Vážení spoluobčané
Všichni se již jistě těšíme na krásné jarní slunečné dny, které nás pozvou
k procházkám do voňavé přírody. Rozkvetlé dny v duchu relaxace a odpočinku.
Pro mnohé je to zatím jen nadsázka. Ale berme to tak, jak nám to život předkládá,
a proto se radujme z každého příjemně prožitého dne. Doba je uspěchaná a každá
chvilička, kterou vyšetříme k tomu, abychom se zastavili, je dobrá a vzácná. Doba
Covidová se dotýká nás všech a nastavená opatření ztěžují život a velmi nás
všechny omezují. Nezbývá nám nic jiného, než se k této situaci stavět odpovědně
a důsledně předcházet možným problémům. Nelze vše stavět do pozice, že když
se nás to zrovna náhodou netýká, tak nebudu řešit. Vím, že některá nařízení se
nám zdají chaotická a nekoncepční. Ale kdo z nás podobnou situaci zažil? Mnoho
nařízení je ve stavu pokus omyl. Kdo z nás je bez chyby? Musíme situaci řešit
způsobem, abychom si mohli říci, že jsem v dané chvíli udělal vše, dle svého
nejlepšího svědomí a schopností, abych si v budoucnu nemusel vyčítat nějaké
zanedbání.
Ale vrátím se k životu obce. Život města je poznamenám danou situací, ale jsou
věci, které se nedají zastavit a ani nechceme. Slyším i názory a hlasy, že co tam
vlastně děláme, když se vlastně nic nemůže. O to vše je to ještě horší. Ona ta
agenda zabezpečení běhu města nikterak neubyla a navíc se řeší problémy
s pandemií. Je to neskonale únavné a zatěžující. Přesto nelze nic nedělat a je
potřeba se alespoň navenek tvářit, jak lze vše řešit bezproblémově, přesto, že to
není tak úplně pravda.
Poté jsou i potěšující chvilky, kdy po celkové kontrole hospodaření města v roce
2020 si přečtete závěr zprávy, že jsme nehospodařili i přes tuhle divnou dobu tak
úplně špatně a nebylo nám nic vytknuto.
I v letošním roce 2021 se připravují akce, které by měly posunout městečko zase
o kousek dopředu. Přes poměrně dlouhé prodlení se snad podaří uvést v život
nové stavební parcely a nabídnout je zájemcům o výstavbu rodinných domů.
Připravuje se projekt na realizaci vnitřních oprav bývalého Nákupního střediska
a ve fázi dokončení je zadání realizace akce nazvané ,,Cyklookruh“, která se zrodila
někdy před deseti lety a postupně byla odsouvána až na někdy. V současné době
je vydáno pravomocné stavební povolení a po rozhodnutí zastupitelů stavět, nám
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nic nebrání začít. Připravuje se projekt na vybudování vyhlídky na hradní věži
hradu Volfštejn, která by měla zvýšit atraktivitu našeho rodinného stříbra - Vlčí
hory.
Další údržbové práce na majetku města není ani třeba vyzdvihovat, přesto že se
některé pohybují kolem milionu korun, jako třeba oprava kalové nádrže na ČOV.
Nezapomnělo na ani na dominantu Černošína, kostel sv. Jiří. Připravil se
restaurátorský záměr rekonstrukce dřevěného schodiště kostelní věže. Vše je
časově poznamenáno současnou situací. Ale věřím, že se zadaří a vše dopadne dle
předpokladů.
Pořád mám v hlavě názor, a budu se poněkolikáté opakovat, že 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 sladěného prostředí, které bude příjemné a bezpečné pro
pohyb osob.
Takže když se vše shrne, tak to, co se dnes stavebně realizuje, je v podstatě vůle
nás všech – černošínských občanů. Byl bych velice rád, kdyby se formou podnětů
a svých pohledů zapojili také občané. Přivítáme rozumné a konstruktivní názory a
pohledy každého. Mělo by být již dnes jasno, co se v budoucnu bude dělat a je
nejvyšší čas začít s intenzivní přípravou.
Jsem přesvědčen, že všechny tyto akce přispějí k pohodě nás všech a podstatnou
měrou posunou městečko o kus dál.
Miroslav Plincelner
starosta města
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MĚSTO ČERNOŠÍN INFORMUJE:
Informace Městského úřadu Černošín
tel. 374 692 109
e-mail: posta@cernosin.cz
www.cernosin.cz
Počet obyvatel města Černošín a jeho částí k 31. 12. 2020
Obec, část obce

