zpravodaj 1/2020

města
ČERNOŠÍN

OCENĚNÍ V SOUTĚŽI
PAMÁTKA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019

V ÚTERÝ 10. PROSINCE 2019 SE NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ PLZEŇSKÉHO KRAJE
KONAL JIŽ POTŘETÍ DEN PAMÁTEK A LIDOVÉ KULTURY PLZEŇSKÉHO KRAJE,
V RÁMCI NĚHOŽ BYLA Z RUKOU HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE
JOSEFA BERNARDA PŘEDÁNA OCENĚNÍ
V SOUTĚŽI PAMÁTKA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019
A OCENĚNÍ MISTRŮM TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY
A NOSITELŮM NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.
DRUHOU HLAVNÍ CENU „PAMÁTKA PLZEŇSKÉHO KRAJE“
PRO ROK 2019 V KATEGORII SOCHY A DROBNÁ ARCHITEKTURA ZÍSKALO
MĚSTO ČERNOŠÍN ZA RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO.
KOMPLETNÍ RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH ZAHRNOVAL
DEMONTÁŽ SOCHY, CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KAMENE, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH
MODELACÍ, REKONSTRUKCI VOTIVNÍHO NÁPISU, OPĚTOVNÉ OSAZENÍ SOCHY
A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH POZLACENÝCH ATRIBUTŮ.

Vážení spoluobčané
Vstoupili jsme do nového roku 2020 a sluší se trochu poohlédnout zpět. Rok je
krátká doba na převratné události, ale přesto se podařilo v roce minulém
zrealizovat podstatnou část plánovaných investic. Dva měsíce nového roku utekly
jako voda a nás čeká jaro. Čas, kdy se vše probouzí, startuje, nabírá nový dech
a sílu.
Připravují se investiční akce, které by měly být pokračováním nastaveného trendu,
žít v pěkné, upravené a prosperující obci moderního typu, která je funkční
a splňuje veškeré potřeby svých obyvatel a návštěvníků.
Snahou obce je dlouhodobě zadržet odliv obyvatel a mladých rodin. V roce 2003
byl postaven bytový dům o 16 bytech z prostředků obce a Státního fondu rozvoje
bydlení. Byly vyčleněny a zasíťovány pozemky v Jiráskově ulici určené k výstavbě
nových rodinných domků. Bylo by vhodné v tomto trendu pokračovat. V současné
době se připravuje dalších deset parcel pro novou výstavbu a ve fázi dokončení je
také projekt nového bytového domu s kapacitou 24 bytů.
V rámci aktualizace územního plánu se vyčleňují a připravují lokality určené
k výstavbě účelové komunikace vedoucí ke skládce z důvodu odlehčení dopravy
přes centrum města. Tato akce je však úzce spjata s realizací pozemkových úprav
v katastrálním území Černošín, které byly zahájeny, ale bohužel v současné době
byly pozastaveny z důvodů nejasnosti vlastnických vztahů jednoho z vlastníků dosti
klíčových pozemků.
Prioritou zastupitelů města v letošním roce je první etapa opravy obchodního
střediska. Předpokládám, že až budete číst tyto řádky, tak práce týkající se nového
opláštění, výměny oken a realizace bezbariérového přístupu, budou v plném
proudu.
Po deseti letech se podařilo odstranit veškeré překážky, které vznikaly neustále
nové a nové, v plánu vybudování cyklookruhu v Černošíně.
A v neposlední řadě se zahájila prvotní jednání týkající se zadání projektové
dokumentace k opravám hradu Volfštejna, kde by měla v budoucnu vzniknout
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ve stávající věži vyhlídková plošina. Rozpočet města také pamatuje na pokračování
obnovy našich památek.
Plánů je, ač se to nezdá, neskutečně mnoho. Soustavně se připravují podklady pro
získání všemožných povolení a stanovisek potřebných ke zdárnému zahájení akcí.
Čas potřebný k dokončení přípravy trvá mnohdy déle než samotná realizace stavby.
Věřme, že vše dobře dopadne, a podaří se nám uskutečnit podstatnou část našich
investičních plánů. Pokud se bude dařit a úspěšnost bude jako v letech minulých,
posune se Černošín opět podstatnou měrou vpřed. A zase se vracíme na začátek.
Vše je o penězích. Na druhé straně peníze budou a my nebudeme. Pokud se
nedostaneme do nějaké likvidační spirály, tak bych se v současné době nebál
investovat.
Možná se budu opět opakovat, ale prioritou by měly být podněty a pohledy Vás
občanů.
Pokud by se v budoucnu mělo cokoli realizovat, je nejvyšší čas začít s její intenzivní
přípravou.
Jistě jste zaznamenali informaci, že naše městečko slaví v letošním roce 730 let od
první doložené písemné zmínky o městě. K tomuto výročí připravujeme mimo
mnoha zajímavých akcí také zvláštní vydání zpravodaje.
Miroslav Plincelner, starosta města
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Informace Městského úřadu Černošín
tel.: 374 692 109, fax: 374 692 186
e-mail: posta@cernosin.cz
www.cernosin.cz
Počet obyvatel Město Černošín a jeho částí ke dni 31. 12. 2019
Obec, část obce
Černošín
Krásné Údolí
Lažany
Lhota
Ostrovce
Pytlov
Třebel
Víchov
Záhoří
Celkem
2019
Narození
Zemřelí

Celkem obyvatel
887
37
8
0
30
19
28
86
1
1096

Muži
433
16
2
0
13
9
13
43
1
530

Ženy
454
21
6
0
17
10
15
43
0
566

Celkem
13
7

Muži
8
6

Ženy
5
1

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČERNOŠÍN
V prostorách Domu s pečovatelskou službou v Černošíně,
Jiráskova č.p. 337, v přízemí
Provozní doba – úterý 08:30 do 15:30 hodin

Jana Marková
matrika, ohlašovna a podatelna
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. 1. 2020
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb.
O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od
1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době
prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není
třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od
tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se
mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění.
Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině
evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí
k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost
identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu
čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Ceny jsou pouze
orientační. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr
široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno
čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti
v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se
v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po
zaregistrování plní mikročip
funkci prostředku k vyhledávání
a nalezení vašeho psa v případě
zaběhnutí.
Informace:
Městský úřad Černošín
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Vyhlášky byly zveřejněny na úřední desce
a nyní jsou vyvěšeny na stránkách města.

Město Černošín
Obecně závazná vyhláška města Černošín
č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Černošín
Zastupitelstvo města Černošín se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením č.10
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Černošín a jeho částí (dále jen „město“), včetně nakládání se stavebním
odpadem1.

1)

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu.
b) Papír.
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů.
d) Sklo.
e) Kovy.
f) Nebezpečné odpady.
g) Objemný odpad.
h) Směsný komunální odpad.
i) Jedlé oleje a tuky2

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
1
2
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2)

1)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad
po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích podle přílohy č. 1 této
vyhlášky.

