Vážení spoluobčané,
Paní zima pomalu a jistě předává svoji vládu do
jarního času a před námi stojí mnoho úkolů, které nám přináší

rok 2019.
Přestože se zdá, že městečko žije poklidným koloritem, čeká nás mnoho úkolů
a restů, které je třeba řešit a dovést ke zdárnému konci.
Jsem opravdu rád, že účast občanů na jednání zastupitelstva města má zvyšující se
tendenci, což je doklad toho, že dění na obci a její budoucnost není jen na
bedrech zastupitelů. Zapojení občanů do věcí veřejných je snem mnoha obcí
a měst.
Budu rád, když se Černošín bude budovat společnými silami. Je známa fráze
,,Kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Kritické hlasy by měly být objektivní, podložené
dostatkem informací k danému problému a měly by směřovat bez emocí
k odstranění nedostatků.
Víme, že se za ta uplynulá léta mnoho věcí nepodařilo udělat dle představ, ale je
mnoho akcí, které se podařily a byly přijaty s takovou samozřejmostí, že si dnes
nikdo ani nepřipustí, že bylo někdy jinak.
Byl bych velice rád, kdyby se formou podnětů a svých pohledů zapojili také
občané. Nakonec by vše mohlo vypadat, že si vše vymýšlí jen skupinka zastupitelů.
Omyl, plní se jen vůle a přání nás všech. Přivítáme rozumné a konstruktivní
názory a pohledy každého. Budoucí tvář města by neměla být lhostejná nikomu
z nás. My tady přece žijeme a chceme, aby se dobře žilo i dalším generacím.
Chceme účelně využít veškeré plochy, aby sloužily k účelům příjemnému žití
obyvatel a návštěvníkům. Chceme docílit koncepčně harmonicky sladěné
prostředí, příjemné a bezpečné pro pohyb osob.
Vždyť Černošín není ve vlastnictví zastupitelů, ale je nás všech.
Věřím, že každý rád přijme kritiku, která je na místě a je míněna jako podaná ruka.
S nadcházejícím jarem nás bude sluníčko volat k pracím na zahrádkách.
Nezapomeňme proto ani na úklid v okolí našich domů. Protože krásná a uklizená
obec je tou nejlepší vizitkou pro nás pro všechny. Při domácím jarním úklidu,
pomůžeme přistavením velkoobjemových kontejnerů, kam bude možné odložit
vše nepotřebné a překážející. Chci poděkovat všem, kteří se nebojí podat
pomocnou ruku k práci vedoucí ke zdárné prosperitě našeho městečka.
Přeji Vám všem v letošním roce hodně úspěchů pohody a štěstí.
Miroslav Plincelner
starosta města
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

březen – červen 2019

Irena LINGROVÁ
Josef ŠKOPEK
Věra DROBŇÁKOVÁ
Marie KOBYLKOVÁ
Aurelie KADLECOVÁ
Margita KAŠŠOVÁ
Svatava STEINEROVÁ
Anna GRIMOVÁ
Marie PEROUTKOVÁ
Eliška OROSOVÁ
Bedřiška KOSOVÁ
František GABRIEL
Marie KUBOVSKÁ
Magdalena MAKRLÍKOVÁ
Marie KOBZOVÁ
Jana HRACHOVÁ
Kamil ČERVENÝ
František MICHALÍK
Josef KONSTANTINOVIČ
Evženie MERTLOVÁ
Olga KLUSÁČKOVÁ
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vzhledem ke změnám v právních předpisech České republiky nejsou úřady
v současné době kompetentní k získávání informací o narození dítěte z vlastní
databáze. Proto prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi
slavnostního obřadu „Vítání občánků“, aby se přihlásili na Městském úřadě
v Černošíně – podatelna, kde obdrží příslušnou žádost. Žádost je též možno
stáhnout na stránkách: www.cernosin.cz záložka „ÚŘAD“ vlevo nahoře, v MENU
„Formuláře ke stažení“ nebo na podatelně městského úřadu. Případné další
informace budou poskytnuty na tel. 374 692 109.
Na základě doručených přihlášek budou zaslány pozvánky měsíc před konáním
obřadu.
V organizování a průběhu této akce se jinak nic nemění – pouze, že rodiče se
musí sami z vlastní vůle přihlásit formou přihlášky.
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Informace Městského úřadu Černošín
tel.: 374 692 109, fax: 374 692 186
e-mail: posta@cernosin.cz, www.cernosin.cz
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
---

12:30-16:00
12:30-15:00
12:30-16:00
12:30-15:00
---

ROČNÍ POPLATEK ZA PSA
Roční poplatek

Za 1 psa

Poplatek pro Černošín za psa s vlastním výběhem:
- důchodci platí za psa:
Poplatek pro Černošín za psa bez vlastního výběhu:
- důchodci platí za psa:
Poplatek - ostatní části obce
- důchodci platí za psa:

100,50,300,100,60,50,-

Za druhého a
každého dalšího
150,75,450,150,90,75,-

(Důchodci-poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu)







Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců
nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo
prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
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Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/ P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Nárok na úlevu od poplatků 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.
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši,
vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může městský úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.

Informace – Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Města Černošín ze dne 11.7.2014
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 oznámit pronajímateli veškeré změny údajů,
potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona
o pohřebnictví.

