Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Než jsme se nadáli, bude zase půl roku za námi. Když se
rozhlédnete kolem sebe, tak jsou opět vidět stopy po
pracovním ruchu a rozpracovaných investičních akcích. Když
se kopne do země, tak je to vždy o milionech. Přesto Vás chci
ubezpečit, že zadluženost města je skoro zanedbatelná a jsme schopni se s ní bez
problémů vyrovnat. V dnešní době je hřích čekat a spořit penízky bez účelu
v bance. Co je doma, to se počítá a nikdo nám to z Černošína neodveze. Vše ale
s rozumem. Je milé, když se na plánovanou akci podaří sehnat finanční dotaci,
a tím se ušetří na akce jiné. Ale nejsem příznivcem akcí, které by se dělaly jen za
předpokladu, že bude dotována. Investujeme do věcí potřebných a ne proto, že
jsou zrovna v dotačních titulech. Přislíbená dotace je jen polovina úspěchu, další
polovina je zpracování podkladů a následně sledování udržitelnosti celého
projektu po mnoho následujících let. Někdy je to pěkný horor. A protože čas
neúprosně běží, tak je potřeba myslet již na příští roky. Jen ten, kdo bude
připravený, má trochu šance. Je mnoho odpůrců takzvaných šuplíkových projektů,
ale bez nich se to prostě nedá. Připravenému přeje štěstí. Město Černošín takové
projekty připravuje. Jeden z mnoha aktuálních, který by se dal realizovat v příštím
roce, je výstavba rozhledny na Vlčí hoře. Vím, že se to mnohým bude jevit jako
nadstandard, ale jsem přesvědčen, že se tímto počinem posune město výrazně
kupředu. Chceme účelně využít veškeré plochy, aby sloužily k účelům –
příjemnému žití obyvatel, návštěvníků i turistů. Chceme docílit koncepčně
harmonicky sladěného prostředí, příjemného a bezpečného pro pohyb osob
a výrazně zvýšit atraktivitu regionu. Pomalu ale jistě se naše krásné městečko
dostává do rozkvětu. Budoucí tvář města by neměla být lhostejná nikomu z nás.
My tady přece žijeme a chceme, aby se dobře žilo i dalším generacím.
A aby se dobře žilo, je potřeba soudržnost a vzájemná tolerance. Je stará pravda,
že souseda si nevybíráme, ale nevidím nic špatného na tom, když ho slušně
upozorním, že zapomněl, že je neděle, a nemusel by zrovna dneska řezat dřevo.
Jistě jste pochopili, že to je nadsázka a narážím na připravovaný koncept obecně
závazné vyhlášky o omezení hlučné činnosti o sobotách, nedělích a svátcích.
Zastávám názor, že veškeré represe nevedou k ničemu dobrému. Na druhé straně
je pravda, že nemáme v ruce zbraň, kterou bychom se mohli proti bezohlednosti
okolí bránit. Ale nevěřím, že mezi slušnými lidmi vymizela možnost komunikace
a tolerantnosti. Chovejme se slušně jeden k druhému.
Přeji Vám ve Vašem konání mnoho štěstí a pohody. Užijte si krásných letních dní
bez stresů a špatné nálady.
Miroslav Plincelner
starosta města
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Anketa Dětské hřiště
V období od 22. 3. 2017 do 18. 5. 2017 proběhla anketa „Dětské hřiště“, která
byla zveřejněna ve Zpravodaji města Černošín, dále běžela prezentace v muzeu
a informace byla zveřejněna na facebookové stránce infocentra.
Varianta u bývalého Kozaku (park u nutrií) – přestěhování
pouze části dětského hřiště a doplnění
o relaxační lavičky

celkem 48 hlasů

Rozšířená varianta – k DPS

celkem 29 hlasů

Dětské hřiště u paneláku

celkem 28 hlasů

Ponechat na stávajícím místě

celkem 29 hlasů

Jiná místa

celkem 3 hlasy

Na základě usnesení ZM č. 34 ze dne 25.5. 2017 byla schválena na základě
dendrologického posudku realizace údržby zeleně v Černošíně – park u nutrií. Tyto
práce budou předcházet případnému přesunu herních prvků do této lokality.
O dalším postupu Vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
Město Černošín

Nově otevřená restaurace Motorestu Vlčák
Provozovatel: Michal Vališ

Tel: 723 999 029

Od 5. června 2017 je nově otevřená restaurace Motorestu Vlčák. V případě
příznivého počasí bude hostům k dispozici i venkovní terasa. V případě rezervace
na oslavy, svatby narozeniny… volejte na tel: 723 999 029.
Otevírací doba:
Pondělí - čtvrtek

10:00 – 22:00 hod.

Pátek

10:00 – 23:00 hod.

Sobota

11:30 – 23:00 hod.

Neděle

11:30 – 20:00 hod.
Michal Vališ
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
červen – září 2017
Evžen KŮRKA
Evženie MERTLOVÁ
Olga KLUSÁČKOVÁ
Zdeněk MUCHNA
Bohuslava ŠEBESTOVÁ
Irena RAUSCHEROVÁ
Evženie VALTOVÁ
Hana NOVÁKOVÁ
Marie HAMMERLOVÁ
Zdeněk PANUŠKA
Milada GREGOROVÁ
Hana BONČKOVÁ
Jozefa SLOBODOVÁ
Jarmila GABRIELOVÁ
Monika KADLECOVÁ
Stanislav KREJČA