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá.
b) Papír, barva modrá.
c) Plasty, PET lahve a nápojové kartony, barva žlutá.
d) Sklo, barva zelená a bílá.
e) Kovy, barva šedivá.
f) Jedlé oleje a tuky, oranžová.

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.

5)

Tříděný odpad lze také odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Ekodepon
Lažany s.r.o., na adrese Lažany 36, Černošín.

1)

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu3 je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu.

2)

Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

3)

Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdat ve sběrném dvoře
v areálu Ekodepon Lažany s.r.o., na adrese Lažany 36, Černošín.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

3

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
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1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední
desce městského úřadu.

3)

Shromažďování
v čl. 3 odst. 4.

4)

Objemné složky komunálního odpadu lze také odevzdat ve sběrném dvoře v areálu
Ekodepon Lažany s.r o., na adrese Lažany 36, Černošín.

1)

2)

1)

odpadu

podléhá

požadavkům

stanoveným

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích
ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)

1)

objemného

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální
nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města
Černošín č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 28. 5. 2015.
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2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

…………………..………..
Merglová Hana
místostarostka

……………………………….
Miroslav Plincelner
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění obecně závažné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Příloha č. 1

Sběrný dvůr,
Lažany 36

Plasty

Papír

Sklo
barevné

KOZAK - Ekokom
KOZAK
DPS
Plánská
Obchodní dům
Javorová
Nerudova
Palackého
Husova
Raisova
Víchov
Krásné Údolí
Pytlov
Ostrovce
Třebel
Lažany
Jiráskova
Tylova
Zahradní
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Sklo
bílé

Bio

Jedlé
oleje a
tuky

Kovy

Město Černošín
Obecně závazná vyhláška města Černošín
č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad.
Zastupitelstvo města Černošín se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením č. 10
usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d),
§ 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území města Černošín.
Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává město Černošín.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu,
ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem
toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky4.

Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku je stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů
města vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na
jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů
připadajících na jednotlivé nemovitosti.

§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
4
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Objem nádoby

Četnost
vývozu

Počet
výsypů

Výše poplatku
v Kč

120 litrů

1x týdně

52

1.000,-

120 litrů

1x za 14 dní

26

500,-

1100 litrů

1x týdně

52

10.000,-

1100 litrů

1x za 14 dní

26

5.000,-

14

300,-

Chalupářský svoz

*

* Chalupářským svozem se rozumí svoz v období od dubna do října celkem 14 výsypů.
Vlastníci rekreačních objektů odkládají směsný komunální odpad zpravidla do nádob
svozové
společnosti o objemu 1100 litrů umístěných na pozemcích přístupných technikou
svozové společnosti.
Čl. 4
Splatnost poplatku
1)

Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném kalendářním roce, či jeho
části, nepřevyšuje částku 1 000 Kč, jednorázově do 15. 2. příslušného kalendářního
roku, příp. do 15tého dne měsíce následujícího po ohlášení změny rozhodné pro
stanovení poplatku. Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku
k vývozu komunálního odpadu.

2)

Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném kalendářním roce
převyšuje částku 1.000 Kč, ve dvou splátkách v následujících termínech:
a) 50 % do 15. 2. příslušného kalendářního roku
b) 50 % do 31. 5. příslušného kalendářního roku

Známku k vývozu komunálního odpadu obdrží poplatník popř. plátce po zaplacení první
splátky.
3)

Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen
jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se
poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem
této povinnosti.

11

Čl. 5
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy5.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020.

………………………

………………………………

Merglová Hana
místostarostka

Miroslav Plincelner
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění obecně závažné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Změna v systému platby za komunální odpad
Zásadní změnou je, že poplatek hradí každá nemovitost s číslem popisným
a číslem evidenčním v územní působnosti Města Černošín.
Poplatek je možné uhradit v pokladně MÚ Černošín nebo převodem na
účet:

26223704/0600
VS: 3722

Do poznámky uvádějte jméno vlastníka a číslo popisné nemovitosti pro
snadnější identifikaci platby.

2

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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Obec Černošín
Obecně závazná vyhláška města Černošín
č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Černošín se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením
č.10 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
c)
d)

Město Černošín touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
Správcem poplatku je městský úřad Černošín (dále též jako „správce poplatku“).6
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1)

(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášená nebo má sídlo na území na území města Černošín (dále jen
„poplatník“).7
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.8
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své
poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

§ 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)
7 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
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(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení poplatník uvede9:
a)

jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet
držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození
od poplatku.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.10

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.11
Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
za prvního psa na území Černošína pro majitele psa v rodinných domcích,
kde má pes vlastní výběh
100,- Kč,
b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. a) tohoto ustanovení
150,- Kč,

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
11
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9

10
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c)

za prvního psa na území Černošína pro majitele psa v obytných domech,
kde nemá pes vlastní výběh
300,- Kč,

d)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. c) tohoto ustanovení
450,- Kč,

e)

za prvního psa na území ostatních částí města, tj. Krásné Údolí, Lažany,
Lhota, Ostrovce, Pytlov, Třebel, Víchov
60,- Kč,

f)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. e) tohoto ustanovení
90,- Kč,

g)

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

h)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let
75,- Kč.

50,- Kč,

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození

(1)

12

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis12.

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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(2)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(3)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
zaniká.13
Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.14

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.15
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16
§ 12 zákona o místních poplatcích
13
14

16

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními
právními předpisy.

(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku ze psů, ze dne
26. 6. 2014.

Čl. 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

………………………

…………………………….

Merglová Hana
místostarostka

Miroslav Plincelner
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění obecně závažné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Město Černošín
Obecně závazná vyhláška města Černošín č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Černošín se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením
č. 10 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Černošín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je městský úřad Černošín (dále též jako „správce
poplatku“).17
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.18

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen
„poplatník“).19
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, které jsou uvedeny

v přílohách č. 1 až 8 této vyhlášky.

§ 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)
18 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
19 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
17

18

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci
poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství.
V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující
pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede20
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou
dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně
skutečností dokládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.21

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.22

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
22 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
20
21

19

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(2)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
.................................................................................................... 5 Kč,
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
…..………………………………………………………………………………….……....10 Kč,
za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje...................................................................................... 10 Kč,
za provádění výkopových prací .................................................. 5 Kč,
za umístění stavebních zařízení .................................................. 3 Kč,
za umístění reklamních zařízení ............................................... 10 Kč,
za umístění skládek .................................................................... 5 Kč,
za vyhrazení trvalého parkovacího místa ................................... 1 Kč,
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .................. 1 Kč,
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ................ 1 Kč,
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ................. 1 Kč,
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl........................................................................ 10 Kč.

Město stanovuje poplatek paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího
místa ve výši 500,- Kč/rok.
Čl. 6
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu 1 dne nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,
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b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději v den
ukončení užívání veřejného prostranství.
(2)

Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
Čl. 7
Osvobození

(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden
na charitativní a veřejně prospěšné účely23.

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a)

akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

b)

akce, jejichž pořadatelem, spolupořadatelem nebo objednatelem je město
Černošín a všechny jím zřízené právnické osoby

(3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
zaniká.24

7

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

24

21

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.25

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím
jeho osud.26
Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ze dne 26. 6. 2014.