Celkem obyvatel

Černošín

894

Krásné Údolí

39

Lažany

5

Lhota

-

Ostrovce

36

Pytlov

20

Třebel

28

Víchov

85

Záhoří

3

Celkem

1110

V roce 2020 se narodilo 8 chlapečků a 2 holčičky.
Rozloučili jsme se s 10 občany.
Jana Marková
matrika, ohlašovna, podatelna
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Nový zákon o odpadech č.541/2020 Sb.
Od nového roku vešel v platnost nový Zákon o odpadech. Záměrem tohoto zákona
je vést obce k větší míře třídění. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu
více odpadu, než v současné době. Zvýší se poplatek za skládkování odpadu, ale
také zpřístupní třídící sleva, aby se obce a jejich obyvatelé zaměřili na třídění
a nebyli významně dotčeni zvýšením skladkovacího poplatku. Pro rok 2021 Město
Černošín zachovalo výši poplatku za komunální odpad ještě stejnou, jako v roce
předcházejícím, přestože náklady na likvidaci odpadu nejsou plně pokryty
z poplatků a město tak nemalé částky doplácí ze svého rozpočtu. Pro rok 2022
musí být vypracována nová obecně závazná vyhláška odpovídající novému znění
zákona o odpadech a také je předpoklad navýšení poplatku. Vše se bude odvíjet
od rozhodnutí zastupitelstva města pro rok 2022.
Sledujte stránky města, FCB, kde budou informace postupně zveřejňovány
a upřesňovány. Tématu se budeme věnovat v některém dalším zpravodaji města.
Informace k odpadové problematice můžete najít rovněž na webových stránkách
Ministerstva životního prostředí, odkaz Nová odpadová legislativa.
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„Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne!“
Žij zero waste – domácnost bez odpadu
Třídit odpad nestačí v systému, kde celková produkce množství odpadů neustále
roste. A navíc… Žádný materiál se nedá recyklovat věčně, dochází ke ztrátám
a životnost každého materiálu jednou skončí. Recyklace je velmi náročným
procesem na spotřebu energie a vody. V současné době navíc nastává významný
problém s odbytem jednotlivých vytříděných komodit, chybí zpracovatelé.
Komplikace se pak vyskytují i na straně prodeje recyklovaných výrobků, o které
není (prozatím) příliš velký zájem.
Řešení je jediné… ZERO WASTE
Anglické slovo zero waste sdružuje přístup k životu, životnímu prostředí a Zemi.
U jednotlivce jde především o rozhodnutí vydat se jiným směrem a přijmout
veškerou zodpovědnost za své nákupy a nakládání s odpady. Jde o snahu
předcházet vzniku odpadu ve všech různých oblastech a přiblížit se tak nulové
produkci odpadu. U firem pak zero waste znamená převzetí zodpovědnosti za své
výrobky v celém jejich životním cyklu (volba výrobního materiálu, jeho získávání
a pozdější využitelnost a rozložitelnost).
Zero waste není trend, není to nějaký výstřelek doby, zero waste je nutnost.
Je potřeba změnit naše chování, celkový životní styl a významně tak omezit
zásadní úniky škodlivin do půdy, vody nebo vzduchu, které ohrožují zdraví planety,
lidí, zvířat a rostlin.
Velkou propagátorkou zero waste je Bea Johnson (https://zerowastehome.com/),
autorka knihy Domácnost bez odpadu, která dokáže žít tak, že její domácnost
(4 lidé a pes) vyprodukuje pouze jednu litrovou zavařovací sklenici odpadu
za rok… Kolik odpadu vyprodukujete Vy?

5 hlavních zásad zero waste
Na prvopočátku všeho stojí vlastní rozhodnutí každého z nás, jakým směrem se
vydáme a co svým přístupem k životu a k naší Zemi budeme podporovat.
Pravidlo 5R:

REFUSE – REDUCE – REUSE – RECYCLE – ROT
(v češtině pravidlo 5Z: ZAMÍTNI – ZREDUKUJ – ZNOVU POUŽIJ –
ZRECYKLUJ – ZKOMPOSTUJ)
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1. ZAMÍTNI
Co nespotřebujeme, to nevyprodukuje odpad. Jakýkoliv leták nebo tretka, kterou
přijmeme, vytváří poptávku po její výrobě. Pokud tyto věci přijímáme,
schvalujeme a podporujeme tyto praktiky, které v důsledku ovlivňují životní
prostředí nás všech.
Můžeme zamítnout:
1. používání jednorázových plastových výrobků: igelitových sáčků a tašek,
plastových lahví, kelímků, víček, brček, příborů a nádobí na jedno použití.
2. Tretky zdarma: hotelové toaletní dárečky, reklamní vzorky, dárkové
předměty, balónky apod.
3. Nevyžádanou poštu: reklamní letáky, katalogy apod.

2. ZREDUKUJ
Zredukování znamená zjednodušení našeho životního stylu a upřednostňování
kvality před kvantitou.
Můžeme zredukovat:
1. Nedostane-li se odpad do vaší domácnosti, nebudete ho muset vůbec řešit.
Právě ze supermarketů a samoobsluh si totiž nosíme domů nejvíce
odpadků. Jak to zarazit? Sepište si nákupní lístek, nepodlehnete akcím
a slevám, a nakoupíte tak věci, které potřebujete. Pamatujte, že přístup
„to se může hodit“ je pro redukci odpadu snad úplně nejhorší.
2. Nakupujte potraviny bez obalu. Zaprvé ušetříte, protože neplatíte za obal,
a tedy reklamu. Za druhé si naberete přesně takové množství, které
chcete.