Stříbrná svatba
Vladimír a Edita Mülerovi

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví.
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SPOZ
Vážení spoluobčané,
dne 11. května se konala ve společenském klubu Beseda s důchodci ke Dni matek.
Pan starosta Miroslav Plincelner diskutoval s návštěvníky o akcích, které již
probíhají nebo se uskuteční v letošním roce. Besedu oživilo vystoupení dětiček
z MŠ Černošín. Pod vedením p. učitelek děti přednesly básničky ke Dni matek,
zahrály pohádku, zazpívaly písničky s jarní tematikou a na konec si všichni
společně zatančili.
Maminkám
a
babičkám předaly
děti
krásná
přáníčka,
která
vyráběly děti z MŠ a
ZŠ. Všechny ženy
byly
obdarovány
kytičkou. K poslechu
a tanci zahrál p.
Jaroslav
Fichtl.
Touto cestou bych
chtěla
poděkovat
všem členkám SPOZ za jejich obětavou práci.
1. června jsme společně s dětmi oslavili Den dětí již tradičním malováním na asfalt.
Děkujeme Svazu žen za výborné perníčky, které upekly pro naše nejmenší.
Eva
Klusáčková
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Svaz žen
Dovolte mi touto cestou poděkovat paní Olze Klusáčkové, která od 16. 8. 1972,
tedy 45 let, byla předsedkyní Svazu žen. Tento svaz nezahálel a vždy spolupracoval
a pomáhal obci. Velké díky patří také všem členkám, které byly i jsou ve svazu,
za jejich obětavou práci. A ani nyní nezahálíme a i nadále budeme rády
spolupracovat jak s městem Černošín, tak i s ostatními spolky.
14. října 2017 od 14:00 hod. se bude na sále KSC Vlčák konat schůze Svazu žen
a od 15:00 hod. budou pro všechny milovníky dechové hudby tanečky, na které
Vás srdečně zvu. K poslechu a tanci bude hrát stříbrská dechová kapela Amatovka.
Jarmila Jungbauerová

Malá sláva se konala 6.5.2017 v DPS v Černošíně. Jarmilka se provdala za Pepíčka.
Manželům Klinderovým přejeme spoustu zdraví a lásky.
Petra Grigarová
5

Milí spoluobčané,
o kulturní dění v Černošíně není nouze. 22. dubna byla městem Černošín
pořádána Pouť sv. Jiří, a jak už bývá zvykem, i na této akci jsme pomáhali při
organizaci. 30. dubna jsme pro děti připravili stavění máje. Odměnou za pomoc
při zdobení májky byly vuřty pro děti. Následně jsme postavili hranici a za pomoci
všech upálili čarodějnici. 20. května jsme pořádali oslavy k 135. výročí založení
našeho sboru. Měli jsme velkou radost, že se k nám připojily i okolní sbory.
Velkým překvapením pro nás bylo, když přijel i dobrovolný sbor z Jeřmanic od
Liberce. Celkem naše pozvání přijalo 12 jednotek SDH, které nám pomohly
navodit tu pravou hasičskou atmosféru. Všichni společně jsme se zúčastnili
slavnostního průvodu po Černošíně. Navštívil nás i brigádní generál František
Pavlas, ředitel krajské správy HZS. Děkujeme panu starostovi města Miroslavu
Plincelnerovi, panu poslanci Václavu Votavovi, panu Miroslavu Cvrkovi a Jiřímu
Vackovi z okresního sdružení hasičů Tachov za milá potěšující slova a věcné dary.

Foto: Martina Sihelská, Martina Janotová

Pro všechny sbory jsme měli připravené upomínkové předměty a pamětní listy.
Celé odpoledne i na večerní zábavě nám k poslechu i tanci hrála stříbrská kapela
Amati Band. Všechny přítomné potěšilo vystoupení tachovských mažoretek,
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požární útok našich nejmenších hasičů, za který je musíme jen a jen pochválit.
Dalším zpestřením byly taneční kreace zdejší taneční skupiny 11STARS, které jsme
ocenili domácím dortem, ze kterého měla děvčata radost. Musíme ale bohužel
přiznat, že nás zklamala účast našich občanů ať už odpoledne, tak i na večerní
zábavě, která byla bez vstupného. Velmi nás to mrzí, jelikož víme, že se povídá, že
se tu nic neděje, a když se uspořádá nějaká akce, tak se stejně dostaví málo lidí.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli a pomáhali při přípravách všech akcí
pořádaných námi hasiči a městem Černošín.
za SDH František Hrubý a Martina Koubková
V sobotu 6. května proběhl tradiční turnaj v minikopané o pohár sv. Floriána.
Turnaj se uskutečnil již podesáté a letos byl součástí oslav 135. výročí založení
SDH. Turnaje se zúčastnila 3 družstva – Bílý balet a Školáci, kteří reprezentovali
Černošín, a Lestkov, který si přijel zahrát fotbálek, načerpat dobrou náladu a
atmosféru. Stejně tak jako loni vyhrál Bílý balet a příští rok budou jeho členové
obhajovat putovní pohár potřetí. Samozřejmě nesmělo chybět dobré občerstvení
a soutěžící si odváželi nejen zážitek, ale i upomínkové předměty. Děkuji všem,
kteří se na této akci podíleli.
za SDH Petr Hrach

MŠ
Ahoj ze školky.
Jsme rádi, že se můžeme podělit o naše úspěchy, výlety, akce, které jsme prožili
a které nás ještě čekají. V měsíci květnu děti objevovaly tajemství vesmíru –
získaly základní poznatky o Slunci, Měsíci a sluneční soustavě. Prohlížely
encyklopedie, pozorovaly oblohu, stavěly rakety a nejvíce je zajímala postava
kosmonauta. Na základě svých poznatků a dle vlastní fantazie namalovaly své
obrázky. Práce byly zaslány na výtvarnou soutěž „Stříbrská lampa“ – téma
„Vesmír“. V kategorii MŠ (děti do 6 let) obdrželi 1. místo – Honzík Jungbauer,
Emily Mečlová, Radek Steiner a Ondra Štrobl za společný soubor výtvarných prací,
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GRATULUJEME! Práce jsou vystaveny v prostorách Muzea města Stříbra
od 31. 5. – 25. 6. 2017.
6. 5.
10. 5.
11. 5.
31. 5.
1. 6.
9. 6.
21. 6.

–
–
–
–
–
–
–

děti přednesly básničky novým občánkům Černošína
proběhl „Zápis do mateřské školy“ zatím se zapsalo 8 nových dětiček
děti potěšily seniory svým vystoupením a dárečkem ke „Dni matek“
užili jsme si výlet do zábavného centra „Lvíček“ v Plzni
„Den dětí“ jsme sportovně prožili na zahradě MŠ
Hurá! – do ZOO v Plzni
slavnostní rozloučení 11 předškoláků na MÚ v Černošíně – 6 holčiček
(Emily Mečlová, Lucka Myšková, Štěpánka Vlášková, Laura Špičková,
Adéla Rážová a Marianna Kuncová) a 5 chlapců (Radek Steiner, Ríša
Schindler, Sam Čech, Ondra Štrobl a Milan Šíp)