Čl. 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

………………………
Merglová Hana
místostarostka

…………………….
Miroslav Plincelner
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění obecně závažné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

9

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

10

22

Zahradní ulice – respektujte nové dopravní značení
Opakovaně upozorňujeme na
změnu dopravního značení v části
ulice Zahradní – kolem pošty ulice je nyní zjednosměrněná
směrem k transformátoru.
Dodržujte dopravní předpisy pro
větší bezpečnost nás všech.
Děkujeme, Město Černošín.

23

Odpovídáme na dotazy občanů
Bytový dům – Tylova ulice
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy k připravované výstavbě bytového domu
v Tylově ulici, na místě bývalého skladu CO, předkládáme Vám návrh pohledu na
dům z jižní strany. Nyní se zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení. V domě by mělo být k dispozici 24 bytů. Novou výstavbou myslíme na
budoucnost zajištěním bydlení pro mladé lidi, rodiny, ale i starší generaci. Cílem
města, zastupitelstva není vznik ubytovny, nemusíte se zbytečně znepokojovat.
V případě nejasností či dalších dotazů se obraťte na pracovníky úřadu.
Hana Merglová

24

25

Z VAŠICH ZASLANÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Ostrovecké proměny
Již jako kluk jsem pochopil, že nic se neděje jen tak, bez vlastního přičinění.
Naštěstí žiji v době, kdy i já, obyčejný občan, mohu dát změny do pohybu
demokratickou cestou.
Když jsem se v devadesátých letech přestěhoval s rodinou do osady Ostrovce
a pozoroval jsem zde život obyvatel, došlo mi, že starousedlíci jsou spokojeni
s prostředím, ve kterém žijí léta. Nemají zájem a ani nechtějí nic měnit k lepšímu,
co je za plotem jejich nemovitostí je v podstatě nezajímá.
Mě samotnému nebylo lhostejné, jaké prostředí nás obklopuje. Abych stav mohl
změnit k lepšímu, musel jsem se sám aktivně zapojit do veřejného života města
Černošína, pod jehož městský úřad Ostrovce spadají. Vy, kdo pravidelně chodíte na
veřejná zasedání zastupitelstva víte o čem hovořím.
Dovolte, abych Vás seznámil s výsledky svého snažení, a to je zejména zlepšení
kvality a kultury bydlení v naší osadě. Uvádím to, čeho se mi povedlo dosáhnout
ve spolupráci s panem starostou Plincelnerem, paní místostarostkou Merglovou,
zastupitelkou paní Jungbauerovou a radními panem Nedvědem a Myškou.
Bylo provedeno:
- vymýcení přestárlých dřevin na hrázi hasičské nádrže a v dolní části návsi
viz Foto č. 1, 2
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- pokácení vzrostlé lípy v těsné blízkosti kapličky viz Foto č. 3

- zavezení černé skládky za osadou u silnice vedoucí k bývalé vojenské střelnici
a k Ranči v Údolí viz Foto č. 3
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- oprava zanesené vpusti a výměna kanalizačního potrubí, sloužícího pro odtok
dešťové vody do koryta Dolského potoka viz Foto č. 4

- oprava poškozené fasády a římsy kapličky viz Foto č. 3
- provedeno dozdění opěrné zdi, výměna čapu a oprava vnitřní hráze hasičské
nádrže viz Foto č. 1
- vyměněna přípojek vodovodním řadu místního vodovodu k jednotlivým
nemovitostem
- zřízení separačního místa na třídění TKO
- schválení městské dotace 70 % pořizovacích nákladů pro domácí čističky
odpadních vod
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- vytvoření odpočinkového místa v dolní části obce při místní komunikaci, která je
součástí cyklostezky č. 2222 viz Foto č. 5