3. ZUŽITKUJ/ZNOVU POUŽIJ
Znovu použijeme to, co potřebujeme a nemůžeme to zamítnout ani zredukovat.
Tímto přístupem se šetří zdroje a energie, které by jinak musely být vynaloženy
při procesu výroby nebo recyklace. Upřednostňujeme nákup opakovatelně
využitelných věcí před věcmi na jedno použití (látkové kapesníky, textilní tašky
a sáčky, kuchyňské látkové utěrky, látkové ubrousky a dobíjecí baterie).
Nakupujeme v second handech, v bazarech nebo ve starožitnictví. Vymýšlíme pro
výrobky nový způsob využití. Například ze starého prostěradla se může stát hadr
na zem a ze starého hrnku stojánek na pastelky.
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4. ZRECYKLUJ
Při nákupu nových výrobků, bychom měli brát ohled nejen na fakt, zda jsou
opakovatelně použitelné, ale i na fakt, zda jsou vyrobené z recyklovatelných
materiálů. Dále pak při nákupu upřednostňovat takové materiály, které při
procesu recyklace nedegradují (sklo, ocel, hliník) před těmi, které svoje vlastnosti
při těchto procesech ztrácejí (plast, papír).

5. ZKOMPOSTUJ
Kompostování je jednoduchý a ověřený postup na správné využití organických
odpadů. Jedná se přirozené postupy, které již dávno využívali naši předci při práci
s půdou. Při pořizování kompostérů berte ohled na volbu materiálu, ze kterého je
kompostér vyroben. Upřednostňujte přírodní rozložitelné materiály. Mějte ale
na paměti, že kompostování je jednoduchý přírodní proces a není třeba z toho
dělat vědu a pořizovat si „speciální“ vybavení nebo kompostéry „na míru“.
Kompostovat rostlinné zbytky a posečenou trávu ze zahrady lze i jenom tak na
“hromadě“.
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Přehled
svozu směsného komunálního odpadu
- Město Černošín
a umístění sběrných nádob
na odpad pro chataře
Týdenní vývoz
110-120 l

1 x 14 dní vývoz 110-120 l

Obec

bílá známka

modrá známka

ČERNOŠÍN

každý pátek

sudý pátek

KRÁSNÉ ÚDOLÍ

každý pátek

sudý pátek

PYTLOV

každý pátek

sudý pátek

VÍCHOV

každý pátek

sudý pátek

LAŽANY

-

sudé pondělí

OSTROVCE

-

sudé pondělí

Třebel

-

lichý čtvrtek
sudé týdny ve dnech
viz. výše

Chalupářské 110-120
1 x 14 dní – zelená
známka
duben – říjen

Pro majitele nemovitostí (rekreačních objektů, chat, chalup) nacházejí
se na územích nepřístupných pro techniku svozové společnosti jsou umístěny
velkoobjemové černé kontejnery 1100 l označené znakem města na nápisem
,,Chataři Černošín"
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Připomínáme:
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad
proběhl 15.2.2021 /dle OZV č. 2/2019/
Poplatek hradí každá nemovitost s číslem popisným a číslem
evidenčním v územní působnosti Města Černošín.
Objem nádoby

Četnost vývozu

120 litrů
120 litrů
1100 litrů
1100 litrů
Chalupářský svoz

1x týdně
1x za 14 dní
1x týdně
1x za 14 dní
*

Počet výsypů
52
26
52
26
14

Výše poplatku
v Kč
1.000,500,10.000,5.000,300,-

* Chalupářským svozem se rozumí svoz v období od dubna do října celkem
14 výsypů.

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
identifikaci platby.
Pokud využijete platbu převodem na účet, známku si pak vyzvedněte
na MÚ.
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DOBRÁ ZPRÁVA!
V soutěži Alej roku 2020 získala černošínská javorová alej nad hradem Volfštejnem
druhé místo v Plzeňském kraji a desáté v celé republice! Nominováno bylo 132
alejí.
Děkujeme za vaše hlasy!
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KNIHOVNA

Naše knihovna zůstává uzavřena, jelikož se nachází v prostorách DPS. Ve vchodu
na městský úřad si můžete zapůjčit alespoň časopisy.
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE VESNICE - PYTLOV
Obec Pytlov je spádovou částí města Černošína. Najdete jej zhruba 3,5 kilometru
od města směrem ke Stříbru. V obci je evidováno 17 adres, katastrální území má
rozlohu 3,27 km2.
Ves je poprvé připomínána v roce 1353 a její název pocházející od jména Pytel
znamená "Pytlův dvůr". Ve středověku byl Pytlov majetkem města Stříbra. V roce
1705 je uváděn mezi svojšínským zbožím hrabat Příchovských a následně rodu
Bigatto. Součástí svojšínských držav zůstal až do konce feudalismu. Od roku 1850
byl Pytlov osadou Svojšína, v letech 1923 - 1960 samosprávnou obcí, po roce 1960
se stal osadou Černošína.
V obci je na návsi rybník, zastávka autobusu a dětské hřiště. Pravě u hřiště se
odehrávají různá setkání a akce. Připomenout můžeme například Animovaný film,
kdy si zájemci vyzkoušeli navrhnout scénáře, připravit pohyblivé figurky i titulky
a vše sloučit do jednoho filmu.
Martina Sihelská