Konec školního roku oslavíme zábavným odpolednem s rodiči na zahradě naší
školy.
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MŠ bude o letních prázdninách uzavřena od 24. 7. do 25. 8. 2017.
Ahoj kamarádi,
máme se tu všichni rádi.
Je tu zase nový den
a my si ho užijem!
Krásné léto a pohodové prázdniny
přejí děti a kolektiv MŠ

CYKLISTŮM SE DAŘÍ
V pátek 28. dubna 2017 odstartovalo velké tažení našich cyklistů. Na tento
den totiž připadlo Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC),
kterého se zúčastnilo 12 škol, které utvořily 20 soutěžních družstev v obou
kategoriích.
Naši školu reprezentovala dvě družstva v tomto složení:
I. kategorie: Ondřej Petrovič, David Směšný, Michaela Franková, Kristýna Vaľovská
II. kategorie: Lukas Šupica, Matěj Voleský, Ellen Marková, Michaela Mičková
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Po slavnostním zahájení se jednotlivé týmy rozešly na určená stanoviště
a jednotliví členové začali postupně plnit čtyři soutěžní disciplíny. A jaké? TESTY
Z PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU (v průběhu 20 minut každý soutěžící sám
odpovídal na 20 otázek), JÍZDA NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI (během
5 minut musel každý projet 4 dané zastávky, během této jízdy nesměl porušit
žádné pravidlo silničního provozu), následovala JÍZDA ZRUČNOSTI (to je jízda přes
různě těžké překážky a málokdo zvládl to co my, protože jsme tvrdě trénovali)
a nakonec POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI (zde jsme ošetřovali věrohodně
namaskovaná zranění, která by v mnohých lidech mohla vyvolat i strach). Po
splnění všech úkolů jsme šli na oběd. Poté jsme odešli na vyhlášení výsledků.
Velkou radost nám udělalo, když z úst pana Kožnara (moderátora soutěže) dvakrát
zaznělo: „Na prvním místě se umístila ZŠ Černošín.“ Měli jsme velkou radost,
protože naše obě družstva postoupila do Krajského kola DSMC, které se
uskutečnilo 23. a 24. května v Plzni a Melchiorově Huti. Také byli vyhlášeni
nejlepší hoch a dívka dané kategorie. I tato umístění patřila našim cyklistům:
M. Frankové a K. Vaľovské (obě shodný počet trestných bodů), D. Směšnému,
E. Markové, L. Šupicovi.

Necelý měsíc uplynul jako voda a my vyrazili na další soutěžní klání. Mladší
družstvo jelo ve stejném složení, ve starším došlo k drobné výměně – E. Markovou
nahradila Eliška Pokorná. V Plzni jsme své síly poměřili s dalšími šesti úspěšnými
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družstvy. Ještě před oficiálním zahájením jsme si mohli splnit první disciplínu –
jízdu zručnosti, která je zde velmi obtížná (jezdí se ve svahu a na to nejsme zvyklí).
Potom jsme zamířili na oficiální zahájení. Zde před všemi vystoupila i naše
M. Mičková, která za všechny soutěžící přednesla slib. Poté jsme se vydali k plnění
dalších dvou úkolů: jízda na DDH a testy z PSP. Po ukončení této části soutěže
jsme se pomalu přesunuli k autobusům, které nás převezly do kempu
v Melchiorově Huti. Cestou jsme si ještě stačili koupit zmrzlinu nebo ledovou tříšť.
Po výborném obědě si pro nás městská policie z Horní Břízy připravila zajímavé
ukázky zásahů proti nebezpečným lidem a předvedli práci jejich psího pomocníka.
Pak jsme se vydali absolvovat poslední dvě soutěžní stanoviště: poskytování první
pomoci a práce s mapou (na mapě je třeba vyznačit bezpečnou cestu podle
písemného zadání). Zbytek odpoledne jsme věnovali minigolfu a jiným zábavám.
Druhý den po snídani jsme si sbalili své věci a uklidili pokoje. Poté nás čekala
policejní přednáška a další ukázky. Když odbila jedenáctá hodina, nastala
netrpělivě očekávaná chvíle – vyhodnocení našeho dvoudenního snažení. Měli
jsme pocit, jako by nám měla vybuchnout hlava. Vyhlašování začalo opět od
posledního místa. Velkou radost nám udělalo, že název naší školy zazněl až jako
poslední. To znamenalo jediné: JSME OPĚT PRVNÍ! Obě naše družstva stanula na
nejvyšší příčce a zajistila si tak postup do Celostátního finále DSMC, které se
v letošním roce uskuteční v Táboře (13. – 15. 6. 2017). Mezi jednotlivci byli jako
nejlepší vyhodnoceni M. Mičková a L. Šupica. Ten v průběhu celé soutěže nezískal
ani jeden trestný bod, což je skvělý výkon, který se jen tak nevidí.
Velmi milé přivítání nás čekalo ve čtvrtek po příchodu do školy. V průjezdu
byly plakáty, které pro nás vytvořili naši věrní fanoušci ze školní družiny. Jeden
z plakátů zněl:
VY JSTE NAŠI BESIPÁCI,
VY ZVLÁDNETE KAŽDOU PRÁCI.
VY JSTE NAŠI ŠIKULOVÉ,
VYHRAJETE V KAŽDÉM KOLE.
CO NÁM ZBÝVÁ ŘÍCI?
ŽE JSTE NAŠI BESIPÁCI.
HEJ, HEJ, HEJ,
VY JSTE PROSTĚ NEJ!
ALBÁNIE NA VÁS ČEKÁ,
ALE REPUBLIKA NEBUDE LEHKÁ.
Děkujeme všem našim fanouškům za podporu.
Družstvo mladších cyklistů
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Krásný pozdrav z Krásného Údolí
V sobotu 18. 3. jsme za podpory města Černošín připravili Josefovské tanečky
ve Vlčáku. K tanci zahrálo MM Music, a i když přišlo méně lidí, nálada byla super.
Tančilo se a zpívalo až do večera, kdy MM Music vystřídal DJ Prazdroj. Ten hrál
až do ranních hodin a bylo dost obtížné ho umlčet, aby obsluha baru a pořadatelé
mohli po 15 hodinách zavřít sál. Všem moc díky za účast, super náladu a
atmosféru.
V Krásném Údolí jsme zahájili letní sezónu 30. 4. a to stavěním máje a pálením
čarodějnic. Bylo to trochu zvláštní. Když se naši malí účastníci vrátili z pochodu
za pokladem naší čarodějnice, který jí spadl při příletu do Šontálského parku,
DJ Prazdroj rozjel dětskou diskotéku plnou soutěží a zábavy. Večer zhruba tři
desítky lidí tančily na jeho tradiční Oldies, a abychom nerušili, tak Prazdroj
s čarodějnicí o půlnoci utišili hudební skříňky a u táboráku pokračovaly debaty a
fórky další čtyři hodiny.
Co dál? Za podpory města Černošín realizujeme dětem malou klubovničku
v Šontálském parku. 2. 9. vás všechny zveme na druhé Pivní slavnosti. Program už
je připravený a dost nabitý až do nočních hodin, ale ani kdybyste mě mučili, nic
neprozradím. Snad jenom o půlnoci jako poslední DJ Prazdroj svou hudební
skříňku utiší.
Děkujeme městu Černošín za podporu a spolupráci, našim členům za práci a volný
čas, který obětují pro „Spolek Za Krásné Údolí“. Díky.
Předseda Václav Myška
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám v následujících řádcích přiblížili, co se událo za
poslední čtvrtletí v našem sportovním sdružení.