Ještě však není zdaleka hotovo. Je spousta projektů, které je potřeba prosadit
do plánu investic proto, aby se zmírnil dyskomfort bydlení občanů žijících nejen
v Ostrovcích, ale i v ostatních malých obcích jako například v Lažanech a Třebeli.
Je to běh na dlouhou trať, ale hluboce si vážím každého zúčastněného, běžícího
tento nekončící maraton. Ono sedět doma nebo v hospodě u pivka a kritizovat práci
zastupitelů, rady, starosty, či lidí, kteří se o něco obecně prospěšného snaží, to je
velice jednoduché.
Závěrem bych tímto chtěl poděkovat za obyvatele Ostrovců zejména panu
starostovi Plincelnerovi, paní místostarostce Merglové, dále všem zastupitelům,
kteří podporují projekty v malých obcích Černošínska, bez kterých by to nešlo.
Pokud se chcete přesvědčit, že se dá hezky žít i na venkově, srdečně Vás zvu na
cyklovýlet do Ostrovců. Pomalu se měníme v osadu, která nevypadá jako před
30 lety a za nějakou dobu nebude dělat městu Černošínu ostudu.
S přátelským pozdravem Igor Gut Ostrovce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
TĚŠÍ SE NA JARO…
Čas kralování zimy se blíží ke svému konci a všechny děti ze školky se těší na jaro.
Na první kytičky, sluneční paprsky, vycházky do přírody.
Tu pravou zimu dětem ve školce letos připomínala pouze výzdoba ze sněhuláků,
sněhových vloček.
Opravdového sněhu si moc neužily. Ale náladu jim to nezkazilo. Zpívaly zimní
písničky, naučily nové básničky, vyprávěly si o zimě, krmily na zahradě ptáčky,
vytvořily zasněžené obrázky. Sledovaly pohádky se zimní tématikou. Pohádkové
zážitky si odnesly i z planetária, které za nimi přijelo až do školky. Navštívily
divadelní představení O LESÍČKOVI s tématikou ekologie.
Další divadelní představení musela být ale vzhledem k nemocnosti přeložena.
K zimnímu období neodmyslitelně patří také masopust. Stejně jako Tři krále si děti
připomněly i tuto tradici. Celé jedno únorové dopoledne si užily ve svých
maškarních kostýmech. Dozvěděly se mnoho zajímavého o masopustu, ochutnaly
i voňavé koblihy.
A na co se mohou děti těšit? Užijí si plánovaných divadelních představení.
Pohádkový projekt POHÁDKU MY MÁME RÁDI, S POHÁDKOU JSME KAMARÁDI
zavede děti do říše pohádek.
A protože děti nezapomínají na
seniory v Černošíně, připravují pro ně
jako každý rok dárky a vystoupení. Se
svými nejbližšími prožijí čas při
dílničkách v mateřské škole. Přivítají
Velikonoce, oslaví s maminkami jejich
svátek.
V květnu proběhne v mateřské škole
zápis nových dětí. Také předškoláci se
již plně věnují přípravě k zápisu do
základní školy.
Tradičně se v průběhu školního roku
zapojují děti do výtvarných soutěží,
ani tento rok není výjimkou.
Nejvíce se však těší na již zmiňované
sluníčko. Popřejme jim proto krásné
jarní dny.
Kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Čím budu
Již od osmého ročníku se řada našich žáků společně se svými rodiči začíná zajímat
o střední školy, na které by po ukončení studia na základní škole mohli nastoupit.
V letošním školním roce se jedná o dva žáky osmého ročníku a sedm žáků devátého
ročníku. V rámci hodin českého jazyka napsali žáci 9. ročníku v polovině listopadu
2019 následující slohové práce na
téma: ČÍM BUDU – ČÍM CHCI BÝT.
Práce Lucie Staníčkové:
Když jsem přemýšlela nad tím,
čím chci být, dlouho mi to trvalo. Chtěla
jsem být doktorkou, psycholožkou,
dělat grafický design, a dokonce být
i učitelkou ve školce, až jsem na to
přišla. Jelikož se všechna povolání
točila okolo toho samého, což je
psychologie a kreslení a míchání všech
různých barev, tak jsem přišla na školu,
na kterou rozhodně chci – na kadeřnici.
Když jsem se šla podívat na Den
otevřených dveří (15. 11. 2019), tak
jsem nemohla uvěřit svým očím.
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Tomuhle se dá říkat vysněná škola. Jsou tam skvělí učitelé, mají tam super kolektiv
a dokonce i vychovatelky na intru jsou báječné a vím, že já problém zapadnout mít
nebudu. Dokonce kadeřnice byla i na burze škol a přesně ta škola, na kterou chci.
Čeká mě podat přihlášku, která se dává do 1. března. Snad mě vezmou,
jelikož moc dobré známky z chemie nemám, tak se budu muset víc učit, protože
chemie je pro kadeřnici nejdůležitější. Každopádně pokud mě vezmou, tak škola
pořádá takové menší seznámení ve škole koncem června, kde se sejdou všichni
rodiče dětí a všechny nové děti, kteří na školu nastoupí v září. Taky mě čeká
nakupování různých potřebných věcí pro kadeřnici, mezi které jistě patří hřebeny
a různé druhy nůžek.
Chystám se na školu, která se jmenuje: SOU DOM Stod. Rozdíl od
normálního učiliště je ten, že tato škola je spojená s učilištěm v Domažlicích, a proto
si dám druhou přihlášku do Domažlic na stejný obor, což je kadeřnice.
Sice jsem se šla podívat na školu ve Stodě, ale plánuji se podívat i do
Domažlic, abych mohla školy porovnat. Až si dám přihlášku, tak mi nezbývá nic
jiného, než čekat a říkat si, že to dobře dopadne.
Práce Filipa Grigara:
Již od nastoupení na druhý stupeň jsem se těšil, až v deváté třídě budeme
jezdit na burzy škol. Po několika letech studia a úporné dřiny jsem se dočkal. Dne
5. 11. 2019 jsme navštívili burzu v Tachově. Zde jsme měli volný prostor obejít a
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poptat se u růžných škol na podmínky studia či zjistit podrobnější informace o škole.
Dále zde byly praktické ukázky umu mladých kadeřnic z Boru, ochutnávka pokrmů
Hotelové akademie Mariánské Lázně či ukázka elektrických funkcí Elektrotechnické
školy v Plzni. Potkali jsme zde i bývalé studenty naší školy, kteří přispěli svými
poznatky a recenzemi na své školy. Nejvíce ze všech mě zajímalo Gymnázium a
Obchodní akademie v Mariánských Lázních. Tímto však prezentace nekončí, jelikož
k nám i nadále budou jezdit představitelé škol, kteří se budou snažit získat budoucí
studenty. Určitě nás čekají spousty sezení s výchovným poradcem, který nás
připraví na podání přihlášek, případně pomůže s výběrem školy. V březnu podáme
přihlášky na námi zvolenou školu a pak už budeme jen doufat ve zdárný konec.
Společná práce Petry Rosové a Pavla Bureše:
Jako všechny žáky 9. ročníku i nás čeká mnoho prezentací a prohlídek škol.
Za dobu, co jsme v 9. třídě, jsme absolvovali prohlídku SOŠ Stříbro a burzu škol
v Tachově. U Tachova bych se na moment zastavila, jelikož to byla jedna
z důležitějších akcí jak pro výběr školy, tak pro naši budoucnost.
Na návštěvě burzy škol jsme byli 5. listopadu 2019. V Tachově se
prezentovaly školy například: elektrotechnická, obchodní akademie, gymnázia
a další různé střední školy a učiliště z Plzeňského regionu. Mohli jsme zde také
potkat bývalé spolužáky či jiné známé. Nebyly zde však jen přednášky, ale také
praktické ukázky. Mezi ty patřily ochutnávky dezertů, zdobení perníčků, různé
drobné suvenýry, dokonce jsme si mohli nechat buď vyžehlit vlasy, nebo nechat
udělat krásné lokny. Takto jsme po školách v hale chodili asi hodinu. Pak přišla část,
kdy jsme se přesunuli do kinosálu. Na začátku nám pustili různé filmy oboru
veřejnoprávní činnost, pak následovaly přehlídky škol, které nebyly v prvním sálu.
Tahle zkušenost v Tachově pomohla mnohým z nás vybrat si školu. Nás
ovšem čeká mnoho dalších zkušeností. Během 1. pololetí k nám zavítá hodně
zástupců středních škol a učilišť, kteří budou prezentovat své školy. K těmto
prezentacím se k nám přidají i spolužáci z 8. ročníku, kteří také v tomto roce
vycházejí. Pro ty, kteří nemají ještě vybranou školu, jsou přednášky velmi užitečné.
Například ve středu 20. 11. se nám představí SOU stavební Plzeň. Všichni se na to
těšíme. Dále nás v pátek 22. 11. čeká prezentace Gymnázia a Obchodní akademie
ve Stříbře.
Například my dva se chystáme na SPŠE a GOAML. Oba dva děláme přijímací
zkoušky, na které je potřeba se pořádně připravit. I pro nás byl výběr té správné
školy těžký, ale nakonec jsme se rozhodli. Těšíme se na Dny otevřených dveří,
jelikož si budeme moci prohlédnout celou vysněnou školu.
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Ne všichni sice dělají přijímací zkoušky, ale pro mnoho studentů je to velmi
stresující období. Jsou pro studenty těžké a díky stresu se na ně nedokážou
soustředit. V naší škole nám při výběru škol asistuje výchovný poradce a někteří
učitelé. Nyní se snažíme získat co nejlepší známky. Hlavně za první pololetí, které je
pro 9. třídu kvůli přihláškám velmi důležité.
Soutěžní úspěchy
V letošním školním roce se žáci aktivněji zapojují pod vedením svých
vyučujících do různých soutěží a olympiád. Ne vždy se úspěch dostaví, ale jak všichni
dobře víme: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
První zajímavá
soutěž měla název:
Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR.
Protože
předmětu
chemie se žáci začínají
učit až od osmého
ročníku, padla volba na
žáky z 9. třídy. Pod
vedením pana učitele
Nového si celá třída
vyzkoušela test, ze
kterého vzešli tři
adepti pro postup do
dalšího kola, které se uskutečnilo 10. prosince 2019 v Plzni. Sem však vyrazili jen
dva – P. Rosová a V. Přibyl, neboť poslední žák měl již na tento den domluvenou
jinou aktivitu v rámci svého budoucího studia. Tohoto teoretického krajského kola
se zúčastnilo 95 žáků, z nichž do praktického kola postupovalo 30 nejúspěšnějších.
Velmi milé bylo zjištění, že na listině postupujících byla obě jména našich žáků
(7. a 19. místo). Následující kolo se uskutečnilo 9. ledna v Karlových Varech, kam se
vydal už jen Vojtěch Přibyl. Jeho nadšení a píle jej vyneslo na výsledné 27. místo
z 60 zúčastněných žáků.
V prosinci minulého roku se opět naši deváťáci zúčastnili školního kola
Dějepisné olympiády. Tři nejúspěšnější řešitelé postoupili do okresního kola, na
které se v průběhu vánočních prázdnin samostatně připravovali z materiálů, které
jim poskytla jejich vyučující paní Varousová. V úterý 14. ledna všichni společně
vyrazili do Tachova na okresní kolo. Naši žáci si zde vedli skvěle, dokázali konkurovat
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i studentům gymnázií. Filip Grigar obsadil 2. místo (viz foto), Petra Rosová 4. místo
a Pavel Bureš dvacáté místo.