16

17

ZIMA VE ŠKOLCE
Předvánoční čas v minulém roce byl v mateřské škole trochu jiný než obvykle. Děti
si vyzdobily školku, připomněly tradice, rozdaly dárky, přáníčka, šly se podívat
k Betlému. Ale omezení kolem onemocnění covid -19 jim neumožnilo uspořádat
Čertovskou besídku, předvánoční vystoupení pro rodiče a seniory, zazpívat si
u vánočního stromu v Černošíně. Nakonec předvánoční vystoupení, výsledek
snažení dětí obou tříd, mohli všichni shlédnout alespoň na facebooku města.
S příchodem nového roku si děti ve školce připomněly tradici Tří králů. Rozhodly
se nazpívat písničku pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří se v této nelehké době
starají o nemocné.
Vedle dárků od Ježíška však nejvíce radosti dětem přinesla paní Zima. Sáňkování,
koulování, stavění sněhuláků, pozorování zasněžené přírody si děti velmi užily.
Vedle pohádkového zimního počasí si děti připomněly pohádky i při vzdělávání
ve třídách.
S Perníkovou chaloupkou, Ledovým královstvím, Zlatovláskou, Popelkou
a s pohádkami Zvířátka a loupežníci, Tři prasátka, O neposlušných kůzlátkách
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strávily děti několik týdnů. Tečkou za pohádkou byl poté maškarní rej se
soutěžemi, hudbou a tanečky.
Děti se také zapojily do výtvarného projektu základní školy. Vybarvovaly ptáčky
a rybičky.
Situace kolem covidu nám školku stejně jako v loňském roce opět uzavřela.
Všichni ale věříme, že se brzy vše v dobré obrátí a školka bude zase naplněna
radostí a smíchem našich dětí.
Kolektiv MŠ

ZŠ - ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Letošní školní rok
začal ve školní družině
báječně. Mohli jsme být
všichni spolu a v plném
počtu. Užívali jsme si
zářijové i říjnové sluníčko.
Prvňáčci se seznamovali
s novými spolužáky, kteří
jim předávali cenné rady.
Všechno bylo tak, jak mělo
být. Po škole se rozléhal
smích i křik. Ne všechno ale
trvá věčně. V říjnu byla
škola opět ve stínu covidu
a měli jsme nucené měsíční
prázdniny.
V listopadu jsem se
v družině mohla potkat už
jen s žáky prvních tříd. Bylo
nás, jak se říká, pomálu, ale
zase jsme si o to víc vážili
společně stráveného času.
Chodili jsme na procházky,
pozorovali stopy zvířat
v prvním napadlém sněhu.
Když nám napadlo sněhu
víc, mohli jsme vyrazit
sáňkovat. Vyráběli jsme
19

tučňáky, kokosové sněhuláky nebo krmítka pro ptáčky.
Proč musím mít pořád tu roušku? A zase si musím mýt ruce? On si nedal
dezinfekci! Ona nemá roušku! Složitá doba pro nás všechny. Hlavně pro ty naše
nejmenší školáčky. Ale společnými silami zvládneme všechno i s danými
nařízeními. Jak dětem říkám: „Jsme taková malá školní rodina. Navzájem si
pomáháme a máme se všichni rádi“.

I V TÉTO DOBĚ SOUTĚŽÍME
I v letošním zvláštním školním roce jsme se rozhodli zúčastnit se dějepisné
olympiády a s nejlepšími řešiteli, kteří by postoupili do okresního kola, navázat na
loňský úspěch Filipa Grigara a Petry Rosové.
Téma letošního zadání bylo „Labyrintem barokního světa“, to znamená
historie z období let 1556 až 1781. Školní kolo se uskutečnilo začátkem prosince
2020, kterého se zúčastnili všichni žáci a žákyně z 8. a 9. ročníku. Odpovídali např.
na otázky z oblasti barokního umění, barokní architektury, literatury, života
obyčejných lidí, kteří žili v době baroka, některé úkoly se týkaly největšího
evropského válečného konfliktu té doby - třicetileté války. Žáci a žákyně se zapojili
velmi aktivně, bavilo je to, zpestřili si tak výuku dějepisu a zopakovali dříve
probrané učivo.
Do okresního kola podle počtu dosažených bodů postoupili žáci 9. třídy
Kristýna Vaľovská, Veronika Mayer a Lucián Bužo. Příprava na okresní kolo byla
o to těžší, že nebylo možné využít studijní materiály z knihoven, neboť v té době
byly knihovny na několik týdnů zavřené, konzultace a případná podpora vyučující
dějepisu nebyly v té době možné z důvodu uzavření škol a zákazu kontaktů. Žáci
tak byli v přípravě odkázáni na samostudium, učebnice a internet. Okresní kolo se
uskutečnilo v polovině ledna 2021 distančním způsobem. Soutěžící nejeli do
Tachova, ale (vzhledem k epidemiologické situaci) seděli u počítačů a zadané úkoly
řešili online, přitom byli sledováni z tachovského Domu dětí a mládeže kamerami
komisí, která se snažila dohlížet na to, aby soutěž proběhla regulérně. Úkoly, se
kterými se museli vypořádat účastníci okresního kola, byly samozřejmě obtížnější
než zadání ve školním kole. Netrpělivě jsme očekávali vyhlášení výsledků
okresního kola a nebyli jsme zklamáni, naopak, na prvních třech místech se sice
umístili žáci stříbrského gymnázia (těm samozřejmě gratulujeme), ale hned
za nimi na čtvrté příčce stanula naše žákyně Kristýna Vaľovská přede všemi žáky
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dalších základních škol našeho okresu. I další dva naši účastníci si vedli dobře.
Za úspěšnou reprezentaci naší školy jim patří poděkování, pochvala a uznání.
Další soutěží, do které jsme se zapojili, byla soutěž s názvem „Hledáme
nejlepšího Mladého chemika ČR“. Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd
základních škol a jejím cílem je představit chemii jako přitažlivý a perspektivní
studijní obor, který nabízí široké možnosti pracovního uplatnění. Letošní ročník je
stejně jako řada podobných akcí poznamenán pandemií covid-19. Již v říjnu měli
žáci možnost vyzkoušet si školní kolo formou testu, ze kterého vzešly 3 žákyně
postupující do krajského kola, které se uskutečnilo v úterý 26. 1. 2021. V tento den
reprezentantky absolvovaly vědomostní on-line test, který se skládal z 34 otázek
zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví,
vyčíslování rovnic, chemické výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod.
Na vypracování testu měli soutěžící stanoven limit 70 minut. Z celkového počtu
35 soutěžících si Lucie Bursová vybojovala 10. místo, Kristýna Vaľovská 21. místo
a Veronika Mayer 26. místo. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou
reprezentaci školy.
V úterý dne 2. 3. 2021 proběhlo okresní kolo soutěže cizích jazyků
konkrétně v německém jazyce. Soutěž proběhla taktéž v on-line prostředí
společně s dalšími účastníky z okresu Domažlice. Naši školu mohli reprezentovat
pouze dva zástupci, proto z řad připravujících se žáků byly nominovány žákyně
z devátého ročníku - Lucie Bursová a Veronika Mayer, které soutěžily ve starší
kategorii. Žáci se v průběhu letošního školního roku pilně připravovali pod
vedením paní učitelky Markéty Horholové, nevynechali ani přípravu během jarních
prázdnin.
Úkolem soutěžících bylo nejprve se německy představit a říci něco málo
o sobě. Poté si vylosovali jedno z konverzačních témat, ke kterému po krátké
přípravě souvisle hovořili (cca 5 – 10 minut). Nakonec jim byly položeny doplňující
otázky, na které museli dobře zareagovat. Z devíti účastníků obsadila děvčata první
dvě příčky. Veronika Mayer se s 24 body umístila na 1. místě a zajistila si tak
postup do krajského kola, kde bude reprezentovat okres Tachov. Hned za ní na
2. místě s 19 body skončila Lucie Bursová.
Z jejich úspěšného umístění byli paní učitelka Horholová, paní ředitelka
i ostatní zaměstnanci školy velmi nadšeni. Na obě děvčata jsme právem velmi
pyšní a těšíme se z postupu do krajského kola.
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CO DOKÁŽÍ NAŠI ŽÁCI
V rámci distanční výuky v předmětech výtvarné výchovy a praktických
činností mají žáci možnost dobrovolně zpracovat zadané téma. Níže si můžete
prohlédnou jejich zajímavá provedení, nad kterými s obdivem žasneme.