FOTBAL
Fotbaloví sokolíci mají za sebou téměř celou část jarní soutěže. Dosavadní
výsledky jsem uvedla v následujícím přehledu. Ač se chlapci sebevíc snažili,
bohužel se jim nevyhnuly výpadky formy a hlavně zranění. Nyní se naše mužstvo
nachází na 9. místě v tabulce. Všichni doufali v lepší postavení, ale jako pozitivní
bych viděla to, že se i pro příští sezonu udrží v TaNET Okresním přeboru mužů,
takže mohou v klidu dohrát závěr sezony a podle toho snad budou vypadat
i výsledky posledních tří zápasů.
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Přehled jarní části soutěže:
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Záchlumí – Černošín
Černošín – Přimda
Stráž A – Černošín
Lom – Černošín
Černošín – Kostelec
Stříbro B – Černošín
Černošín – Bezdružice A
K. Lázně A – Černošín
Černošín – Kšice A
Halže A – Černošín
Černošín – Damnov
St. Sedliště – Černošín
Černošín – Studánka A

25. 3. 2017
1. 4. 2017
8. 4. 2017
15. 4. 2017
22. 4. 2017
30. 4. 2017
6. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
28. 5. 2017
3. 6. 2017
10. 6. 2017
17. 6. 2017

1:11
1:3
1:0
1:3
1:2
3:2p
2:1p
4:1
2:3
15:00
zrušeno
15:00
17:00

M. Drozdová
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STOLNÍ TENIS

Mužská část oddílu stolního tenisu zakončila svou soutěž družstev okresního
přeboru druhé třídy 3. 3. 2017. V závěrečném zápase jsme zvítězili nad mužstvem
Milířů a upevnili jsme si tak 6. místo v tabulce.
Co se týče žáků, tak Matěj Voleský si vybojoval v prestižní Top 12 mladších žáků
krásné 9. místo a Vašek Myška v Top 12 starších žáků super 8. místo.
Naši žáci měli ještě další dva bodovací turnaje v Horažďovicích 5. 3. a 15. 4. ve
Kdyni. V Horažďovicích se trio M. Voleský, V. Myška a V. Krejča více věnovalo
výběru pizzy k obědu než pinčesu, ale nakonec to výsledky neovlivnilo. V. Krejča
uhrál ve čtvrté divizi třetí místo. M. Voleský si udržel třetí divizi 9. místem.
Zajímavý zápas odehrál V. Myška, který v zápase o 7. místo v druhé divizi podlehl
P. Gabrielovi z Plzně 2:3, kdy poslední set skončil 14:16. Nutno ale podotknout,
že se v tomto setu předvedl i plzeňský trenér, který se neustále o něco handrkoval
a jeho svěřenec zapomněl na zásady Fairplay a bohužel i tyto skutečnosti přispěly
k tomu, že se zápas nakonec nepodařilo dovést k vítězství.
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Do Kdyně se jel J. Kaňka rozloučit s juniorskou soutěží, ale bohužel se mu
nepodařil splnit cíl, se kterým tam odjížděl. Náladu nám tedy spravil V. Myška,
který bojoval v první divizi a 10. místem zakončil sezonu pro náš oddíl.
Nyní se s chutí a elánem připravujeme na novou sezonu.