Další soutěží, na kterou se někteří žáci osmého a devátého ročníku aktivně
připravovali v odpoledních hodinách pod vedením paní učitelky Horholové, byla
Soutěž v německém jazyce. Protože jsme byli jediní, kteří se v okrese Tachov do
této soutěže přihlásili, okresního kola jsme se zúčastnili v Plzni. Naši školu mohli
reprezentovat pouze 3 žáci, kterými se stali: Veronika Mayer, Petra Rosová a Filip
Grigar. Vlastní soutěž se skládala z konverzace (úvodní představení, popis obrázku,
rozhovor na vylosované téma) a poslechu (na základě slyšeného textu žáci plnili
zadané úkoly). Nejúspěšnější soutěžící našeho okresu se stala V. Mayer, která si tak
zajistila postup do krajského kola, které se uskuteční 20. 3. opět v Plzni. Na dalším
místě se umístil F. Grigar následován P. Rosovou.
V průběhu celého školního roku se setkáváme s nabídkou různých
výtvarných soutěží. Jelikož malování mají žáci rádi, často jejich práce zasíláme
porotě k posouzení. Úspěchu nyní dosáhla Pavlína Ondičová z pátého ročníku, která
se v soutěži VODA NA ZAHRADĚ umístila se svým obrázkem na 3. místě.
Poslední soutěží, kterou jsme na škole pořádali, byla RECITAČNÍ SOUTĚŽ
(26. února). Té se zúčastnilo mnoho žáků 1. stupně, starší žáci byli zastoupeni
v podstatně menší skupině. Porota složená z vyučujících vybrala do okresního kola
čtyři zástupce, kterými jsou T. Zikánová, E. Mečlová, E. Merglová a P. Kubík.
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Ráda bych na tomto místě poděkovala všem soutěžícím za jejich vzornou
přípravu a reprezentaci školy, pogratulovala k jejich skvělým výkonům. Těm, na
které čeká další postupové kolo soutěže, přeji hodně úspěchů.
Co se dělo o prázdninách?
Řada lidí se domnívá, že s příchodem
prázdnin školy osiří a nic se v nich neděje.
Opak je však pravdou. V mnohých školách
probíhají opravy, na které během
provozu není dostatek času. Nejinak
tomu bylo i v naší škole v průběhu jarních
prázdnin. Ještě před jejich příchodem
došlo na 1. stupni k vystěhování lavic
z jedné třídy a celé sborovny. Z jakého
důvodu? Výmalba třídy byla již omšelá,
proto se žáci domluvili a společně vybrali
novou barvu – odstín zelené, do které se
jejich třída oděla. Sborovna prošla větší
rekonstrukcí. Nejprve byla odstraněna již
nefunkční
elektroinstalace,
poté
nastoupila firma zabývající se opravami
podlah. Ta odstranila původní povrch (koberec, lino), vyměnila poničené podlahové
desky, na které položila nové lino. Následovala výmalba bílou barvou, po které se
zpět vrátila původní malá kuchyňská linka. Ve čtvrtek dopoledne dorazila další
firma, která přivezla nový nábytek, jenž byl určen do sborovny i dalších dvou tříd
(jazykových učeben na obou stupních školy). Vyučujícím na 1. stupni tak po
týdenním maratonu vzniklo důstojné pracovní prostředí, ve kterém se jim bude jistě
příjemně pracovat.
Zápis do první třídy
Každá základní škola organizuje v období dubna zápis do prvního ročníku. Nejinak
je tomu i v naší škole. Proto zveme rodiče s dětmi narozenými v období od
1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětmi po odkladu školní docházky k zápisu do první třídy
pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční 16. dubna 2020 (8:30 – 14:30 hodin)
v prostorách budovy 1. stupně. S sebou si nezapomeňte vzít rodný list dítěte a jeho
průkaz zdravotní pojišťovny, svůj občanský průkaz.
N. Pézlová
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SDH
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi podělili o novinky z prostředí mladých hasičů.
11. 1. 2020 se uskutečnila výroční schůze SDH Černošín. Byly zde předneseny
výroční zprávy, včetně výroční zprávy dětí, a zvoleni staronový členové do funkcí.
Pro dospělé byl pořádán 18. 1. 2020 Hasičský ples a pro děti 15. 2. 2020 Maškarní
karneval. Pro děti byly připraveny různé soutěže a za svou snahu si mohly vybrat
odměnu. Taneční vystoupení zajistily tanečnice z 11Stars pod vedením Veroniky
Merglové.
Děti připravujeme na soutěže i v zimním období. Chodíme do tělocvičny, kde
věnujeme čas fyzické přípravě, ale i požárním dovednostem, které lze trénovat
v tělocvičně.
Součástí přípravy byla i návštěva bazénu na Přimdě a také turnaj ve Vybíjené s SDH
Hošťka.
Na základě práce výsledků Mladých hasičů nám byla přidělena dotace z Okresního
sdružení hasičů Tachov, za kterou jsme dětem koupili terč a startovní čísla na PÚ
CTIF a terč na střelbu ze vzduchovky.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu celému Sboru dobrovolných hasičů,
městu Černošín, ředitelce ZŠ Černošín za možnost trénovat v tělocvičně a rodičům
mladých hasičů.