Rádi bychom šli do školy, paní učitelko…
Před pár lety bychom tuto větu slyšeli jen z úst těch nejmenších školáčků.
V současné době si tímto způsobem povzdechne nejeden žák druhého stupně.
I našim starším dětem se stýská.
Po kom? Po čem?
Škola je místem vzdělávání, výchovy, ale také místem setkávání. Izolace
a chybějící kontakt s kamarády jsou pro mnohé děti velmi náročné a narušují
psychickou pohodu všech školáků. Byli jsme hozeni do vody a plaveme, děti, rodiče
i učitelé. Netopíme se, ale sil ubývá i těm zdatným plavcům. Vzájemná podpora
a povzbuzování jsou nezbytné. Byli jsme jako školské zařízení uvrženi do online
prostoru, který osobní kontakt mezi žákem a učitelem nemůže nikdy
plnohodnotně nahradit.
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Avšak ani celosvětová pandemie čas nezastaví a život náš i našich dětí
pokračuje. Žáky 9. ročníku čeká velká změna. Přechod na střední školy proběhne
v mnohých případech bez přijímacího řízení. Všichni naši deváťáci si vybrali obory
na středních školách a chystají se na podzim k dalšímu studiu. Také dva žáci
7. ročníku a dva žáci 5. ročníku si podali přihlášku ke studiu na víceletém
gymnáziu. I jim budeme přát, aby byli na zvolené školy přijati.
I když je sociální izolace pro všechny strany náročná, nevzdáváme se.
Snažíme se našim žákům online zajistit alespoň některé výchovné a vzdělávací
programy, které by se jinak odehrávaly v prostředí školy. Od Úřadu Vlády České
republiky se nám podařilo zajistit program týkající se prevence kybernásilí
a prevence sexuálního násilí. Jeden z programů proběhl v lednu, druhý se chystá
na konec měsíce března. Obě témata považujeme za provázaná a pro naše žáky
nanejvýš důležitá, neboť anonymita v online prostředí, ve kterém se naše děti
v současné době pohybují více než kdy jindy, je místem, kde by se děti s těmito
nebezpečnými fenomény mohly setkat.
K naší lítosti se neuskuteční další nasmlouvané preventivní programy, které
se online uskutečnit nedají. Pokud bude epidemická situace v republice přívětivější
a školy budou otevřeny, využijeme nabídku od Mas Český Západ, z. s.
a uskutečníme preventivní program o zneužívání na sítích v návaznosti na projekci
filmu „V síti – za školou“.
Těšíme se do školy, těšíme se na kamarády, těšíme se na hodiny tělocviku
a možná i matematiky, fyziky či chemie…. Snad brzy na shledanou ve škole.