PRODEJ ZNÁMEK SKO (směsný komunální odpad)
NA 2. Q 2019 OD 1. 4. 2019
CENY ČTVRTLETNÍCH ZNÁMEK
Čtvrtletní týdenní vývoz 110-120 l
Čtvrtletní 14denní vývoz 110-120 l
SKO Třebel - roční poplatek

300,- Kč
250,- Kč
400,- Kč

14-ti denní vývoz v LICHÉ TÝDNY
NÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
 Úhrada za pronájem obecních pozemků je splatná do 31.03.2019, případně
dle uzavřené nájemní smlouvy.
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Počet obyvatel Město Černošín a jeho částí ke dni 31.12.2018
Obec, část obce
Černošín
Krásné Údolí
Lažany
Ostrovce
Pytlov
Třebel
Víchov
Záhoří
Celkem

Celkem obyvatel
872
39
7
33
19
25
91
1
1087

Muži
424
19
4
14
9
11
46
1
528

Ženy
448
20
3
19
10
14
45
559

Jana Marková
matrika, ohlašovna a podatelna

Všem, kdo vlastní kus nebo i kousek lesa
Příspěvky, o kterých (možná) nevíte
Jak získat finanční pomoc na obnovu lesa v době
kůrovcové kalamity
Vážení spoluobčané,
vlastníte vy, vaše rodina či přátelé les a uvítali byste jakoukoliv finanční pomoc od
státu na jeho obnovu v době kůrovcové kalamity? Ministerstvo zemědělství pro
letošní rok rozšířilo možnosti příspěvků na hospodaření v lesích (novelizované
nařízení 30/2014 Sb.), které poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, a přislíbilo
dvakrát více financí na tento účel než v loňském roce.
O jaké příspěvky můžete žádat?
o Asanace jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě nebo netkané textilie,
pomocí insekticidního postřiku nebo strojním odkorněním - nový
příspěvek
o Soustřeďování dříví v lese lanovkou, koněm, železným koněm nebo
vyvážecím strojem
o Štěpkování nebo drcení klesu
o Přirozená obnova lesních porostů
o Umělá obnova síjí, uměla obnova sadbou první
o Zajištění lesních porostů
o Výchova lesních porostů – prořezávky, probírky
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o

Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo
rekonstrukce porostů po škodách – nový příspěvek

Jak žádost podat?
o Žádosti se podávají krajskému úřadu, v němž se nachází váš les
o Žádosti se podávají elektronicky
o Podmínkou získání příspěvku je doručení ohlášení žadatele o finanční
příspěvek na krajský úřad před zahájením prací v rámci plnění předmětu
finančního příspěvku
Kde zjistit podrobnosti ohledně dotačních titulů a návod, jak příspěvek získat?
o Na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník
eAgri – Lesy, záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
o Na krajském úřadě, odbor životního prostředí (Lesy)
o U svého odborného lesního hospodáře
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích sice nemohou vlastníkům lesů
kompenzovat ztrátu způsobenou v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale
každopádně jsou pro ně přínosem. Využívejte proto jejich možností v maximální
míře!
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL)
www.svol.cz, 4. 3. 2019.
Upozorněte na možnosti čerpání financí svou rodinu, přátele, spoluobčany
(například prostřednictvím obecního rozhlasu, vývěsky, www stránek, sociálních
sítí apod.)
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Město Černošín zabezpečuje ve
spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.
Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v sobotu 25. 5. 2019

na níže uvedených stanovištích a v následujících časech
Ostrovce

08:00 – 08:15

Lažany

08:20 – 08:40

Třebel

08:50 – 09:15

Víchov

09:25 – 10:00

Pytlov

10:05 – 10:25

Krásné Údolí

10:30 – 10:50

Dále budou umístěny kontejnery na objemný odpad, pneumatiky, železo
08:00 – 11:00 a bio odpad na ploše v areálu bývalého Kozaku
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy
EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami,
olověné akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné
další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové vozidlo
na objemný komunální odpad
(části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.)
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do
mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu
ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti
hromada odpadu (černá skládka) již předem a naši pracovníci ji nebudou
schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se
původce černé skládky přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje se
možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec udělit.
Děkují Vám pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o.
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INFORMACE PRO ŘIDIČE

Na základě zpracovaného a schváleného Pasportu a projektu svislého dopravního
značení a dopravního zařízení města Černošín bude do konce května 2019
v Černošíně a přilehlých místních částech probíhat úprava svislého dopravního
značení a dopravního zařízení na místních komunikacích.
Žádáme všechny řidiče, aby respektovali nová dopravní značení a zařízení.
MěÚ Černošín, silniční správní úřad

