práce pro děti a mládež:
Karlštejnský havran a Když slunce svítí.
Populární jsou sbírky povídek a básní.
Neubráníme se srovnání mravních hodnot
součastných a těch, ke kterým své mladé
čtenáře vychovával. Byl by zklamán součastným stavem naší společnosti, ze které
zmizela pokora a vytrácí se skromnost, úcta
ke stáří a hodnotám.
J. V. Rais zemřel 8.7.1926 v Praze.
Nejznámější nám všem a platné v každé době jsou verše Raisovy básně:
Cestička k domovu
známě se vine,
hezčí je, krásnější,
než všechny jiné.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.
A kdybych ve světě
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.
A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.
Tak až se budete vracet ze svých cest právě
domů,vzpomeňte si.
M. Čampulová

blahopřejeme
V lednu až březnu tohoto roku
oslaví svá životní jubilea:
Jindřich Lokšeninec, Josef Pivoňka, Margita Hegeďušová, Miroslav Němeček,
Slavěna Čermáková, Miroslava Latislavová, Miluška Marvánová, Julia Čápová,
Antonín Konopásek, Josef Škopek, Dobroslav Čáp a Maarie Kobylková.

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

Všem jubilantům blahopřejeme
a přejeme mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.

Sboru pro občanské záležitosti
za rok 2012:
Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Černošín se schází 1x za dva měsíce, členky
pravidelně navštěvují jubilanty s gratulací
a dárkem, v roce 2012 jich bylo 57. Ke Dni
matek a před vánocemi se konají besedy s
důchodci a navštěvují se bývalí důchodci v
Domově důchodců v Kurojedech. Ke Dni
dětí SPOZ pořádá malování na asfalt za
nákupním střediskem. Dále se dvakrát do
roka provádí vítání občánků v obřadní síni, v červnu probíhá rozloučení dětí s mateřskou školou a předávání vysvědčení vycházejícím žákům také v obřadní síni.
Již podruhé se konalo v obřadní síni přijetí úspěšných žáků starostou města, jednalo se žáky těchto kroužků: zdravotnický,
Besip, rybářský, včelařský, hasičský a sportovní.
V září bylo přívítáno do 1. třídy 9 žáků.
V loňském roce oslavili 3 manželské páry
zlatou svatbu (50 let), a to Miroslav a
Marie Balákovi, Josef a Zdeňka Škopkovi a
Milan a Eliška Orosovi.
Stříbrnou svatbu (25 let) oslavili manželé
Miroslav a Iveta Kouteckých, Pavel a Hana
Gregorovi a Jozef a Eva Slobodovi.
Nejstaršími občany v roce 2012 byli paní
Milena Konopková - 92 let, pan Václav
Nový - 91 let a paní Miluška Marvánová 90 let.
Předsedkyně SPOZ Jaroslava Petrovičová
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POZVÁNÍ

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 15. června
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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