Vážení spoluobčané, čtenáři,
21. září 2021 ve 21 hodin 21 minut začal astronomický podzim. Upřímně se mi tomu
ani nechce uvěřit, že léto je skutečně pryč. Bylo jiné, bylo zvláštní, bylo proměnlivé
a nestabilní. Vlastně jako vše od počátku letošního roku. V minulých dnech mi byla
položena otázka. „A co se vlastně v letošním roce udělalo?“.
Vůbec nemám pocit, že bych se procházel růžovou zahradou a často jsem měl
naopak pocit, že se někde potkávám.
To si pak sednete, musíte si vše srovnat v hlavě a uděláte takovou inventuru
proběhlého roku. A ono se opravdu na první pohled mohlo zdát, že do více než jeho
poloviny vše ovlivnil tolik skloňovaný koronavir, a že vlastně téměř nic dělat nešlo.
Ale věřím, že předložený výčet realizovaných akcí je důkazem, že ač s překážkami,
tak se akce daří zdárně uskutečnit.
Realizované akce:
•
Odstranění havarijního stavu účelové komunikace p. p. č. 1253/26
do chatové oblasti v k.ú. Ostrovce
•
Rekonstrukce kalové jímky na ČOV v Černošíně
•
Místní komunikace funkční skupiny D2 – cyklookruh - finišujeme
•
Bezbariérový přístup, rampa, zdravotní středisko
•
Bezbariérový přístup nákupní středisko
•
Dokončení projektové dokumentace na vnitřní stavební úpravy
obchodního střediska
•
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Černošíně a v Lažanech
•
Oprava dřevěného schodiště do věže kostela Sv. Jiří
•
Nový vodní zdroj ve Víchově
•
Autobusové zastávky – Krásné Údolí, Pytlov – čekají na umístění
•
Opravy budov – prostory využívané JSDH a SDH Černošín, škola – oprava
zdi a plot, MŠ – umývárny
•
Obnovená Boží muka – starý hřbitov
•
Oprava asfaltového krytu, včetně odstavné plochy u zdravotního
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•
•

střediska a oprava místní komunikace Ostrovce
Zkvalitnění služeb pro občany – elektronická úřední deska
Nové knižní publikace města „Černošín poblíž Vlčí hory“, „Černošín na
starých pohlednicích“

Připravované projekty:
•
Nové stavební parcely Jiráskova ulice, II. Etapa
•
Vnitřní stavební úpravy obchodního střediska Černošín
•
Rybník Záhoří
•
Výstavba bytových jednotek
•
Příprava projektu komunikace z Husovy ulice na pomník obětem
I. světové války
•
Vodárna Ostrovce – nový zdroj
•
Doplnění mobiliáře kolem vznikajícího cyklookruhu
•
Lokální výstražný systém, digitální povodňový plán města Černošín
•
Nové oplocení venkovního multifunkčního hřiště za Motorestem
•
Zpracované návrhy na nové dětské hřiště vedle nového cyklookruhu
pod pilou
•
Opravy budov DPS v Černošíně – fasády, bezbariérové přístupy
•
Parkování u MŠ a vstupní prostor
•
Zdržení nabraly nové stavební parcely, kdy jsme museli čekat na vydání
stavebního povolení a rozhodnutím zastupitelstva se realizace stavby
posouvá do roku 2022. Ale i v tomto už nastává posun a do konce roku
bychom mohli mít za sebou výběrové řízení a znát vysoutěženou firmu na
zasíťování pozemků.
•
Další akcí, která se nerealizovala, je projekt na vyhlídku Volfštejn. Ač jsme
projektanta opakovaně urgovali a vždy přišel příslib, že …do velikonoc,
…do konce května, …do konce června na 1OO procent… tak realita je
taková, že dosud nic. V současné chvíli oslovujeme nového projektanta
ve spolupráci s Odborem památkové péče ze Stříbra a památkáři z Plzně.
•
Také kolumbárium, které má vzniknout na místním hřbitově, zůstalo zatím
ve stadiu projektu a příprav.
Podařilo se nám také získat na některé výše zmíněné akce dotační tituly. Jsou jistě
vždy milým bonusem, přesto že realizaci akcí nestavíme do pozice, že se bude stavět
jen za podmínky získání dotace. Do následujícího vydání zpravodaje Vám
připravíme souhrn dotačních titulů získaných v letošním roce včetně jejich výše.
Od podání žádosti, její administraci, uzavření smluv a vyúčtování, je schován
pořádný kus práce s výsledkem velmi nejistým.
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Dotace jsou nenárokové a jen připraveným přeje štěstí. V letošním roce jsme to
štěstí celkem měli,
Nejen investiční akce jsou to, co řešíme.
Připravujeme nové „odpadové vyhlášky“, související od nového roku s nově
přijatým zákonem o odpadech. Více k tomuto tématu najdete na dalších stránkách
zpravodaje a následně v informačním letáku, který zpracujeme během měsíce října
a najdete ho pak ve svých schránkách.
A kolem toho všeho procházíte mlžným oparem někdy běžných a někdy opravdu
překvapivých situací, které přináší práce na úřadě s dopadem a cílem zajistit zdárně
chod města včetně běžné i neběžné agendy, údržby veřejných prostranství, opravy
a údržby nemovitostí. Je to takový každodenní zázrak.
Přeji Vám barevné podzimní dny. Přeji Vám zdraví. Přeji Vám, ať neztratíte
optimistický nadhled, který je v této době obzvláště potřebný. Přejme si pohodu
a klid bez stresů a různých kolapsů a nezdarů.
Ne vždy se daří, přichází i okamžiky, kdy víme, že něco prostě neklaplo, ale vždy se
snažíme najít cestu, jak z toho ven, jak to neopakovat, jak to příště udělat, vymyslet
lépe. Jsme prostě taky jen lidé.
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach,
že nějakou uděláte.“
Citát od amerického spisovatele, filozofa a výtvarníka Elberta Hubbarda
(1856-1915)
Miroslav Plincelner
starosta města
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Město Černošín