Za SDH Černošín Iveta
Šnejdarová a Lenka Kodimová
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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 2019 se konal již tradiční Silvestrovský fotbálek, který přilákal necelé
dvě desítky fotbalových nadšenců, kteří si přišli protáhnout svá těla před oslavami
nového roku.
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.
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Jarní část fotbalové soutěže odstartuje v sobotu 21. března, kdy naši sokolíci
přivítají na domácím hřišti mužstvo Záchlumí. 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
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo

Černošín - Záchlumí
Lom - Černošín
Černošín – Tachov
Kostelec - Černošín
Černošín – Bezdružice A
K. Lázně A - Černošín
Černošín - Kšice
Bor - Černošín
Stříbro B - Černošín
Černošín - Částkov A
Černošín - Stráž
Přimda - Černošín

21. 3. 2020
28. 3. 2020
4. 4. 2020
12. 4. 2020
18. 4. 2020
25. 4 .2020
2. 5. 2020
9. 5. 2020
24. 5. 2020
30. 5. 2020
6. 6 .2020
13. 6. 2020

STOLNÍ TENIS
Prvním turnajem roku 2020 byl
19. 1. 2020 Přebor Plzeňského
kraje jednotlivců v Nezvěsticích.
V. Myškovi se moc nevedlo a
v jednotlivcích obsadil konečné
10. místo. Na stejném turnaji
byla na programu i čtyřhra
dorostenců. V té se Vaškovi
vedlo lépe a společně s Janem
Pachnerem (Union Plzeň) po
velkém boji obsadili krásné třetí
místo.
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15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
15:00
17:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00

V Krajských divizních turnajích se V. Myška ml. pohybuje kolem 9. místa.
Cílem pro příští sezonu je zaútočit na vyšší příčky.
Muže v OP 2 čeká už jen poslední zápas. Mužstvo B je na pátém místě
a šestý Tachov by už ho neměl ohrozit. A team se nenechal překvapit a je
s jednou remízou bezpečně na prvním místě a postupuje do OP 1. .
Velkou radost ale máme z tabulky úspěšnosti. V. Myška ml. Společně
s Tomášem Horvátem vedou tabulku ve čtyřhře se skóre 11:0.
V jednotlivcích je Vašek první se skóre 48:1 a druhý Tomáš se skóre 42:5.
Hezké a slunečné jaro
M. Drozdová, V. Myška

11STARS, LITTLESTARS, MINI STARS
Hlásíme se opět po půl roce snažení! Taneční sezona je rozjetá a my jsme v plném
proudu příprav. Taneční skupina 11Stars trénuje a připravuje se na taneční soutěže
– 7. 3. 2020 v Klatovech a 4. 4. 2020
v Chebu. Do Klatov vezeme
choreografii Believer, která v loňském
roce získala velmi hezké hodnocení a
zlatou medaili. V Chebu bychom rády
představily novou choreografii –
country – Zuzana. V Chebu si s námi
také poprvé soutěžně zatančí naše
nová – jedenáctá – členka. Což je pro
nás dobrá zpráva, že jsme opět
v kompletním počtu, přesně tak, jak to
máme v názvu. V rámci příprav na
soutěže probíhá také příprava na Pouť
sv. Jiří v Černošíně. Kromě klasického
tance se věnujeme stále i Pole dance.
Z taneční skupiny 11Stars se Pole dance věnují v pokročilé skupině Martina
Čekanová, Anna Grzybová, Veronika Šnejdarová a Eliška Merglová. Děvčata mají za
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sebou již dvě Pole dancová vystoupení. Nyní trénují novou choreografii Dance
Monkey, kterou uvidíte na Pouti a Pouťové zábavě. Stejně jako se děvčata věnují
svému tréninku, věnují se i tréninku mladších dětí. Dochází na tréninky mladších
kolegyň LittleStars a pomáhají jim právě s technikou a provedení Pole dance
(akrobacie na tyči), která i tato menší děvčátka (2. – 4. třída) velmi baví. Pole
dancová skupina starších (6. – 8. třída) má i své začátečnice, které taktéž trénují,
snaží se nabírat sílu a zlepšovat každý akrobatický prvek, který se naučí.
Samozřejmě nesmím opomenout naše nejmladší tanečnice MiniStars, které se pod
vedením Hanky Merglové připravují na své vystoupení.
Budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit na Pouť sv. Jiří od 15:00 hod. nebo na
Pouťovou zábavu od 21:30 hod.
Veronika Merglová

Svaz tělesně postižených z. s. MO Černošín
Oznámení pro členy STP Černošín
- Členská schůze se bude konat v sobotu dne 28. března 2020 od 14 hod. na sále
MKS VLČÁK
- Dále připravujeme zájezd do Prahy v sobotu dne 23. května 2020, odjezd
autobusu z Černošína v 7,30 hod.
- Výlet do Mariánských Lázní na prohlídku miniatur v parku Bohemia
připravujeme na měsíc červen 2020
- Zájezd na zámek Dobříš dle zájmu členů by se uskutečnil začátkem září 2020.
Přihlášky a všechny informace k těmto akcím budou k dispozici na členské schůzi.
za STP Černošín Chlebečková Anna
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POSTNÍ ZAMYŠLENÍ
Mojžíš řekl lidu: „Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví.
Hospodin vás odtud vyvedl pevnou rukou. Proto se nesmí jíst nic kvašeného.
Vycházíte dnes, v měsíci ábíbu. Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, Chetejců,
Emorejců, Chivejců a Jebúsejců, o níž se zavázal tvým otcům přísahou, že ji dá
tobě, zemi oplývající mlékem a medem, budeš v ní tohoto měsíce konat tuto
službu:
Sedm dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne bude slavnost Hospodinova...
V onen den svému synovi oznámíš: ‚To je proto, co mi prokázal Hospodin, když
jsem vycházel z Egypta.‘ A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako
připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť
pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta.“
Ex 13, 3-9

Slavnost nekvašených chlebů se nazývá Pesach. Jsou to židovské Velikonoce, které
slavil Ježíš se svými učedníky. Při Pesachu zemřel a objevil se znovu a jinak. Proto
slavíme Velikonoce my, 3500 let po ustanovení svátku nekvašených chlebů.
Nekvašené chleby se nejedly, aby si Židé si připomněli, že je Hospodin vyvedl
z Egypta, z otroctví. V noci, kdy utíkali, nebyl čas zadělávat kynutý chléb z kvásku,
jedli ve spěchu, pobrali děti a zvířata a běželi. Čtyřicet let utíkali pouští, potkávali se
s Hospodinem, poznávali ho, byli na něj odkázaní a on je neopustil. Došli do slíbené
země, kde od té doby až dodnes svádějí boje o svoje místo na slunci se všemi
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možnými národy... A přitom každý rok týden nejedí chléb z kvásku, aby
nezapomněli na ten příběh, který jejich kulturu vytvořil. Mají příběh jako znamení
na čele (kdyby Vás to zajímalo, tak si vygooglujte, jak vypadá „tfilin“). Oni jsou ti,
kteří tohle si tohle pamatují a podle toho se rozhodují ve svém životě, mají na to
znamení, aby jim to připomnělo.
Místo čtyřiceti let na poušti máme jen čtyřicetidenní půst. Třeba si něco
odřekneme. Ne, že musíme, ale že chceme, pročistit se, ušetřit svoje tělo nějakého
jedu, ušetřit čas, když něco nebudu dělat. Vždycky, když pak v půstu po něčem
sáhnete a zastavíte se: no jo, vždyť já mám vlastně ten půst – vzpomenete si, proč
to děláte. Že za měsíc začnou Velikonoce. Bude vám to znamením. Ne na čele. Bude
to znamení na vašem talíři, skleničce, počítači, že tohle teď ne/dělám, protože na
něco nechci zapomenout. Že Bůh je na světě. O Velikonocích v podobě Ježíše.
S Izraelci v podobě Hospodina. Dneska u mě jako někdo, kdo dává naději.
Až se tě tvůj syn, tvá dcera zeptá, řekni mu to. Izraelci o tom vyprávějí. Vyprávějí
o tom svým dětem, když se zeptají: co je to za znamení, proč je pro tebe tohle mami,
tati důležité? Proč ti to dodává odvahu? Proč vlastně ráno vstáváš z postele?
A co jsou to Velikonoce?
Přeji Vám Velikonoce,
které Vám něco důležitého připomenou
a budete o tom chtít vyprávět.
Vaše jrh Evangelické Velikonoce