Zápis do první třídy
Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Blíží se období zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022, který se týká dětí
narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí po odkladu školní
docházky. Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci lze
předpokládat, že ani letos nebude moci zápis proběhnout způsobem, na jaký jsme
byli dlouhou dobu před vypuknutím pandemie zvyklí – osobním setkáním
ve škole. V současné době očekáváme pokyny z MŠMT, které určí konkrétní
podobu organizace zápisu. Prosíme, sledujte webové stránky školy
https://www.zscernosin.cz/, kde najdete v průběhu března upřesňující informace.
Děkujeme.
pedagogický sbor ZŠ Černošín
23

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu ze Záchranné služby Royal
Rangers (Kořen) a jmenovitě panu Rusňákovi, za obětavou, starostlivou
a profesionální péči o mého manžela, který z důvodu přeplněných kapacit
v nemocnici zůstal v těžkém stavu s Covid 19 v domácí péči.
Děkuji za to, že i přes momentální složitou situaci díky nemoci Covid 19 nedáváte
na sobě znát negativní emoce, únavu a naopak šíříte pozitivní energii. Děkuji Vám
za vlídná a povzbudivá slova.
Ještě není vyhráno, ale věříme, že s Vaší pomocí vše dopadne dobře. Bez Vás
bychom to nezvládli.
Přeji nám všem, aby pandemie co nejdříve skončila, a Vy jste opět mohli pracovat
na svých skvělých projektech. Vydržte!
S vděčností
Mgr. Soňa Směšná

Poděkování
Město Černošín i v letošním nelehkém roce podpořilo Středisko sociálních služeb
Víteček, které již více než 20 let pečuje o tělesně i mentálně těžce postižené děti
a dospělé, a navíc poskytuje i asistenční službu seniorům v západočeském
příhraničí okresů Tachov a Cheb. Občanům těchto okresů nabízíme:
- pro tělesně a mentálně postižené děti a dospělé nabízíme odlehčovací
a vzdělávací služby denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny a základní
školy speciální, včetně pravidelné ranní i odpolední dopravy
- pro seniory, pro tělesně a mentálně postižené děti a dospělé pak službu
osobní asistence přímo v jejich domácnostech, která jim pomáhá zůstávat
v rodinném prostředí a neodcházet předčasně do nemocniční péče nebo
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pobytového zařízení. Naši asistenti poskytují tuto službu i několikrát denně,
mnohým i 7 x v týdnu
- pro rodiče a opatrovníky – pomoc s klientem jako odlehčení v jejich
nelehkém poslání a úkolu
Tato služba má však také své náklady, zejména dopravní a mzdové. Podpora
ze strany státu je pouze částečná (cca 60%) a přímo předpokládá, že si Víteček
část nákladů pokryje příspěvky z „ostatních zdrojů“, tj. mimo jiné i od obcí a měst
obsluhovaného regionu. Proto je pro nás podpora obcí tak potřebná
a důležitá.

Za naše klienty, rodiče i zaměstnance Střediska Víteček proto děkujeme Městu
Černošín za pomoc i podporu. Moc si toho vážíme
Za Středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké
zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim
v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval.
A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná
padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země
neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla.
Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na
dobrou půdu a vydala úrodu – některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné
třicetinásobnou. Mt 13, 1-8
Myslím, že jsme v době, která nás dobře přihnojila být otevření jiným věcem, než
jsme doposud byli.
O loňských Velikonocích Tomáš Halík napsal:
Žádné zasévání slov nepřinese plody, pokud mu nebude předcházet „duchovní
rozlišování“ - zodpovědnost za sebe, za druhé, za společné životní prostředí. To je
příprava půdy. Ježíšův příběh o rozsévači mluví jasně. Zrno potřebuje dobrou
půdu, zrození a růst předpokládá určitý biotop, někde semeno kořen nezapustí.
Proto si vážím „kategoriální pastorace“,
službu kolegů kaplanů v nemocnicích,
armádě, věznicích, školách. Nejsme
misionáři, ani jen „pro ty svoje“, ale pro
všechny. Každý člověk má duchovní
dimenzi své osobnosti, ptá se po smyslu
své existence. A v mezních situacích
o tom chce taky s někým mluvit.
Mezní situací, tím pohnojením půdy, pro
důležité otázky života, je i to, co nyní
zažíváme: covid krize, která nás tíží více
či méně všechny. Zavázala jsem se být
tím, kdo je připravený mlčet nebo mluvit
nad nepohodlnými otázkami: proč, kdo,
kdy a co to znamená. Ne, jako někdo,
kdo má odpovědi, ale jako někdo, kdo
před otázkou neuhne za pohodlné klišé.
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Nebudu vždycky k dispozici, nejsem ani přilepená ani na faře, ani na telefonu.
Ale to neznamená, že mě nezastihnete. Kdo hledá, ten najde. Jsem tam, kde jsem
potřeba, kde jsem teď užitečná. Kde by měl být každý, kdo může: u nemocných
a odkázaných na druhé. Kdybyste měli pocit, že můžete pomoci i vy, ozvěte se.
Hezké Velikonoce
naplněné dobrou
setbou!
Juliana Hamariová
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VELIKONOCE
Patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou to svátky jara, které
oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky
a tradice se lišily vesnici od vesnice a dřív probíhaly během velikonoční ho období,
které trvalo šest neděl. Jejich úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit
domácnost i tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody.