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ – PROSINEC 2021
Josef PACOLA
Zdeněk NEDVĚD
František KREJČA
Jiří PÉZL
Božena PLINCELNEROVÁ
Miroslav TUKA
Bohuslav NOVOTNÝ
Karolina VYČICHLOVÁ
Alena VESELOVSKÁ
Lidmila PIVOŇKOVÁ
Dana HILPERTOVÁ
Marie POSTLOVÁ
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 20. 10. 2021 od 15:00 hod. se na sále KSC Vlčák uskuteční vítání nových
občánků. Prosíme všechny rodiče, kteří dosud neodevzdali přihlášky, aby tak učinili
co nejdříve.

Za SPOZ
Eva Klusáčková

ZMĚNA PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU
MĚSTA ČERNOŠÍN
Pro rok 2022 se mění pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
Města Černošín. ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT PODÁNY DO 31. 10. 2021.
Formuláře naleznete na stránkách města:
https://www.cernosin.cz/
Úřad – formuláře ke stažení – dotace města –
8. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Černošín
pro rok 2022
9. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Černošín
pro rok 2022
Eva Klusáčková
Město Černošín
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TAKÉ MĚSTO ČERNOŠÍN ZASLALO FINANČNÍ POMOC
OBCÍM POSTIŽENÝM NIČIVÝM TORNÁDEM.
Zastupitelstvo města Černošín na zasedání dne 30. 6. 2021 schválilo usnesením
č. 21 příspěvek v celkové výši 250.000,- Kč pro obce postižené živelnou pohromou
- Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Pánov, Stebno (pro každou obec 50.000,- Kč).
Věříme, že i naše pomoc přispěje k návratu k normálnímu životu v obcích.
Obdivujeme sílu, s jakou se lidé dokázali semknout a vzájemně si pomoci. Černošín
zažil před lety bleskovou povodeň, která ničila majetek a vzala i lidský život. Také
k nám tehdy putovala finanční pomoc od měst a obcí.
Hana Merglová
Město Černošín

KAŽDÁ OBEC, KTERÁ CHCE I V ROCE 2022 VYBÍRAT
POPLATKY ZA ODPADY MUSÍ PŘIJMOUT NOVOU
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU A STANOVIT
NĚKTERÝ Z NOVÝCH POPLATKŮ.
1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a spolu s ním
i související změnový zákon, na základě kterého musí všechny obce do konce roku
2021 přijmout novou obecně závaznou vyhlášku tak, abychom mohli vybírat
poplatky za komunální odpad.
Na posledním červnovém zasedání zastupitelstva města bylo přijato usnesení,
kterým byl schválen přechod na systém Poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství – nazývaný lidově „na hlavu“.
Oproti současné vyhlášce tak dojde ke změně, kdy dle §10e zákona o místních
poplatcích je poplatníkem:
a) fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému pobytu)
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
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Ve vymezení poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické
osoby, které jsou vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud
byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost,
nikoliv pak osoba právnická.
Zastupitelstvo města bude rozhodovat o sazbě místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství na svém veřejném zasedání dne 30. 9. 2021 od 18.00 na
sále KSC Vlčák. O výsledku jednání, přijaté sazbě, o znění celé Obecně závazné
vyhlášky, ale také o přehledu skutečných nákladů města na sběr a svoz odpadů,
Vás budeme informovat v letáku, který obdržíte v říjnu do Vašich schránek,
na stránkách města i v následujícím zpravodaji.
Změna zákona o odpadech se dotkne také Obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanoví obecní systém odpadového hospodářství. Také její nové znění bude
projednáno na zastupitelstvu města a budete o změnách informování.
Hana Merglová
Město Černošín
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MOBILNÍ ROZHLAS
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v obci Černošín? Zaregistrujte se do
Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS,
e-mailů nebo zpráv do aplikace. S registrací Vám rádi pomůžeme v informačním
centru nebo na MÚ Černošín.
https://cernosin.mobilnirozhlas.cz/registrace
Co vám registrace přinese?
Upozornění na krizové situace
Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody, elektřiny apod.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Novinky z obce
👩👩👩💻💻💻Rozhodování pomocí anket
Služba je zdarma!
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JAK SE ZAREGISTROVAT DO MROZHLASU:
Přihlášení:

Jméno: ………………………………………………..……………………………………..
Příjmení: …………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………..
Bydliště: …………………………………………………..…………………………………
Tel. číslo (mobil): ………………………………………..………………………………
E-mail: …………………………………………..…………………………………………..

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
V Černošíně dne:
Podpis:

Pro registraci vyplňte přihlášku a odevzdejte v Informačním centru nebo na
MÚ Černošín.
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KNIHOVNA ČERNOŠÍN
Nové knižní tituly naleznete v naší knihovně. Proběhla výměna. Již několikrát Vámi
přečtené jsme vyměnili za nové. Přibyly nové knihy pro děti. A jako úplnou novinku
máme audio knihy. Knihovna se nachází v prostorách MÚ ,,konírna“. Je otevřeno
každou středu od 13:00 – 16:00 hod.
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INFORMAČNÍ CENTRUM ČERNOŠÍN
Od 1. 10. 2021 budou služby Informačního centra
poskytovány na Městském úřadu Černošín.
Martina Janotová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
První školní den našich prvňáčků
Středa 1. 9. 2021 byla pro většinu z nás obyčejným pracovním dnem, ale pro rodiče
prvňáčků a pro samotné prvňáčky je to den, který zásadně zasáhl do jejich
každodenního života. Konaly se velké přípravy, jak ze strany školy, tak ze strany
rodičů. A jak to všechno probíhalo?
Prvňáčci i rodiče přišli do školy plni očekávání, jak to v té škole bude asi vypadat,
jaká bude paní učitelka. Prvňáčky i rodiče vítala paní učitelka ve třídě vyzdobené
obrázky Večerníčka, který je bude jejich prvním školním rokem provázet. Žáčci se
usadili do lavic, kde byly připravené školní pomůcky a potřeby, většina z nich se
pochlubila novou aktovkou. Rodiče se rozestoupili v zadní části třídy a slavnostní
chvíle mohla začít.
Jako první přivítala nové žáčky paní ředitelka. Následovalo přivítání od pana
starosty, který měl připravený pro každého malý osobní dárek - čokoládku Kofilu.
Dále k dětem promluvila paní Janotová, která jim předala malý praktický dárek.
Malí žáčci se zaujetím poslouchali všechny nové informace, poté si v doprovodu
p. učitelky Andršové prohlédli celou budovu školy. Po návratu do třídy rozdala
paní učitelka dětem "Pamětní listy" na tento významný den. Někteří žáčci přinesli
paní učitelce kytičku, sešly se i sladkosti. Vše proběhlo slavnostně, možná s trochou
nervozity po těle, ale loučení bylo už jen s úsměvem na tváři.
Všem našim prvňáčkům přejeme úspěšný první školní rok a rodičům především
hodně trpělivosti.
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„NO PROBLEM“
Bojíš se komunikovat anglicky?
Mnozí z nás se oprávněně zdráhají a obávají mluvit v cizím jazyce. Dovednost
ovládnutí jazyka jiného nežli českého, je tzv. „běh na dlouhou trať“. Český
vzdělávací systém však drží krok se světem a nabízí dětem výuku cizích jazyků již od
prvního stupně základní školy. A jsou to právě naše děti, které se často v rámci
rodinných dovolených dotazují na důležité informace týkající se ubytování či
hledání určitého místa v neznámém prostředí. Rádi tedy v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaštítěn Evropskými strukturálními
a investičními fondy, využijeme možnost uskutečnit projektový den mimo školu
s cílem rozvoje jazykových dovedností našich dětí.
Ve spolupráci s Městským muzeem ve Stříbře jsme pro žáky Základní školy
v Černošíně připravili na začátek školního roku projektový den, který jsme nazvali
„NO PROBLEM“. Dětem bude zadán komplexní pracovní úkol, při němž budou
muset samostatně naplánovat cestu ze své školy v Černošíně do stříbrského muzea
pro své anglicky mluvící kamarády, kteří je „mohli“ v rámci školního výměnného
programu navštívit.
Kromě zdokonalení jazykových dovedností bude kladen důraz na rozvoj kritického
myšlení, vedení k samostatnosti a v neposlední řadě na praktickou využitelnost
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poznatků. Projekt „NO PROBLEM“ bude tedy pro děti jakousi „zkouškou nanečisto“,
která se odehraje pro ně v bezpečném prostředí.
Společné vedení projektového dne zajistí pan RNDr. Zbyněk Navrátil, ředitel
městského muzea, pracovnice městského muzea a Mgr. Ivana Parikrupová, učitelka
ZŠ Černošín. Projektu se zúčastní žáci 8. ročníku naší školy.
Rozvoj a podpora komunikačních dovedností našich dětí nebude však otázkou
jednodenního projektu. V tomto školním roce byla malým žákům nabídnuta
angličtina pro začátečníky, ti starší mají možnost navštěvovat Klub anglického
a německého jazyka. Zatímco je angličtina univerzálním jazykem dorozumění
v současném světě, němčinu možná mnozí žáci ocení během několika let, když si
budou hledat pracovní uplatnění v rámci EU.
Pro ty děti, které jsou zaměřené na sport či umění, jsme otevřeli kroužky
sportovních aktivit, výtvarný kroužek, rozvoj logiky hravou formou zabezpečí Klub
zábavné logiky a deskových her či kroužek Bezbolestná matematika.
Žáci 9. ročníku můžou využít pravidelné doučování z českého jazyka, které je
zároveň podporou a přípravou na přijímací řízení na střední školy.
Děti z obou stupňů základní školy se mohou přihlásit do dopravního kroužku, který
bude od října pořádán každý pátek, aby se již začaly připravovat na soutěže
pořádané organizací BESIP, v nichž tradičně dosahují na stupně nejvyšší.
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Milovníci přírody mají jedinečnou možnost vyžití během víkendů v kroužku Mladých
přátel myslivosti a ochránců přírody.
V rámci mimoškolních aktivit mohou děti navštěvovat kroužky: keramiky, Mladí
fotbalisté, Mladí hasiči, stolní tenis, taneční kroužek.
Touto cestou by vedení Základní školy Černošín a pedagogický sbor rádi poděkovali
všem spoluobčanům a rodičům, kteří se podílejí na výchově a vedení našich dětí
v rámci některých zájmových útvarů. Naše děti jsou naše budoucnost, čas jim
věnovaný je formuje a připravuje do života dospělých, kam všechny rychlým
tempem směřují. Skutečně vřelý dík a budeme všichni doufat, že nás vleklá
covidová opatření letos nezastaví ve vzdělávání a hrách ať už ve škole, nebo ve výše
zmíněných kroužcích.
ZŠ Černošín