ZAMYŠLENÍ
Zima se snad už loučí. Jsem za to ráda. Ta letošní prověřila připravenost našich
pracovníků, kteří zabezpečují odklízení sněhu, zprůchodnění chodníků, cest. Vím,
že pohled na jejich práci není v očích veřejnosti jednotný. Měla jsem možnost také
srovnání, jak je úklid zabezpečen v okolních městech, vesnicích a myslím, že se za
odváděnou práci našich "kluků" stydět nemusíme. Snažíme se reagovat na Vaše
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upozornění, ať telefonická či osobní, protože v danou chvíli, kdy si myslím, že vše
je pod kontrolou a v pořádku, může být situace o pár kilometrů od nás úplně jiná.
A sáhněme si do svědomí, opravdu i my občané umožňujeme zabezpečení toho,
aby úklid byl proveden, neparkujeme na chodnících, na místech veřejné zeleně??
Mám radost celou zimu z toho, když vidím oba mé sousedy, jak vezmou do ruky
hrablo, sůl a postarají se o ten kousek prostranství před jejich domy. Takto to
dělával před lety i můj táta, ve čtyři hodiny ráno, kdy se nečekalo jen na to, co
zabezpečí obec. Je to prostě i o nás.
S jarem se vše probudí, začne sekání trávy, údržba nejen Černošína, ale také
vesnic. Chci věřit, že se dílo bude dařit a Černošín bude místem, kde se bude líbit
Vám, ale i projíždějícím návštěvníkům, turistům. Ploch, míst, o které se v poslední
době staráme a pečujeme, velmi přibylo. A ač se snažíme monitorovat vše
potřebné, i tak se stane, že se něco přehlédne, na vše se nedostane. Je to asi
stejné, jako doma. Je to prioritách. Jsem vděčná za zpětnou vazbu od Vás
spoluobčanů ...tam se válí, tam je třeba, tam nám chybí, nad tím je třeba se
zamyslet... to je to, co nás posouvá, komunikace, náměty, připomínky... víte, kde
jsme a slušnou formou jde vždy vše vyřešit.
Ať celé mé zamyšlení není jen zaměřené na práci technické čety.
Jsem v poslední době potěšena nabídkou aktivit týkající se kultury, novými nápady
a náměty ze strany spolků, dobrovolníků a jejich činnosti. Kdo sledujete kulturní
nabídky na stránkách města, na nástěnkách, v M rozhlase, myslím, že mi dáte za
pravdu, že nabídka je opravdu velmi pestrá a široká. Vybrat by si mohl opravdu
každý. A je to zase jen o nás občanech. Slyšela jsem při vstupu do mé funkce
názory, jaký úpadek kulturních akcí v Černošíně je. A já si naopak myslím, že akcí
je opravdu veliká spousta, ale záleží jen na nás, jak k nim přistoupíme, zda je
chceme vidět, podpořit. Věřte, že za každou z nich je mnoho hodin plánování,
příprav, práce a když pak ve výsledku máte počet návštěvníků tři až pět nebo se
na plánované výlety nikdo nepřihlásí nebo se den před odjezdem odhlásí, hodně
zvažujete, zda-li vynaložené úsilí má smysl či nikoliv. A jsem přesvědčena, že nyní
se mnou budou souhlasit i zástupci spolků, kteří akce připravují a přesně na tohle
narážejí.
Budu věřit, že Vás akce přilákají, čeká nás pouť, koncerty, vystoupení, zájezdy...
je toho celá škála. Snad si každý z Vás najde to pravé, co ho osloví. A i když se
někdy něco nepovede, i když si myslíte, že to mohlo být lepší, vidíte to jinýma
očima, kriticky - i tak to pro Vás připravujeme a plánujeme s nadšením a cílem
pobavit Vás, přitáhnout, stmelit.
Přeji Vám krásné jarní období, ať Vám slunečné dny dodají správnou energii
a optimistický pohled na dění u nás. Žijme poctivě každý svůj život sám za sebe.
Hanka Merglová, místostarostka
úsek majetkové a technické správy a úsek kultury v Černošíně
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
asi budu za velkou prudičku, ale musím reagovat na zdejší bezohlednost řidičů –
troufám si napsat, že především řidičů místních. Ostatní zřejmě znají pravidla
silničního provozu lépe. Vy, kteří pravidelně parkujete svá vozidla na chodnících,
v obytných zónách – zpravidla před vjezdy do vlastních průjezdů (i když o pár
metrů dál je parkoviště), na zatravněných plochách – ti odvážnější si je ještě pro
efekt vysypali kamínky (jen podotýkám, že se jedná o obecní pozemky a k tomuto
jistě svolení nikdo nedal). Napadlo Vás někdy, že kvůli vašim autům na chodnících
jezdí maminky s kočárky po silnici? A že nejen starším občanům znemožňujete
bezpečný a pohodlný pohyb, už beztak problémový díky hůlkám a vozíčkům?
Prosím, myslete i na ostatní a parkujte svá vozidla na místech k tomu určených.
Vězte, že i tímto se naše město stane hezčím a hlavně bezpečnějším.
Děkuji a přeji Vám hezké jaro 😊😊
Petra Grigarová

ALEJ ROKU 2019
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Alejí roku 2018 v Západočeském kraji je černošínská dubová Alej k památníku.
Přesně 4. ledna 2019 byla ukončena soutěž v hlasování o nejkrásnější alej roku
2019. I Černošín měl své zastoupení.
Celkem 92 alejí z celé republiky bylo nominováno na Alej roku 2018. Celkové
vítězství si odnesla Alej přátelství u jezera Medard. Krásné patnácté místo přišlo
i pro Tachovsko, které obdržela dubová Alej k Památníku na Vlčí hoře.
Tato alej je zároveň na prvním místě v kraji Plzeňském.
Martina Sihelská

PŘÁNÍ NAŠICH DĚTÍ

….a jedno přání, které by mělo být v nejbližší době splněno…..
Workoutové hřiště by mělo být zrealizováno v měsíci březnu a dubnu 2019.
Smlouva s dodavatelem byla podepsána po posledním ZM dne 28. 2. 2019.
Hřiště bude umístěno do prostoru za Infoparkem – viz. fotografie.
11

Věříme, že přinese vyžití pro všechny věkové kategorie a příznivce sportu.