V. Myška

TANEČNÍ KROUŽEK
Czech dance tour 18. 03. 2017
Czech dance tour byla první soutěž v tanci, kterou jsme si jako taneční skupina
vyzkoušely. Byla to taková hurá akce, kdy jsem se na konci ledna rozhodla, po
obdržení pozvánky, že bychom to mohly zkusit. Měly jsme na natrénování zcela
nové choreografie 2 měsíce. Velice krátká doba, ale jak vždy říkám, kdo nic
neriskuje, nic nezíská. Nevím, jestli nad námi tenkrát stáli všichni svatí, ale
nakonec se soutěž i přes mnohé komplikace velice vydařila.
Před soutěží jsme si řekly, že si to pojedeme jen vyzkoušet, takže ambice nebyly
téměř žádné, ale to neznamená, že bychom o to méně trénovaly. Naopak, myslím,
že jsme trénovaly, jako bychom chtěly šplhat na národní rekord. Holky
absolvovaly každý týden dva dvouhodinové tréninky, kdy se jen tančilo.
Po měsíci už přichází jistota a začínají se dotahovat chyby, ladit konečná forma
tance, kostýmy, vizáž, zkrátka vše, co je k takové choreografii potřeba.
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Ani se neotočíte, dva měsíce jsou za vámi a vy stojíte v plzeňské Lokomotivě,
kolem vás spousta lidí, spousta tanečních skupin, spousta nových věcí.
Ač už jsem absolvovala několik tanečních soutěží, jako tanečnice, tohle byla moje
úplně první taneční soutěž, kdy jsem na parketách stála jako choreografka
a vedoucí skupiny. Musím se přiznat, že bych 100x raději absolvovala trému
z tance, než tuhle trému z choreografování. Je to neuvěřitelné napětí, když čekáte,
jak porota ohodnotí celou vaši snahu a píli dětí. Nakonec musím říct, že mi spadl
velký kámen ze srdce, když jsem viděla známky poroty. Měla jsem velkou radost,
hlavně za holky.
Známky poroty jsem ovšem shlédla až s několikadenním odstupem. Takže to
napětí jsme měly všechny v žilách až do poslední chvíle vyhlášení naší kategorie.
Nutno podotknou, že naše kategorie „Freestyle – děti“ byla nejobsáhlejší kategorií
ze všech. Také musím říci, že jsme měly opravdu velikou konkurenci.
Při vyhlašování jsme stáli nastoupeni všech 8 choreografií na tanečním parketu.
Hned z kraje jsme si došly pro osmé místo za choreografii Christmas time, ale pak
jsme měly před sebou další čekání na další příčku za choreografii Don´t give Up!
Při vyhlašování pátého místa jsem si říkala, že už, opravdu, už půjdeme my – a nic.
Dobře, tak čtvrtá příčka je naše. V momentě, kdy bylo moderátorem vysloveno
jméno jiné taneční skupiny, trochu se mi podlomily nohy a říkala jsem si, že to
snad není ani možné. Probudilo se ve mně čisté dětské nadšení, neskutečná
radost, kterou jsem holkám ventilovala slovy: „Holky, budeme třetí!“ No a taky že
jo! Hned další, bronzová příčka, patřila taneční skupině 11Stars a choreografii
Don´t give Up!
I teď, když to píšu, mám husí kůži. Pro mě jako pro tanečnici, choreografku,
lektorku a vedoucí taneční skupiny to třetí místo bylo skvělé ocenění práce holek.
A taky už jsem před sebou viděla dojaté a pyšné rodiče. Krásný pocit!
Celá soutěž byla výbornou zkušeností a také velikou motivací pro další snažení.
Když jsme přijely domů a povídaly jsme si o průběhu soutěže, vyprávěly jsme si
zážitky a hodnotily tanec, shodly jsme se, že chceme makat dál a vytvářet další
zajímavé choreografie.
Pouť a Pouťová zábava Černošín 22. 04. 2017
Musím se přiznat, že se nám hodně ulevilo, když jsme měly po zápřahu ze soutěže
trochu volného času. No, a na co má člověk volný čas? Přeci na vytváření nových
tanečků. A když už Pouť, tak ať to má grády. Nový taneček, který vzniknul právě
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pro účely černošínské Pouti, dostal název „1993 – 2017 o životě jedné tanečnice.“
Měla jsem možnost holkám v rámci x hodin povyprávět o svém tanečním životě,
o svých zkušenostech a zážitcích. Myslím, že se nejlépe tančí příběh. Už jste asi
pochopili, že tato choreografie byla o mně. Hodně jsme se nasmály při zkouškách,
kdy jsme např. trénovaly taneček s panenkou, která představovala mě jako
miminko a tanečnice, která vezla kočárek, představovala mojí maminku. Reakce
holek: „Hihihi, a to jako jsi ty, joo? Ty růžový vlasy….“ (panenka měla totiž růžové
vlasy). Nebo: „A to jako budu teta Háňa, jo?“
Nejlepší na téhle práci je to, že si člověk uvědomuje, jak mu ty děti hodně rychle
rostou před očima. Trávíte s nimi 2 dny v týdnu po dobu dvou let a po roce
aktivního soužití vám úplně regulérně řeknou do očí: „Ty ses asi zbláznila,
zvedačku nad hlavu?“ Vzniká tu vztah né učitelský, ale kamarádský.
Další novinkou letošní Pouti bylo to, že jsem si dovezla malé tanečníky z DDM
v Tachově, kteří se mnou začali tančit v říjnu 2017. Tyto malé tanečníky jsem
v choreografii spojila se svými nejmenšími tanečníky z Černošína a hnedle bylo
17 koček a 2 kocouři na parketu.
Spojení těchto tanečních skupin mi bylo vymlouváno, z důvodu organizační
náročnosti. Občas se čílím, když jsou mi určité věci vymlouvány, a stejně si udělám
to, co chci. Ale ano mami, měla jsi pravdu, bylo to náročné. To ovšem nemění nic
na tom, že to byl snad ten nejlepší nápad, který jsem pro letošní pouť
vyprodukovala. Skupiny se mají spojovat, lidi se mají potkávat, spolupracovat.
Vzájemná spolupráce a kooperace byla také cílem tohoto celého pouťového
projektu. Hodně dětem vyprávím o ostatních skupinách, se kterými tančím,
koukají na sebe na videích, na fotkách, ale nikdy se neviděly reálně, tak proč jim to
neumožnit? Do 22. 4. 2017 12:00 jsem si myslela, že prostory, které máme nahoře
v obchoďáku, jsou obrovské. 30 dětí, které naplnily šatnu, mě naprosto vyvedly
z omylu. Úsměvné. Nicméně skvělé bylo, když jsme se sešli v tanečním sále všichni
pohromadě a střídali jsme se s jednotlivými tanečky. Jedna skupina tančila, druhá
dělala diváky. Všichni si vyzkoušeli být diváky a všichni si natrénovali vystupování
před diváky. Účel splněn! Pouťové vystoupení bylo pro mě i pro všechny moje děti
jedno z nejhezčích tanečních dnů.
Velké překvapení nastalo ve chvíli, když jsme vešli do společenského sálu Vlčák
a když Martina Janotová za mnou přišla do šatny a říká mi s vyděšeným výrazem
ve tváři: „Je tam hrozně lidí! Běž se tam podívat!“ V hlavně mi v tu chvíli proběhlo,
kolik asi tak v přepočtu může být „hrozně“. 200 lidí jsme už s 11nkama zažily,
takže pro ně by to nemělo být nic nového, no jo, ale děti jsem vůbec
nepřipravovala na tak početné publikum. Na druhou stranu jsem věděla, že v tu
chvíli už s tím nic neudělám, ani tomu nijak nepomůžu, tak jsem dětem naznačila,
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že je vedle v sálu opravdu, ale opravdu hodně diváků a že se musí co nejvíc
usmívat, tančit na 100% a nahlas zpívat, aby je všichni slyšeli.
Samozřejmě jsme za ten obrovský počet návštěvníků byli neskutečně vděční.
Každý tanečník měl v sále zastoupení z rodiny, což je pro něj velká opora. A také
přišlo velké množství diváků, kteří nemají žádnou spojitost s mými tanečníky, ale
prostě se chtěli jen podívat. Což je vážně skvělé!
Všechna vystoupení se moc povedla, byla jsem na děti velice pyšná. Jak na taneční
skupinu 11Stars, tak na malá koťata, která svůj Kočičí tanec a obrovské publikum
zvládla na jedničku!
Aby toho nebylo málo, tak jsme si večer daly ještě jedno vystoupení. Don´t give
Up! v rozšířené verzi o jednu zvedačku, refrén a kouřové efekty. V sále byla skvělá
atmosféra, opět spousta diváků a to nám činí velké potěšení.
Co napsat na závěr? Dobře zvládnutá akce není jen o taneční skupině, o mně, o
rodičích, ale je to i o pořadatelích té akce a já bych ráda smekla a poklonila, stejně
jako ony/i smekají před naší prací, před pořadateli černošínské pouti. Týmu lidí,
kteří si dají tu práci a celou akci zorganizují.
Zvláště bych ráda poděkovala Martině Janotové a Evě Klusáčkové, které věnují
nejen svůj pracovní čas, ale hlavně svůj volný čas na to, aby připravily akci pro nás
všechny ostatní. Samozřejmě bych také ráda poděkovala všem rodičům, městu
Černošín, TJ Sokol Černošín a všem, kteří fandíte.
Oslavy 135. založení SHD Černošín 20. 05. 2017
20. 05. 2017 jsme tančily opět na domácí půdě, tentokrát na oslavách založení
SDH Černošín. Některé členky naší taneční skupiny jsou zároveň i hasičkami, takže
po tom, co uhasily hořící dům, naskákaly do kostýmů, vzaly tamburíny a běžely
tančit – super výkon.
Návštěvníkům oslav jsme zatančily opět bronzovou Don´t give Up! i se zvedačkou.
Holkám se tančilo tentokrát trochu hůře než obvykle, protože tančily na kostkách,
které nejsou v taneční obuvi úplně komfortní, ale popraly se s tím dobře.
Na chvíle, kdy děvčata při choreografii leží, nám hasiči zapůjčili koberec, za což
také děkujeme.
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Také děkujeme za krásný dort, v pořadí už čtvrtý, který jsme za odměnu dostaly.
První jsme dostaly po vánočním vystoupení v Tachově, druhý po soutěži, třetí po
pouti a čtvrtý nyní od hasičů. Uffff… Děkujeme všem šikovným cukrářkám!
Info na závěr – ani přes léto nepřestaneme tančit a trénovat, už nyní máme vizi
další – nové choreografie!
V. M.
KONTAKT:
Veronika Merglová
608 225 575
Facebook: 11Stars