Květná neděle

10.00 Černošín

14.00 Stříbro

Velký pátek

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

(ilustrační foto archiv farářky, sederová večeře evangelická fara Černošín)
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Krásný pozdrav z Krásného Údolí
Po malé přestávce, která sloužila k úpravám a přestavbám naší klubovny spolek
opět chystá Pivní Slavnosti, kde mimo nabitého programu a workshopů by mělo být
i super pivo od Bizona a super občerstvení, ale musíme doufat, že nám to
nezkomplikuje EET. A kdy se na Vás v Šontál parku budeme těšit:
Pálení Čarodějnic - 30. 4. 2020
Pivní Slavnosti - 4. 7. 2020
A dál se uvidí, co nové vedení našeho spolku po jarních volbách bude chtít dělat dál.
Jinak v Údolí nám opravilo město cestu zvanou Humna.
Malinko obyvatele trápí bezohlednost našeho souseda bydlícího u hlavní silnice,
kde řidičům vyjíždějícím z Krásného Údolí brání svými vozidly v bezpečném výhledu
a odbočení a proto Vás prosím, když jedete od Černošína dávejte tam na nás pozor.
Díky Vám a přeji krásné jaro a hlavně zdraví Vám všem a velké díky městu Černošín
za spolupráci a podporu našeho spolku.
Jménem ,,Spolku Za Krásné Údolí“ Předseda Václav Myška

Zdravím čtenáře zpravodaje.
Dobrý den, nyní se nacházíme v zimních měsících, to je pro mě období příprav na
Novou sezónu 2020. Letos, naštěstí pro nás, zima není tak krutá a po většinu času
se dalo trénovat v ČR. Což je super, jelikož jsem nemusel trávit spousty času na
cestách do Itálie nebo Mad’arska za teplejším počasím a lepšími podmínkami pro
zimní trénování. Na Novou sezónu zůstává pro mě vše stejné, tedy skoro vše. Letos
v český mistrů pojedu opět kubaturu MX2. Sám jsem zvědavý jak mi to půjde.
Doposud se pro to snažím dělat maximum, ať už na trénincích, v posilovnách
a podobných tréninkových jednotkách. Letos nám sezónu odstartuje německý
mistrák ADAC v Drehně 28 - 29. března. V čechách to bude Pacov, kde se sejdeme
poprvé na české půdě, a to 12. dubna. Dále bude následovat o víkendu první
slovenský mistrák v Gbeloch a 26. dubna se jede v Lokti nad Ohří druhý podnik
českého mistrovství. Ten je nejblíže od nás teda kromě Stříbra, kde se pojede
poslední závod v září.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat za podporu, které se mi od Vás dostává. Velmi
si toho vážím a cením.
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Patrik Liška

Pranostiky pro Jaro
Sluníčko začíná pomalu hřát. Mezi posledními zbytky sněhu prokukuje nová
letošní zelená tráva a vystrkují hlavičku poslové jara – bledule, sněženky, krokusy
a petrklíče. Všechno v přírodě se probouzí k životu – semínka klíčí, ptáčci vesele
zpívají nebo se vrací z teplých krajin. Pučící květy dávají teprve tušit budoucí vzrůst
rostlin a později i úrodu. Kolik je v tom naděje a radosti!

Pranostiky pro celé období – pro jaro které začíná jarní rovnodenností
zpravidla 20. března, a končí letním slunovratem zpravidla 21. června.
Byť by byl jarní den jak na zakázku, přece nechoď ještě na procházku,
ať tvé zdraví neztratí svou sázku.
Časné jaro - mnoho vody, jarní deště - mnoho škody.
Čím dříve z jara hřmí, tím se země stane úrodnější.
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
Chladné a vlhké jaro přivozuje neúrodný rok.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny.
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Jarní déšť tráví sníh.
Jarní deště vody kalí.
Jaro je krásné, leč hladové.
Jaro krásné všem tvorům spásné.
Jaro nám otec i máti, kdo nezasil, nebude mu zráti.
Jaro všem otec i máti, hladí a káže pracovati.
Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa.
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti.
Je-li z jara mnoho bodláčí, bude pěkný podzimek.
Je-li z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý rok, je-li mnoho bílé trávy, bude rok
deštivý.

Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje.
Kdo na jaře otálí, v zimě pláče.
Kdo na jaře sníh zaorá, jako když pohnojí.
Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty.
Kukačka dříve nezakuká, dokud se nenažere zeleného ovsa.
Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce.
Na jaře džber deště - lžíce bláta, na podzim lžíce deště - džber bláta.
Na jaře tři dny déšť - tři hodiny bláto, na podzim tři hodiny déšť - tři dny bláto.
Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory.
Panuje-li při výsevu jařin teplé a suché počasí, snadno potom obilí přijde o klasy.

Po měsíčním úplňku před letním slunovratem očekávej několik dnů
teplého a slunného počasí.
Po prvním zahřmění fialky přestanou vonět.
Pozdě do země - málo na sýpku.
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Právě na jaře mysli na zimu.
Prostuzené ranní rosy ohlašují pěkné časy.
Slavík začíná zpívat, až když se může napít rosy z březového listu.
Spatří-li kdo z jara divoké husy při tahu, budou mít v tom domě tolik
housat, kolik se napočítá divokých husí.
Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.
Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.

Velikonoční tradice: Jaké se drží v Čechách a jaký je jejich význam?
Velikonoční tradice jsou jedny z nejstarších a dodávají svátkům jara tu pravou
atmosféru. Pojďme se spolu podívat na to, co jednotlivé tradice znamenají a na
které byste určitě neměli zapomenout.
Výzdoba
Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat
znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu
vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka,
vše by mělo symbolizovat jaro.
Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí
hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí
seříznutého mýdla – takto se zdobívaly vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží
venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích nebo na dožínky
a posvícení.