Město Černošín

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na začátku nového roku se děti vrátily
do školky plny dojmů z Vánoc.
V slavnostní atmosféře si tu ještě
připomněly tradici TŘÍ KRÁLŮ. To již
byla pomyslná tečka za svátečními
akcemi.
Počasí lákalo k zimním sportům, proto
si kluci a holčičky užívali sněhu na
zahradě, sáňkovali, stavěli sněhuláky.
Toto počasí ale zároveň prospívalo
bacilům
a
s nimi
souvisejícím
nemocem, o kterých si děti hodně
vyprávěly. S příchodem mrazů
a přibývajícím sněhem začaly děti také
na zahradě krmit ptáčky.
Naučily se nové písničky a říkadla se
zimní tématikou, vytvořily krásné
výtvarné práce.
Nejvíce zážitků si však všichni odnesli
z karnevalu. Probíhal dle tradice masopustu celý týden. Po celou tuto dobu
oblékali rodiče své děti do různých kostýmů. Někteří se snažili tak, že každý den
přišli do školky v jiném převleku. Největší odměnou po týdnu tanečků, soutěží,
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hudby a dobré nálady pro ně byla návštěva pana starosty a paní tajemnice ve
školce.
Protože je v mateřské škole hodně šikovných malých malířů, svými výtvory
pomohli s výzdobou penzionu v Černošíně. Nasbírali také mezi sebou různé
knoflíky a předali je při návštěvě muzea, které sbírku vyhlásilo.
Po jarních prázdninách vstoupily všechny děti do projektu PUTOVÁNÍ POHÁDKOU
S MEDVÍDKEM TLAPKOU. Seznámily se s PERNÍKOVOU CHALOUPKOU, ČERVENOU
KARKULKOU, NEPOSLUŠNÝMI KŮZLÁTKY, BUDULÍNKEM, TŘEMI PRASÁTKY,
SMOLÍČKEM A VÍLOU AMÁLKOU.
Velkou radost udělala dětem instalace interaktivní tabule, která je pro ně
opožděným vánočním dárkem.
A teď už se děti nejvíce těší na rozloučení se zimou, kterou vystřídá již tolik
očekávané jaro. Vždyť sluníčko, které k tomuto období neodmyslitelně patří, je
dětem tím nejlepším kamarádem.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S novým rokem zavítal do naší školy Tonda Obal na cestách. Jednalo se
o ekologický školní vzdělávací program pro všechny žáky, díky němuž si vyzkoušeli
správně třídit opad. Dozvěděli se též, jak se recyklovaný odpad dále využívá, co se
z něj může vyrobit. Žáci školní družiny si pak vyrobili vlastního BATERKOŽROUTA,
se kterým se zapojili do soutěže Recyklohraní. Za své snažení získali řadu bodů,
za které si mohou v katalogu odměn vybrat zvolenou cenu.

Naši žáci nelenili a zapojili se do řady výtvarných soutěží. Jednu z těchto
soutěží zorganizoval Český zahrádkářský svaz v Tachově – letos na téma MOJE
OBLÍBENÁ ROSTLINA. Zde jsme dosáhli velkého úspěchu – 3. místo získal Samuel
Čekan (5. ročník) a Ellen Marková (9. ročník). Mimořádné ocenění za své kresby si
odnesla Lucie Staníčková (8. ročník) a Tereza Tancošová (9. ročník).
Den před pololetním vysvědčením navštívili žáci 1. stupně Techmánii
v Plzni. Jak tento den prožili, se dozvíte v následujícím článku.
Exkurze do Techmánie
Koncem ledna vyrazili žáci prvního stupně naší školy do plzeňské
Techmánie. Cesta autobusem rychle uběhla a zanedlouho jsme vcházeli
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do Techmánie. Odložili jsme si věci do šatních skříní a už jsme mohli objevovat
nové expozice. Nejvíce nás zaujal Van de Graaffův generátor – to je elektrostatický
stroj umožňující nabíjet kovovou kouli na velmi vysoké napětí. Vynalezl jej
americký fyzik nizozemského původu R. J. Van de Graaff. Zajímavý byl také Titanic,
nebo hrátky s vodou, nakloněný dům, světelné jevy.
Z hlavní budovy Techmánie jsme asi po hodině přešli do Planetária, kde
jsme shlédli 3D film s názvem Polaris. Hlavními postavami filmu byli tučňák James
a lední medvěd Vladimír. Řešili otázku, proč na zemských pólech zůstává stále led,
proč nikdy neroztaje. Sestrojili raketoplán Polaris a vyrazili do vesmíru, navštívili
Mars a Saturn. Zjistili, že Saturnovy prstence tvoří kusy ledu. Našli i odpověď na
svoji otázku a rádi se vrátili na svoji domovskou planetu Zemi.
V Techmánii se nám líbilo, získali jsme mnoho nových poznatků. Všichni
si přejeme, abychom se do Techmánie mohli zase brzy podívat.
žáci 5. třídy
A co na naše žáky čeká?
• V druhé polovině března navštíví žáci 2. – 7. ročníku DEPO2015 v Plzni, kde
probíhá interaktivní výstava ZA BAROKEM. Období baroka, které je
v západních Čechách hojně zastoupeno, se představí pomocí virtuální reality,
videomappingu, zvukových efektů a replik starých děl. Zároveň se v tento den
zúčastní v Muzeu strašidel zajímavého programu: Nebuďme slepí
k nevidomým aneb nebojte se tmy.
• Poslední březnový čtvrtek bude zahájen plavecký výcvik v Tachově pro žáky
3. – 5. ročníku.
• V době 12. – 17. dubna žáci devátého ročníku a někteří páťáci zúročí své
dosavadní znalosti v přijímacích zkouškách na vybrané školy. Přejeme hodně
úspěchů.
• Konec dubna a počátek května bude ve znamení angličtiny. Ve středu
24. dubna 2019 pojedou žáci do stříbrského kina, kde zhlédnou divadelní
představení v anglickém jazyce. Počátkem května (7. – 13. 5. 2019) se vydáme
s CK HAP TOUR poznat krásy Anglie. 12 žáků druhého stupně se zúčastní
zájezdu do Londýna, během kterého poznají život v anglické rodině a také
poznají spousty londýnských památek jako Tower of London, London eye,
Sealife London Aquarium, Dover castle, Letecké muzeum atd. Podívají se též
v Belgii do muzea čokolády a čeká je noc ve Francii.
kolektiv učitelů
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SDH
Dobrý den naši spoluobčané,
12.1. 2019 se uskutečnil již
11. ročník plesu SDH Černošín
v místním společenském sále
Vlčák. Touto cestou děkujeme za
Vaši přízeň a věříme, že v příštím
roce nás navštívíte v hojnějším
počtu a přijdete si zaplesat a
vyhrát nějakou tu cenu.
Dále jsme pro naše nejmenší
uspořádali 23. 2. 2019 maškarní
rej, který se velice vydařil. Děti
dorazily opravdu v hojném počtu.
Doufáme, že se jim líbilo a že si to
užily. Přijely nás navštívit dětičky
až z Nýřan.