Původ velikonočních svátků

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování.
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na
neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na
neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto
pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

Pašijový týden

Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý
den má své pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
Škaredá (černá) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo
každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha
apod.), aby byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí
až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován.
V některých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto
dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly
se obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky,
zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého
liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do
domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů.
V tento den se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla
celý rok zdravá.
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MALOVÁNÍ KRASLIC S LENKOU
Zdobením kraslic se věnuji několik let. Před loňskými Velikonocemi jsem

jich namalovala 450. Kraslice měly zdobit naše muzeum, ale bohužel
protikoronovirová opatření plány změnila, tak jsem kraslice rozdávala.
Letos jsem začala s malováním vajíček již v lednu a poprvé jsem se pustila
do pštrosího vejce, které mi dalo opravdu zabrat. Zdobení trvalo cca
7 hodin. Výsledek uvidíte na letošní velikonoční výstavě za okny
Informačního centra. Pojďte si také zkusit namalovat kraslice, zjistíte, že je
to velmi snadné a návykové.

Co je k tomu potřeba:

Hlavně vyfouknutá vajíčka a nemusí být jen slepičí. Mohou být třeba kachní,
holubí, husí, pštrosí… Jen ta malá jsou o větší trpělivosti, špatně se mezi
prsty drží, proto je lepší zdobit vajíčka větší. Dále je potřeba aromalampa,
svíčky a voskovky. Do dřevěné tužky nebo pastelky zapíchnete špendlík.
Ideální je mít více tužek, do kterých dáte špendlíky s různě velkou
hlavičkou. Tak můžete vytvářet malbu jak tenkým tahem, tak i silnějším.

Fantazii se meze nekladou

Nejčastěji se malují slepičí vajíčka, ale kraslice lze udělat i z vajec kachních,
husích, holubích či křepelčích. Kdo má možnost získat pštrosí, bude mít
raritu. Nejvíce se malují jarní motivy, kvítky a různé ornamenty. Pokud
chcete mít originální kraslici, můžete zkusit i něco jiného, třeba sluníčko
nebo lístky. Podkladové barvy mohou být klasické, ale můžete stejně jako já
použít různé spreje.

Kraslice jinou metodou

Nechcete malovaná vajíčka? Zkuste tedy například ubrouskovou techniku,
kdy si vystřihnete hezký motiv z ubrousku. Necháte si jen tu nejvrchnější
část. Pak na vajíčko nanesete obrázek a potřete průhledným lepidlem.
Lepidlo se prosákne na skořápku a obrázek připevní, ale musíte vše s velkou
opatrností uhladit, aby se obrázek nepotrhal. V konečné fázi můžete
barvené vajíčko zafixovat čirým lakem.
Oblíbená je také metoda obtisků lístečků, kvítků nebo trávy. Vajíčko dáte
do silonové ponožky a přitisknete na vajíčko třeba lístek. Silonka jej
přimáčkne ke skořápce, takto vše ponoříte do připravené barvy. Po době
působení vajíčko vyndáte, necháte oschnout a pak silonku a lístek sundáte.
Zůstane vám tam krásný otisk. Pozor, vajíčka neponoříte prázdná. Je lepší je
namalovat a pak vyfouknout. Přeji všem krásné a poklidné Velikonoce
a plno krásných, originálních vajíček.
Lenka Vališová
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VYTVOŘTE SI JEDNODUCHOU VELIKONOČNÍ DEKORACI
A VÝZDOBU
Velikonoční svátky se budou letos odehrávat výhradně v úzkém kruhu rodinném.
To ale neznamená, že bychom se měli ošidit o jarní atmosféru.

Dekorace na velikonoční stůl
Budete potřebovat:
• Květiny v různých barvách, nejlépe bílé, žluté, červené fialové, zkrátka jarně
veselé
• větvičky buxusu
• seno
• obarvená velikonoční vajíčka
• keramickou misku
• aranžovací hmotu
• nůž
• zahradnické nůžky
• misku s vodou
Nejprve si z aranžovací
hmoty vyřízneme takový
kus, aby se napevno vešel
do vybrané misky. Musí
být dostatečně vysoký,
aby v něm dobře držely
květiny
a
větvičky.
Aranžovací
hmotu
namočíme
a necháme
nasát vodou. Zvolíme
misku, nejlépe v neutrálních tónech bílé, béžové, nebo šedé, abyste celé barevné
aranžmá zbytečně nepřekombinovali. Do misky vložíme vodou nasátou aranžovací
hmotu. Kolem dokola začneme zapichovat květiny tak, aby květy přesahovaly přes
okraj misky směrem ven. Vlastně vytváříme okraj hnízda. Při aranžování květin
střídáme barvy, aby byla dekorace co nejveselejší. Když jsme s počtem květin
spokojeni, napícháme mezi ně větvičky buxusu. Do vzniklého hnízda vložíme
slámu a vytvo-říme hnízdečko na kraslice. Vložíme kraslice, měly by být stejných
barev, jaké mají květy a listy, které jsme použili v dekoraci. A máme hotovo.
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Něžný velikonoční svícen z vaječných skořápek
Velikonoční svícen není sice klasickou velikonoční dekorací. A to je chyba! Oheň
k životu patří, je základem lidské civilizace. Velikonoce spadají do chladného
období a jistě víte, jak pocitově zahřeje ten malý mihotavý plamének.
Budete potřebovat:
• vaječné skořápky – půlky rozklepnutých vajec musí být očištěné a dobře
odmaštěné
• křepelčí vajíčka
• obyčejný mech
• dřevitá sláma nebo seno
• kočičky neboli větvičky vrby jívy s částečně rozvitými pupeny
• sušené květiny, ideálně levanduli, ale hezké budou jakékoliv barevné sušené
květy
• tavnou pistoli
• štětec
• barvu