SLOVO FARÁŘKY
Drazí černošínští přátelé,
s vděčností využívám možnosti se s Vámi podělit o něco málo z evangelické fary.
Nebyla bych to ale evangelická farářka, kdybych nezačala biblickým textem:
Rozsévač rozsívá slovo. Mk 4,14
Přemýšleli jste někdy, co je v kostele nejsilnější? Co má největší sílu? Jsou to
varhany nebo hlas zpěváků? Nebo je to elektřina, která pohání topení, světlo,
mikrofony, zvon? Anebo jsou nejsilnější zdi, které unesou tak vysokou střechu
a ještě větší věž? Ani jedno. Nejsilnější při bohoslužbách jsou slova. Kvůli dobrým
slovům se scházíme. Slova mají moc posílit člověka, který je smutný, zklamaný
nebo nemocný. A naopak špatná slova mají moc člověku ublížit, zdeptat ho,
sebrat mu chuť věřit, žít a milovat. Dnes mluvím o slovech dobrých a slovech
zlých. Za zdmi kostela tím spíš. Mezi sousedy, mezi kolegy v práci, mezi nejbližšími
doma.
Žijeme uprostřed slov. Kdo v naší zemi říká slova dobrá a kdo slova špatná?
Čí slova přinášejí radost a povzbuzení? Čí slova vyvolávají vztek, hádky, nenávist?
Kdo vám řekl něco pěkného? Kdo vám řekl něco bolestného či škaredého? Jsou
pro nás Božím darem lidé, kteří k nám mluví s láskou? Mluvím i já k druhým
s láskou?
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Začali jsme podobenstvím o rozsévači. Vždyť je jaro na vsi, byť opožděné. Víme,
o čem se mluví. Máme své zkušenosti s půdou i tím, co sejeme. A tak ten příměr
o slovech a rozsévání snadno pochopíme.
Slova jsou jako zrnka, semínka, která seje někdo do země. My jsme ta země
a semínka jsou ta slova. To, co druhým říkáme, je jako zrnko, které rozsévač
rozhazuje do země.
Víte, že s lidmi Černošína mluvím. Více možná poslouchám, než mluvím. Slyším
jejich radosti i starosti. A jistě Vás nepřekvapí, kolik z nich pramení ve slovech.
Jak moc druhé zasahujeme tím, co říkáme. Někdy velmi hluboko, protože ty zlé
věci si naše paměť pamatuje lépe, než ty dobré. Proto zvláště se slovy, která
druhého mohou zranit, nakládejme opatrně.
Ale zrnka, která mohou zasít dobrou setbu, to jsou dobrá slova. Dobrá zpráva je
zpráva o naději. A tak je pro mě dobré slovo to, které vyvádí z kolotoče našich
problémů a strachů. Právě nadějí.
Jestli člověk žije s nadějí nebo ne, to se projeví na každém jeho dni, na tom, jak
věci vnímá, jak řeší problémy, jak jedná s lidmi, jak vidí sám sebe.
A pokud máme sami naději, můžeme ji někomu také dát. Tak spolu mluvme,
poslouchejme se a opakujme, že život a svět má naději.
Protože Bůh našich otců (ať v něj věříme nebo ne) je Bůh důvěry, naděje a lásky.
_____________________________________________________