Dále chystáme v květnu mini - fotbálek, kterého se mohou zúčastnit všichni se
svým týmem.
Za celé SDH Černošín Martina Koubková

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN
FOTBAL
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám v následujících řádcích přiblížila, co se odehrálo v zimních měsících
u fotbalových sokolíků.
31. prosince 2018 se konal již tradiční Silvestrovský fotbálek, který přilákal necelé
dvě desítky fotbalových nadšenců, kteří si přišli protáhnout svá těla před oslavami
nového roku.
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S novým rokem začala i nepopulární zimní příprava. Všichni ale zaťali zuby
a trénovali dvakrát v týdnu. Hlavním cílem bylo nabrat co možná nejvíce fyzických
sil pro jarní část soutěže. Velký důraz byl kladen i na soustředění. To se odehrálo
na šumavském Špičáku. Konalo se v druhé polovině února a kluci se věnovali
převážně běhu a jízdě na běžkách.

Hodnocení uplynulého roku u všech oddílů patřících pod Sokol proběhlo dne
16.února na Valné hromadě.
Jarní část fotbalové soutěže odstartuje v sobotu 30. března, kdy naši sokolíci
zavítají na hřiště v Lomu u Tachova. Soupis všech zápasů si můžete prohlédnout v
níže uvedeném přehledu. Budeme rádi, když si naplánujete procházku na místní
fotbalové hřiště v době konání domácích zápasů a přijdete chlapce podpořit.
Přehled jarní části soutěže:
14. kolo Lom - Černošín
15. kolo Černošín - Studánka A
16. kolo Kostelec - Černošín
17. kolo Černošín - Bezdružice A

30.3.2019
6.4.2019
13.4.2019
20.4.2019
17

16:30
16:30
17:00
17:00

18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo

K. Lázně A - Černošín
Černošín - Kšice A
Bor A - Černošín
Černošín - Kladruby
Stříbro B - Černošín
Černošín - Částkov A
Černošín - Sulislav
Přimda - Černošín

27.4.2019
4.5.2019
11.5.2019
18.5.2019
26.5.2019
1.6.2019
8.6.2019
15.6.2019

15:00
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00
17:00
15:00

STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté zakončili rok 2018 v Hustopečích, kde se 17. listopadu konal
republikový turnaj dorostu a staršího žactva kategorie A. V kategorii dorost nás
reprezentoval Vašek Myška, ale přes veškerou snahu a dobrý výkon nakonec
nepostoupil do závěrečných bojů.
Prvním turnajem roku 2019 byl Krajský přebor v kategorii dorost v Nezvěsticích.
Tam se Vaškovi vedlo o poznání lépe a bylo z toho umístění na 5. – 8. místě.
Nyní už nás čeká jen turnaj ve Kdyni. A pokud se zadaří, tak ještě TOP 12 dorostu.
V Krajských divizních turnajích závodí cca 80 hráčů. Mezi nimi figuruje okolo
50. místa F. Krejča a V. Myška na 9. – 11. místě.
Muži se věnují hlavně tréninku a sestavení týmu snů, aby se jim konečně podařilo
postoupit. Tak snad to vyjde již příští rok.
Hezké a slunečné jaro
M. Drozdová, V. Myška