Beránek a zajíček
Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten
symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.
V křesťanství je beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl obětním beránkem za
spásu světa. Z historických pramenů se jen těžko dozvídáme, zda šlo o maso, nebo
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pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme například z tvarohového těsta
a zdobíme mašlí a podle historických tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl.
Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíček,
neboli takzvaný ostrházi, pochází z Německa a k nám se dostal počátkem 20. století.
Zajíc se symbolem plodnosti, života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme v Bibli,
kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc
u nohou Panny Marie – symbol vítězství čistoty nad tělesným pokušením.
Velikonoční kraslice
Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc –
Easter. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce.
On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem
života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se pak používala při jarních obřadech, při
narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním smyslem nemělo být darování, ale
požití jejich obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na
Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst ani vejce, a proto
lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Pomlázka
Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu.
Pánové a chlapci si měli plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly
nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou ženu to v minulých letech byla
čest a staré panny (ženy nad 25 let, svobodné a neprovdané) měly naději,
že nakonec najdou svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna za omlazení znamená
symbol života a vzkříšení.
Mazanec
Pokud se vám nechce péct
beránka, můžete vyzkoušet
mazanec. Zadělává se na
Bílou sobotu a dělá se ze
stejného těsta jako vánočka.
Co ale možná nevíte, je, že
kdysi mazanec nebyl sladký.
Připravoval
se
ze
strouhaného sýra a většího
množství vajec. V jiných
koutech naší země se
nesladké variantě říkalo
baba, babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník.
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Jidášky
Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého
těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť
péct mazanec, zkuste jidášky nebo malé mazance – briošky. Obojí je pečivo z bílé
mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na kterém se podle
křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.
Hledání pokladů
Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů.
Říká se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme,
a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho
drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak pro radost.

Nejlepší Velikonoční beránek: Vláčný z tvarohového těsta
Stejně jako bábovkových, tak také beránkových těst existuje nespočet. Mezi
nejoblíbenější pak patří beránek z tvarohového těsta. Vyzkoušejte ho také!
Suroviny:
250 g másla,
250 g cukru krupice,
250 g netučného
tvarohu,
250 g polohrubé mouky,
3 ks vejce, půl pytlíku
prášku do pečiva
50 g vlašských jader,
citronová kůra
Postup:
Máslo a tvaroh dobře utřeme s vejci a cukrem. Do směsi přidáme prosátou
mouku, prášek do pečiva, ořechová jádra a citronovou kůru.
Formu na beránka vymažeme tukem a vysypeme moukou. Následně formu
naplníme připraveným těstem a přiklopíme. Beránka pečeme ve vyhřáté troubě
asi pětačtyřicet minut. Ihned po vyjmutí z trouby beránka vyklopíme, bohatě
pocukrujeme a ozdobíme mašlí.
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KULTURA
Máme větší domy, ale menší rodiny.
Máme více pohodlí, ale méně času.
Máme více bohatství, ale méně radosti.
Máme více počítačů, ale méně komunikace.
Nemáme problém doletět na měsíc a hledat neznámé,
ale máme problém přejít ulici a navštívit své známé.
Máme stále větší ego, ale stále menší charakter.
Radím dobře:
Nečekejme s ničím na zvláštní příležitost,
každý den, který žijeme, už zvláštní příležitostí je.
Dalajláma
S jarem přichází velká řada plánovaných kulturních akcí. Myslím, že nabídka je
opravdu velmi pestrá pro všechny věkové generace. Ať už je to Městský ples
tentokrát v duchu květinovém, Pochod Bílou Vlčí stopou, Pouť sv. Jiří, Dechovkový
festival, koncert skupiny ARGEMA a další a další akce. Pozvánky na ně najdete nejen
v tomto vydání zpravodaje, ale na stránkách města, na FCB – Infocentrum,
ve vývěskách. Využijte těchto chvil a příležitostí k vzájemnému setkání ve městě.
Neseďte doma a neveďte jen kritické řeči, jak se tady nic neděje a to, co se děje, je
špatně. Hodně jsem se nad tím zamýšlela po Masopustním průvodu, kdy se nás
sešlo celkem 12. Pak čtu v novinách, že v nedaleké Sulislavi jde v průvodu
111 masek…. O něčem to vypovídá. O nás, o lidech. O vztazích. Vraťme se k tomu,
co fungovalo, co mělo jméno. Když pak sedím a poslouchám vzpomínky lidí zpět,
jaké to bylo před 20, 15 lety – pokládám si otázku, proč to nejde nyní?
Osobně mě těší narůstající zájem obyvatel o dění v našem městě, které
zaznamenávám na zasedáních zastupitelstva. Myslím, že je dobré přijít si vše
poslechnout, udělat si na věc svůj vlastní názor, případně poukázat na to, co by bylo
dobré změnit, udělat jinak, přehodnotit. Snažíme se Vám naslouchat a Vašich
názorů a podnětů si vážíme a pracujeme s nimi.
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Prožijte krásné jarní období. Prožijte krásné velikonoční období. Těším se na
spolupráci v kolektivu úřadu, zastupitelstva, spolků a organizací, sdružení i Vás
občanů. Mějte slunce v duši.
Hana Merglová, místostarostka

Poděkování Města Černošín
patří manželům Pavle a Josefu
Herianovým ze Šťáhlav, kteří
darovali našemu muzeu krásné šicí
stroje. Určitě tím došlo k oživení
našich expozic. Zároveň tímto zveme
na prohlídku muzea.
Za Město Černošín, H. Merglová
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Změna otevření Informačního centra a Muzea Černošín
Nově bude od 15. 3. 2020 otevřeno Informační centrum Černošín na adrese
Javorová 343.
Jde o místo, kde se původně nacházelo Infocentrum. Muzeum i nadále zůstane
na Náměstí 1. Máje 20 v budově bývalé fary.

Otevírací doba v sezóně od 1. 4. – 30. 9.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Informační centrum Černošín
(původní informační centrum)
Javorová 343
Zavřeno
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
Zavřeno
Zavřeno

Muzeum Černošín
Nám. 1. Máje 20
Zavřeno
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
Zavřeno
Zavřeno
10:00 – 16:00
Zavřeno

Otevírací doba mimo sezónu od 1. 10. – 31. 3.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Informační centrum Černošín
(původní informační centrum)
Javorová 343
Zavřeno
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
Zavřeno
Zavřeno
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Muzeum Černošín
Nám. 1. Máje 20
Zavřeno
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
Zavřeno
Zavřeno
10:00 - 16:00
Zavřeno

V minulém čísle černošínského zpravodaje byla k vyluštění tajenka. Bylo odevzdáno
celkem 18 tajenek,
z toho jedna bohužel
byla
vyřazena,
protože
nebyla
dovyluštěná.
Vylosovaly
jsme
jednu
výherní
tajenku.
Správná
odpověď
na
kvízovou otázku je:
Volfštejn. Výherkyní
se stala Verunka
Šnejdarová.
Moc gratulujeme.
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Sraz historických vozidel
6. 6. 2020 na náměstí v Černošíně
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EET jen za 99 Kč/měsíc ze Stříbra 604 951 057. www.SoftAg.cz
Zdarma předvedeme EET – více ZDE.
přičemž pod ZDE by byl proklik na
http://www.stribro.cz/cti.php?id=12208
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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 3. 6. 2020. Své příspěvky zasílejte
na e-mail: info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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