Přátelé,
protože každý dobrý farář je především praktik, tak si dovolím zakončit dnešní
slovo k Vám taky něčím ryze praktickým:
K vesnici odjakživa patřil kostel jako místo, kde se lidé potkávali. V době
sekularizace nejen státu od církve, ale především srdcí lidí od církve, se na kostely
zanevřelo jako na symboly něčeho nepotřebného. Zdejší region, pod vedením
elegantní ruky Mirky Válové, pro záchranu mnohých těchto přirozených center
vesnic udělal úžasnou práci. A tak se k ní s místními evangelíky nesměle
připojujeme pokusem o záchranu našich modliteben. Sice nemají věže, ale jejich
zpráva o příchodu osidlovatelů z Polska, kteří si po staletí zachovali českou kulturu
a víru, a založili na ní nové jádro násilím zničených vesnických komunit, je
neuvěřitelná a fascinující. Dva sborové domy přináležející k černošínskému sboru
vyžadují zvláštní pozornost: v Lestkově a ve Zhořci (viz foto). Lestkovský sborový
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dům čeká na podrobnější projektovou studii, protože jeho stav je horší, byť se zde
bohoslužby dvakrát měsíčně konají. Sborový dům ve Zhořci u Bezdružic je na tom
stavebně lépe a své dveře otevřel - díky podpoře místních řemeslníků - turistům
k noclehu. Bohužel, zatím je to nocleh provizorní bez teplé vody a sprchy. Aby byl
objekt k užívání, je alespoň toto ještě nutností…
Je mnoho těch, kteří na Zhořec vzpomínají jako na místo táborů, pamětníci
dokonce jako na místo svého křtu nebo svatby. Jeho údržba je vázána na finanční
dary, protože farní sbor veškeré peníze shání pouze účelově na jednotlivé aktivity
a ze svých zdrojů neuhradí více než provoz. Nabízíme nyní nejen možnost pozvat
přátele na víkend, přispět na účet (popis platby „Zhořec“), ale také možnost zajet
na Zhořec na klidnou návštěvu, procházku, načerpání kousku „paměti kraje“.
V tom všem se ráda vydám na cestu s Vámi.
Vaše farářka
jrh

Poustevna na Zhořci
Zhořec 27, 349 53 Bezdružice
http://ubytovani.evangnet.cz/ubytovani/poustevna-na-zhorci
Maximální kapacita: 15
Pokoj pro dva s postelemi + podkroví s podestou (karimatky s sebou).
Možnost vlastního vaření ve vybavené kuchyni.
Cena: Příspěvek na energie 200 Kč za víkend na celý objekt. Dar sboru dle úvahy.
2800714780/2010
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SKAUTSKÉ IDEÁLY SPOJUJÍ SVĚT…
…těmito slovy zahajujeme v oddíle Ichthys každý týden svá pravidelná setkávání.
V sobotu 6. května děti i dospělé z tachovského regionu skautské ideály služby
potřebným a zdravého životního stylu spojily při organizaci benefičního běhu,
jehož výtěžek je celý věnován na pomoc nemocným a umírajícím lidem z Hospice
sv. Jiří v Tachově. Černošínští skauti a skautky se rozhodli uspořádat

1. ročník Běhu pod Volfštejnem,

který navazuje na místní tradici konce 20. století. Do hospice poputuje celkem
19024,- Kč, z čehož 4024,- Kč darovali účastníci na místě a 15000,- Kč firma ASSA
Abloy z Ostrova u Stříbra. Děkujeme za Vaši obětavost. Skautky upekly slané i
sladké pečivo, skauti označili trasy závodu, děti z keramického kroužky paní Ivety
Zíkové vyrobily pamětní vlčí zuby a placky, EMZ Hanauer s.r.o. zakoupila ceny pro
vítěze, místní firmy RI-VAJ, čalounictví Hubálek a EKODEPON přispěly odměnami a
zajištěním odpadů, spolupodíleli se také místní hasiči, Město Černošín,
zaměstnanci mateřské školky a BJB z Konstantinových Lázní. Českobratrská církev
evangelická darovala prostředky na zajištění závodu. Zdravotního dozoru se ujala
Záchranná služba Royal Rangers. O dobrou náladu se po celé odpoledne starala
moderátorka Zuzka Součková a plzeňský muzikant Láďa Pohořelý. Ano, právě tak
dobrá myšlenka spojuje svět.
Závodilo 57 běžců a běžkyň, z toho 25 v kategorii dospělých. Nejlepšího času
dosáhl na pět a půl kilometrovém okruhu Jan Pospíšil z Pytlova. Nejmladší
závodnicí se stala tříletá Sofie Čekanová. Doplňkovou disciplínou byla dráha
podivných dopravních prostředků neboli Kolečkáři. Nyní již k samotnému pořadí.
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závodník/závodnice

pořadí v cíli
ŽENY
Šárka Bláhová
1.
Romana Petrovičová
2.
Karolína Matalová
3.
MUŽI
Jan Pospíšil
1.
Daniel Opava
2.
Marek Havlík
3.
STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ
Adalbert Knobloch
1.
Veronika Bursová
2.
Ellen Marková
3.
MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ
Lucie Bursová
1.
Samuel Čekan
2.
Ondřej Petrovič
3.
BENJAMÍNCI
Ondra Končický
1.
Julie Šrámková
2.
Kateřina Šrámková
3.
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čas
28:15
30:06
33:43
23:40
27:36
28:11
10:26
12:23
13:30
-------------

Co čeká naše skautky, skauty, světlušky a vlčata v následujícím období?
1. – 14. 7. skautský tábor střediska Tajfun na Kněžské louce
26. – 29. 7. spoluúčast na pobytu s názvem Jak to bylo, je a bude s Horní Vískou:
téma je botanika
31. 7. – 5. 8. spoluúčast na česko-německém táboře v Prusinách u Nebílov
září 2017 Zahajovací oheň k začátku nového školního roku, slavnostní otevření
skautské klubovny
září 2017 Den tábornických dovedností z projektu Haranti a mnoho dalšího
za VI. oddíl Ichthys Černošín střediska Tajfun Tachov Marcela Petričková
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Práce u hasičů byla mou druhou láskou