11 STARS
Milí přátelé, tanečníci i netanečníci,
vždy, když si sednu k počítači a chystám se napsat článek do zpravodaje,
uvědomím si, jak čas rychle letí a kolik jsme toho už prožili, ale zároveň se člověk
může těšit z toho, kolik krásného, zajímavého a obohacujícího ještě pozná
a prožije.
Nejdříve si pojďme zrekapitulovat to, co už proběhlo.
Naposledy jsem vás zvala na prosincovou taneční hodinu pro rodiče a přátele,
která se uskutečnila 13. 12. 2018 v KSC Vlčák. Proběhlo zde představení všech
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tanečních skupinek z Černošína a jako host k nám zavítala dětská taneční skupinka
ze Stříbra, kterou od září 2018 vyučuji Scéninký tanec. Protože všechny naše
taneční skupinky mají koncovku „Stars“, nemohly jsme zapomenout na naše
nejmladší tanečnice. Holčičky byly z „předškolaček“ pasovány na „MiniStars“.
Tudíž se nám už blýskají tři oddíly Stars: Ministars, LittleStars a nejstarší 11Stars.
A teď to, co nás čeká a nemine.
S 11Stars nepovolujeme, stále pracujeme, dřeme a makáme. Na letošní taneční
sezonu máme připraveny 4 choreografie. Letošní soutěžní choreografie nese
název Believer a její úplná premiéra bude 30. 03. 2019 na taneční soutěži „Mia
Festival“ v Chebu. Believer je choreografie velmi náročná na provedení i prostor,
tak nám prosím, držte palce, ať vše klapne podle představ! 
Nicméně, není to všechno jen o tréninku dětí. Nejsou to jen děti, kdo se musí učit,
trénovat a zlepšovat. Jsou to i lektoři a trenéři, kteří se musí vzdělávat a posouvat,
držet krok s dobou, nasávat nové nápady a umět je použít ve svých trénincích,
choreografiích a celkově ve své tvorbě. Proto i já se jezdím vzdělávat, abych
získala nové poznatky a znalosti, abych se zdokonalila v oboru tance, v práci
s dětmi atd. I já chodím na taneční tréninky. I já se učím, protože chci být v očích
svých dětí pořád ta „nejlepší trenérka“.
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Pojďme se povídat na plánované akce, kde můžete vidět všechny taneční
skupiny „Stars“:
27. 04. 2019
POUŤ a POUŤOVÁ ZÁBAVA ČERNOŠÍN
Jako každý rok jsme si pro vás připravily zajímavé a řekla bych, že letos i krapet
vtipné tanečky. Prozradím vám, že tématem LittleStars jsou hasiči, z MiniStars
budou berušky a 11Stars to rozjednou na vlně poctivého rocku!
V kolik hodin nás můžete vidět?
14:00 hod. za obchoďákem
20:50 hod. KSC Vlčák.
24. 05. 2018 od 18:00 hod.
TANEČNÍ VEČER POD ŠIRÝM NEBEM
Tento taneční večer bude pomyslnou tečkou za letošním školním rokem 2019. Jak
už název napovídá, taneční představení se uskuteční venku a to na náměstí pod
kostelem sv. Jiří.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Veronika Merglová

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Milí spoluobčané,
dnes bych vám chtěla shrnout a představit aktivitu Českého svazu žen
v Černošíně za rok 2018.
ČSŽ nemá v Černošíně příliš členek, a tak bych chtěla touto cestou oslovit všechny
ženy, které by měly zájem se mezi nás přidat. V případě zájmu mohou kontaktovat
p. Jungbauerovou.
Rok 2018 jsme začaly výroční schůzí konanou 7.3.2018, kterou jsme spojily
s oslavou MDŽ a 45. rokem
působení ČSŽ.
V květnu a říjnu jsme
uspořádaly již tradiční setkání
spojené s tance a zábavou
„Sejdeme se u tanečku“
určené nejen pro důchodce.
Již tradičně pro děti na
jejich MDD pečeme perníčky,
které děti při akci „Malování
na asfalt“ dostávají za každý
svůj namalovaný obrázek. I v tento rok se konal dne 2. 6. 2018 „Pohádkový les“,
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na kterém jsme také spolupracovaly s Městem a ostatními spolky a dobrovolníky.
Děti procházejí lesem, kde jsou různá stanoviště s pohádkovými bytostmi. Za
splnění úkolu si děti také odnesou drobnou odměnu. Na konci pohádkového lesa
je čeká opékání buřtů a oblíbená „Pudinková válka“. Děkujeme dětem a rodičům
za účast na těchto akcích a tím i
podporu naší práce.
11. 11. 2018 jsme vyjely na výlet
do Tachovského zámku a jízdárny.
Po velice poutavé a zábavné
prohlídce, která zaujala i ty nejmenší
děti (průvodce byl tak vtipný, že
každé jeho slovo i děti hltaly a hlavně
je tato prohlídka nenudila), jsme si
došly na občerstvení a oběd do jedné
z místních restaurací. Posilněné a stále plné energie jsme se ještě jely podívat na
tachovskou rozhlednu. I nejstarší členky našeho svazu statečně vylezly až nahoru.
Během roku jsme 2x jely do Konstantinových Lázní do bazénu. Je to vždy
příjemně strávené odpoledne, pro většinu z nás hlavně ve vířivce a sauně.
Na všechny tyto akce nás doprovázejí děti členek svazu.
Další z našich akcí, ke které
jsme se letos 2. 3. 2019 opět
vrátily, je „Masopustní průvod“.
Sešlo se okolo 30ti masek, které
procházely naším městečkem
doprovázené kapelou.
A co nás v roce 2019 čeká?
14. 3. 2019 se bude konat
v Konírně výroční schůze ČSŽ.
Opět
napomůže
při
zorganizování akce „Pohádkový
les“. Na tanec se můžete těšit
„Sejdeme se u tanečku“ první
termín je 11. 5. 2019 od 15:00 hod. a po druhé se uvidíme 12. 10. 2019 od 15.00
hod. Tímto Vás srdečně všechny zveme. Plánovaná je návštěva zámku Bečov, kam
se můžeme těšit v průběhu května. Datum bude včas upřesněn. Již teď se těšíme
na výlety za poznáním nebo relaxací, které nás jistě opět čekají.
Ženy ČSŽ Vám přejí do tohoto roku mnoho osobních i pracovních úspěchů,
pevné zdraví a spoustu prosluněných dnů.
Iveta Šnejdarová
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Vážení čtenáři zpravodaje,
Dovolte mi jménem MO STP v Černošíně uvítat společně konečně jaro a sdělit
Vám pár informací z naší činnosti. V únoru jsme vyli v Plzni na operetě Veselá
vdova. Máme naplánovanou ještě jednu návštěvu divadla a to 4. dubna na
muzikál West Side Story. 23. března máme výroční schůzi od 14:00 hod. na sále
KSC Vlčák, pozvánky dostanete do schránky. Každoroční výlet do Prahy je
naplánován na 18. května, zatím se piluje program, je několik variant, návštěva
Vyšehradu, jízda lodí po Vltavě, Letohrádek Hvězda a courání po Praze, Vše se
včas dozvíte, aby jste se mohli přihlásit.
Eva Viačková