Pomocí tavné pistole spojíme půlky vaječných skořápek do pokud možno
pravidelného kruhu – věnce. Dbejte na to, aby při spojování byly jejich spodky
ve stejné rovině, aby se dal věnec rovně položit na stůl. Zrovna tak by otevřené
konce měly směřovat mírně šikmo ven z kruhu, aby výzdoba vynikla. Abychom
sjednotili barvu, přetřeme skořápky z vnější strany barvou. Pochopitelně lze
nechat skořápky v jejich přirozené podobě, ale pak dbejte, aby měly skořápky
pokud možno stejnou barvu. Do skořápek opatrně vložíme mech nebo vámi
zvolenou vycpávku a zarovnáme nůžkami.
Poté začneme aranžovat. Nejprve připevníme pomocí tavné pistole křepelčí
vajíčka. Zkrátíme větvičky jívy s „kočičkami“ na asi centimetrovou délku
a zapíchneme je do výstelky. Dozdobíme sušenými květy, které máte k dispozici.
Můžeme si pomoci tavnou pistolí. A máme hotovo!
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Jednoduchá a velmi efektní velikonoční dekorace z březového
polínka, skořápek a květin
Tato dekorace je velice jednoduchá a přitom se stane hvězdou vaší velikonoční
výzdoby. Bude nepřehlédnutelná na slavnostním stole, v okně, stejně jako vám
zpříjemní návrat domů, najdete-li jí místo v předsíni.
Budete potřebovat:
• větší březové polínko s kůrou přeseknuté na půl
• vaječné skořápky
• zelený mech
• květiny
• větvičky buxusu
• drobné větvičky se zavřenými poupaty
• tavnou pistoli
• aranžovací hmotu, kterou předem necháte nasát vodou
Polínko očistěte od nečistot, ale opatrně, abyste nepoškodili kůru. Ze skořápek –
z užšího konce – opatrně odstaňte asi třetinu skořápky a vložte do nich kousek
aranžovací hmoty. Do hmoty ve vajíčku napíchejte po jedné květině a jedné
či dvou větviček buxusu. Naaranžované skořápky připevněte tavnou pistolí na
polínko v pravidelných rozestupech a mezi ně a okolo přilepte polštářky zeleného
mechu. A to je všechno. Teď jen najít pro dekoraci krásné místo.

Veselé Velikonoce!
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1
2
3
4
5
6
7
8

STRÁNKA PRO ZÁBAVU

9
10
11
12
13
1 - kolem
3 - malá moucha
5 - ženské jméno
7 - pocit slabosti po výkonu
9 - kamenná hora
11 - drobný odpad
13 - ženské jméno (17. 5.)

2 - kaluž
4 - povel ke stoupnutí (tělocvičný)
6 - tekutina v ústech
8 - víkendová cesta
10 - tuhý omastek
12 - malá fena

Kvízová otázka: nerost, který byl přivezen z Vlčí hory na náměstí v Černošíně.
Nyní turisticky vyhledávané místo pro relax, odpočinek a načerpání nové energie
………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Vyluštěnou tajenku a odpověď na naši kvízovou otázku doručte do 30. 4. 2021 na
MÚ v Černošíně. Správné odpovědi budou slosovány a na jednoho výherce čeká
odměna. Výherní jméno bude zveřejněno.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení
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……………………………………………………………………………..

Kontakt

NĚKOLIK VĚT NA ZÁVĚR
Loňský rok byl těžký. Letos ještě těžší.
Vnímá to už takto asi každý z nás. Nemá smysl rozepisovat se, co vše nám korona
vzala, znemožnila. V mnoha rodinách vzala to nejvíc, o co člověk přijít může.
Jsme tu, jsme tu pro Vás. Snažíme se udělat vše pro to, abychom zde mohli
společně žít, usnadnit, vyslechnout, nasměrovat. Často jsme nuceni improvizovat,
řešit za pochodu. I pro nás jsou to nové situace, na které Vás dopředu život
nepřipraví. Každý může mít svůj pohled, názor. Pro nás je nejvíc večer si říct,
udělali jsme maximum.
Je to období plné splínu a těžkostí. Snad nadcházející jarní slunečné dny postupně
smažou pocit beznaděje a smutku, který se v nás usazuje. Najděme zase ztracenou
sílu. Věřme, že prostě bude líp.
Ať ti slunce snese novou energii každý den, ať tě měsíc uzdravuje každou noc.
Ať déšť odnese pryč tvůj strach, ať vítr přivěje novou sílu do tvého bytí. Ať kráčíš
něžně po zemi a vidíš její krásu každý den svého života.“ Apačské přísloví
S přáním pevného zdraví Vám všem.
Hana Merglová,
místostarostka
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COVID – 19
Dezinfekce veřejných
prostranství, v DPS, ZŠ
i v našich vesnicích.
Děkujeme
za flexibilnost a nasazení
naší jednotky SDH Černošín.
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