Foto: Martina Sihelská

Pan Jaroslav Kobza z Černošína je původem z Plzně, kde se narodil 27. února roku
1935. Jeho tatínek byl ale vážně nemocen, proto se rodina časem přestěhovala za
lepším ovzduším do Černošína. Stalo se tak v roce 1950.
Mladý Jaroslav stál na prahu života s rozhodnutím, kam dále ze školy a volba padla
na řemeslo. Chlapec rád jezdil traktorem, a proto se rozhodl učit se na opraváře
zemědělských strojů. Po vyučení pak zůstal celý život u jednoho podniku, ačkoliv
pracoval na více místech. Podnik se zpočátku jmenoval Strojní traktorová stanice,
hlavní dílny byly v obci Záchlumí. Mladý pan Kobza jezdil po okrese s pojízdnou
dílnou, pak začal dělat servisy a garanční prohlídky strojů. Chvíli pracoval i v Plané
ze jednoho nemocného kolegu.
Časem přicházely změny, podnik se přejmenoval na Sdružené služby rostlinné
výroby, ale práce se stále točily kolem zemědělství, činnosti země a cest.
Další velkou láskou, samozřejmě kromě manželky Marušky, byla práce
u dobrovolných hasičů. K nim nastoupil v roce 1950 za dorost a veškeré dění
u hasičů jej uchvátilo. Stále pomáhal při různých akcích, dělal pomocného
strojníka a těšilo jej každé nové auto, které sbor získal, ať už to byl ford, andula,
V3S, škodovka RTHP 25, avie 30 a další.
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Jeho láska ke sboru byla časem odměněna postem nejvyšším, kolem roku 1968
se Jaroslav Kobza ve svých Kristových letech stal velitelem sboru.
„Bývalo nás vždy tak kolem pěti až sedmi desítek členů, podléhali jsme
samozřejmě starostovi obce. Já k tomu hodně přilnul, mě to strašně moc bavilo,
pořád jsem byl v hasičárně něco kontrolovat, opravovat, prostě byl to může
životní koníček, “ vzpomíná, dnes už dvaaosmdesátiletý Jaroslav Kobza.
Když se v roce 1963 oženil, rodina brala jeho práci automaticky. „Žena i dcera mě
podporovaly, věděly, že to musím dělat. Míval jsme i motorky, na kterých jsem
jezdil terénní soutěže, tady totiž dříve býval i automotoklub, měli jsme tu i dílnu,“
říká Kobza.
Pracoval také na okrese ve štábu školení výcviku, posléze byl i v revizní komisi.
„Tam jsem dosloužil a dnes jsem čestným členem okresního výboru. Získal jsem
i nějaká ocenění, kterých si vážím,“ usmíval se Kobza.
A má proč, v jeho sbírce jsou například ocenění Vzorný strojník, Požárník
3. stupně, jsou tam i medaile za různé zásluhy, za příkladnou práci, nechybí ani
plaketa od profesionálních hasičů a nejvyšší řád sv. Floriána. K tomu samozřejmě
náleží i řada diplomů a uznání.
Martina Sihelská

Kulturní jaro v Černošíně
Pouť sv. Jiří
V sobotu 22. dubna se konala Pouť sv. Jiří. Jako každým rokem, tak i letos
probíhala mše v kostele sv. Jiří. V bohatém programu jste měli možnost vidět
několik tanečních i hudebních vystoupení. Program zahájila místní kapela
Madmen. Na své si přišli i milovníci dechové hudby, pro které hrála Stříbrská
kapela Amatovka. Mladé tanečnice a tanečníci z TJ Sokol Černošín a DDM Tachov
pod vedením slečny Veroniky Merglové přímo přitančili na parket černošínského
sálu. Za své taneční představení si vysloužili velký potlesk, který jim právem patřil.
Odpolední program na sále ukončila rocková kapela Prooser. Po celé odpoledne
probíhal doprovodný program v muzeu, na farní zahradě a v klubu. V muzeu jste
měli možnost vyrobit si náramek z korálků nebo si nechat namalovat na obličej
různé ornamenty. Na farní zahradě pak probíhal řemeslný prodej nejrůznějších
domácích výrobků. Mohli jste také ochutnat pivo vlastní výroby a to od rodinného
minipivovárku Loužek. V klubu se odehrávala pohádka a žonglování. Nechyběl ani
stánkový prodej, pouťové atrakce a občerstvení. Vystoupení mladých slečen
11STARS, kapela ABBA revival a Explozet rock, taneční překvapení Užovek, které
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Foto: Martina Sihelská, Martina Janotová

předvedly dokonalou parodii na Pobřežní hlídku, to vše jsme si společně užili na
večerní Pouťové zábavě, kde o návštěvníky nebyla nouze, a sál KSC Vlčák se celý
zaplnil. Dovolte mi touto cestou poděkovat nejen organizačnímu týmu, který se na
realizaci Pouti sv. Jiří podílel, ale i Svazu žen, městu Černošín, RN produkci, dětem
ZŠ a MŠ, SDH Černošín, všem účinkujícím a hlavně Vám, které počasí neodradilo
a kteří jste si s námi přišli tento den užít.

Dětský den
Jako každým rokem si město připravilo pro děti program v rámci oslav dětského
dne. 27. května jsme se sešli na sále KSC Vlčák a společně si užili odpoledne plné
her, zábavy a soutěží a to vše pod taktovkou TV Star show.
Martina Janotová
29

Kulturní přehled na léto 2017
24. června – Svatojánský večer
29. června – Rozloučení se školou aneb hurááá na prázdniny
12. srpna – Country stodola
26. srpna – Den řemesel
2. září – Pivní slavnosti v Krásném Údolí
Muzeum:
Červenec – srpen
Výstava historického parfémového skla, vystavuje paní Hana Stollová

MO STP
Vážení členové MO STP, pár zpráviček hlavně pro Vás. Jistě víte, že v září
pořádáme ozdravný pobyt v Lázních Bechyně. Ještě je pár míst volných, zájezd
stojí 5500,- Kč, záloha je 3000,- Kč splatná do 14 dnů u paní Chlebečkové.
Ubytování je zajištěno v krásném hotelu Olga ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím. Dále Vám nabízím z plánu Zdravotně postižených Plzeňského
kraje poznávací zájezd Slovensko Orava 15. 7. - 20. 7. 2017 za 3290,- Kč, Itálii
v termínu 25. 8. - 2. 9. 2017 za cenu 6890,- Kč, pobytovo-poznávací zájezd
Španělsko od 14. 9. do 25. 9. 2017 v částce 8950,- Kč, zájezd na Svatomartinské
slavnosti do Hodonína, Valtic a Čejkovic 10. 11. a 12. 11. 2017 za 1990,- Kč. Pokud
byste měli zájem o některou akci, volejte na tel. číslo paní Feldesové 605 755 240,
která Vám podá všechny informace. Já vám chci popřát hezké léto, užijte si ho ve
zdraví, a těším se na setkání s Vámi ať už na stránkách zpravodaje, nebo na akcích
pořádaných městem Černošín.
Eva Viačková
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství
Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony

Tel: +420 605 022 102

31

Zpravodaj města Černošín
Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně.
Elektronická podoba zpravodaje je zveřejňována na internetových stránkách města.
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 uveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR,
Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
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Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je 22. 9. 2017.
Své příspěvky zasílejte na e-mail: info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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