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ
Jób na to Hospodinu odpověděl:
„Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.
Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem
nerozuměl.
Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.
Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.
Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“
Jób 42,1-6
(ilustrační foto archiv sboru, divadlo
dětí Vánoce 2018)
Půst. To nevyvolává příliš pozitivních
emocí.
Postilo se od tučných jídel, protože po
Vánocích a masopustních zabijačkách
už jich bylo dost. K létu se dá vyrazit
trochu lehčeji. Nejen na těle.
Nechejme obecně být, co nám neprospívá nebo ubližuje. Změňme smyšlení
o zaběhaných pořádcích v našich duších. Co tam bolí a nemuselo by? O tom je
postní období.
Před další sezónou si máme rozmyslet, s čím do ní chceme jít. Pět postních týdnů,
které začínají masopustem a končí Velikonocemi, se ptáme, jestli jsme opravdu
udělali pořádnou inventuru a úklid svých duší, než vyrazíme znovu sázet a něco
nového budovat. Na špatných základech se totiž špatně staví a my budeme
potřebovat hodně sil, léto bude dlouhé.
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Jóbův příběh vypráví o lidském životě a jeho tajemství. O světě kolem, o druhých
lidech, o tom, čemu věříme, toho příliš říct neumíme. I když mnozí rádi svůj názor
vykřikují, stejně je rychle prohlédnete, že vlastně ne úplně všemu rozumí, jak se
prve tvářili. Ty důležité věci jsou věci divuplné, které neznáme. Jób mnohé
pochopil až při velkém trápení. Pochopil, že to, co si myslel, že ví, vlastně neplatí.
V bolestech zahlédl smutnou pravdu o iluzích, ve kterých žijeme. O jistotách, které
tak úplně jistotami nejsou, když dojde na lámání chleba. Pochopil, co neprospívá
a ubližuje.
Lituje svého omylu v prachu, ze kterého první člověk povstal. Přibližuje se tomu
prvnímu pocitu člověka, který se s údivem dívá na rajskou zahradu kolem. Chce se
jako dítě ptát svého rodiče, co to všechno znamená, jak to funguje. Chce si to
nechat vysvětlit, aby tomu rozuměl, aby si podle toho mohl zařídit život nějak
lépe.
A popel si sype na hlavu někdo, kdo ví, že nic neví a že svou hloupostí ledacos
zkazil, ublížil lidem kolem. Je to popel, ze kterého povstane pták fénix. Tak první
křesťané také popisovali Vzkříšení. Bájný pták, který zemře, aby znovu povstal
z popela v celé nádheře a slávě.
Z prachu údivu a popela přiznání si vlastních chyb, může povstat dobré období.
Z naší před-sezónní inventury může ledacos dobrého vyrůst.
A potom všechny ty barvy, vůně a chutě Velikonoc uvidíme vlastním okem a
možná docela z nového úhlu.
Přeji Vám Velikonoce, při
kterých se věci projasní a pro
novou
sezónu
přinesou
dostatek sil a radosti.
Vaše jrh

Evangelické Velikonoce
Květná neděle

8.30 Lestkov

10.00 Stříbro

14.30 Černošín

Velký Pátek

8.30 Trpísty

10.00 Stříbro

18.00 Černošín

Bílá sobota pro děti
Boží hod velikonoční

15.00 Lestkov
8.30 Lestkov

10.00 Černošín

14.00 Stříbro

Mgr. Juliana R. Hamariová,
farářka Českobratrské církve evangelické
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MOTOKROS
Zdravím občany Černošína
Máme zde zimní období a pro můj sport Motocross to znamená mimo závodní
sezónu, ale pro mne je to období plné tréninků. Sezóna v roce 2018 pro mě byla
jak na houpačce jednou se dařilo pak zase ne. Ale to ke sportu patří, já jsem se
sezónou spokojený. V seriálu Mistrovství republiky jsem skončil na 4. místě
(nejméně populární pozici). Sezónu jsem začal dobře když po prvním závodě
v Kaplici jsem byl na průběžném 2. místě. Bohužel se mi nejméně povedl třetí
závod seriálu v Dalečíně, který byl domácí pro tým (HT Group racing team),
za který závodím. Od závodu jsme všichni jezdci očekávali hodně a to byl nejspíš
největší problém. Na zbylých třech závodech jsem už nedokázal smazat bodovou
ztrátu na medailové pozice. Na konci sezóny se jel po dlouholeté pauze závod
družstev, kde jsme se společně s Václavem Kovářem a Markem Sukupem stali více
mistry České republiky v družstvech.

Dále jsem se zúčastnil dvou závodů seriálu Mistrovství Evropy ve třídě EMX300.
Tato třída se jede pouze na dvoutaktních motocyklech o obsahu 300ccm. Jeden
v Lokti nad Ohří a druhý jsem jel na známém okruhu v Itálské Imole. Loket se mi
povedl byl jsem celkově 6. V Itálii už to tak dobré nebylo, ale tyto závody pro mě
byly veliká zkušenost.
Na letošní sezónu jsem se domluvil na prodloužení smlouvy u týmu HT Group
racing team. Jediná změna pro letošní rok bude přestup zpět do silnější třídy MX1
na motocyklu KTM 450.
Budu se účastnit seriálu Mistrovství ČR, Mistrovství Slovenska a Mezinárodního
šampionátu ADAC v Německu.
Patrik Liška
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KULTURA
Milí čtenáři,
přeji vám všem krásný den.
Chtěla bych vám poděkovat za
vaše návštěvy v našem malém
útulném muzeu. Snažíme se
stále pro vás prostor něčím
oživovat a lákat vás na různé
výstavy
a besedy, někdy i malé dílničky.
Zatím sice chodí více přespolních, než domácích, ale já
věřím, že se to jednou zlomí, a
že i vy, černošínští je jednou
"převálcujete". Myslím, že kdo
chce, dokáže si to své vybrat.
Každý má rád něco jiného
a nelze se zavděčit všem.
Pojďme si připomenout, jak nám letošní rok začal a co vše se v muzeu událo.
Kromě nových exponátů, například staré dřevěné pračky, byly u nás tři výstavy.
Nejdříve to byla výstava zvonečků, pak výstava fotografií Květoslava Jiránka a nyní
hostíme práce žáků plzeňské školy, kteří zapůjčili desítky paličkovaných obrázků.
Ty u nás budou do půlky dubna a pak o pouti je nahradí staré panenky jedné
plzeňské sběratelky.
Kromě výstav a vernisáží jsme se mohli také poučit. A myslím, že mohu říci, že to
byla taková všehochuť.
Takže zde přednášel geolog Petr Rojík (druhá část přednášky o vulkanické činnosti
země bude 6. dubna od 17 hodin). Zastavil se u nás strojvůdce Jiří Bízek, který
vyprávěl zážitky na kolejích i mimo ně a nezapomněl přidat i veselé historky.
Se smutnější vyprávěním pak přijel historik Daniel Švec, který sesbíral dohromady
data o válečných letcích a vydal o nich také publikaci V oblacích i na zemi. Kdo má
rád verše, ten mohl přijít na autorské přednášení básní Jiřího Kohouta a kdo
poslouchá Český rozhlas, měl možnost se seznámit se šéfredaktorem Petrem
Handlem z plzeňské stanice. Myslím, že kdo chce, dokáže si vybrat.
Tak přeji krásné jarní dny a někdy na viděnou!
Martina Sihelská
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KULTURNÍ PŘEHLED JARO 2019
Duben 2019
Datum Den

Hodina Akce

Místo konání Pořadatel

6.4.

Sobota 17:00

Beseda s geologem Petem
Rojíkem - II. část - sopky,
zemětřesení, vulkanická
činnost země

12.4.

Pátek

Kinokavárna

Klub čp. 24

Město Černošín

14.4.

Neděle 14:00

Velikonoční workshop

Motorest
Vlčák

Motorest Vlčák

20.4.

Sobota

Bílou vlčí stopou

MěÚ
Černošín konírna

Město Černošín

27.4.

Sobota 13:00

Pouť sv. Jiří

Černošín

Město Černošín

27.4.

Sobota 20:00

Pouťová zábava

KSC Vlčák

Město Černošín

27.4.

Sobota

Výstava celuloidových
panenek

Muzeum

Město Černošín

27.4.

Sobota

Workshop pro děti v rámci
Muzeum
poutě

Město Černošín

19:30

Muzeum

Město Černošín

Květen 2019
Datum Den

Místo
konání

Hodina Akce

Pořadatel

4.5.

Sobota

Fotbálek sv. Floriana

Víceúčelové
SDH Černošín
hřiště

11.5.

Sobota

Sejdeme se u tanečku

KSC Vlčák

24.5.

Pátek

Taneční večer pod širým
nebem

TJ Sokol

26.5.

Neděle

Zájezd do Jump arény

Město Černošín

31.5.

Pátek

17:00

Malování na asfalt
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Za
obchodním
domem

Svaz žen

SPOZ

Červen 2019
Datum

Den

Hodina

Akce

Místo
konání

Pořadatel

2.6.

Neděle

14:00

Dětský den

Černošín

Město Černošín

22.6.

Sobota

18:00

Svatojánský večer

Farní
zahrada

Město Černošín

30.6.

Neděle

Výstava autíček
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V týdnu od 22.4. Do 28.4.2019 prosíme o u uvolnění parkoviště vedle kostela
(vjezd k nové stodole MÚ) ...plocha bude využita pro kulturní část poutě děkujeme
za pochopení.
Za Město Černošín Hanka Merglová.
29

Slavnosti svobody Plzeň, 3. - 6. května 2019
Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene události, které se
odehrály na začátku května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy osvobození
americkou armádou, se uskuteční od pátku 3. do pondělí 6. května tradičně
s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem. K němu neodmyslitelně
patří dobové vojenské kempy, stejně tak setkání s válečnými veterány,
vzpomínkové akty a atraktivní koncertní vystoupení, letos například s hudebním
seskupením Hradišťan a Jiří Pavlica, Čechomorem nebo Hanou Holišovou & New
Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské techniky Convoy of Liberty
projede Plzní v neděli 5. května. Celý program završí hlavní vzpomínkový akt
u pomníku Díky, Ameriko! V pondělí 6. května v 16 hodin. S celou Evropou
si připomeneme 75. výročí otevření Druhé fronty ve francouzské Normandii.
Bojů o přístavy u kanálu La Manche se zúčastnila také čs. zahraniční jednotka
ve Velké Británii - Československá samostatná obrněná brigáda, které bude
věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti.
Více o programu www.slavnostisvobody.cz
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství, Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony

Tel: +420 605 022 102
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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.
Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Redakční rada: Miroslav Plincelner, Hana Merglová, Zdeněk Nedvěd,
Václav Myška, Petra Grigarová
Adresa redakce: Městský úřad Černošín, nám 1. máje 62, 349 01 Černošín
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je 5.6. 2019.
Své příspěvky zasílejte na e-mail: info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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