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Čas jak voda rychle plyne, s prázdninami se loučíme…Touto písničkou zahájily děti
z mateřské školy nový školní rok. Někteří z nich si opět jen těžko zvykali na režim
ve školce, druzí netajili radost ze setkání s kamarády. Nejvíce smutné byli ty holčičky
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a kluci, pro které byla mateřská škola novým prostředím bez svých nejbližších. Brzy,
ale i oni pochopili, že jim školka dává i nová překvapení a zážitky. Během adaptace
nových i starších dětí si všichni užívali posledního sluníčka na školní zahradě, která
se rozzářila novými nakreslenými obrázky. Aby děti poznaly i okolí mateřské školy,
vydaly se do lesa hledat sladký poklad s plněním úkolů, které s přírodou
bezprostředně souvisí. Z nasbíraných přírodnin poté vytvořily koláže, kterými si
vyzdobily společné prostory školky. Na procházce městem si děti prohlédly
netradiční výstavu žáků základní školy.
Všechny děti se už těší, až budou moci svým rodičům ukázat, co se již ve školce
naučily. Krátké vystoupení si připraví na tradiční PODZIMNÍ DÍLNIČKY, z kterých
si budou odnášet i dekoraci vyrobenou společně se svými rodiči. Krátkým
vystoupením přivítají v říjnu své malé kamarády při VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Jak barevné
listí bude různorodá i podzimní činnost ve školce. Děti při vzdělávání poznají, co jim
toto roční období nabízí. A protože všichni, především však děti, mají rády
předvánoční čas, čekají je v době adventu akce, kterých se společně s kamarády
zúčastní.
Přejeme jim, aby je celým rokem provázela dobrá nálada a radost z prožitého.
Kolektiv MŠ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČERNOŠÍN
Vážení spoluobčané,
poslední měsíce nás, naše děti a veškeré aktivity provází spousta omezení.
Neustále musíme mít přehled, která omezení a jaká opatření aktuálně musíme
dodržovat. A právě to má vliv i na volnočasové aktivity. I přes všechny překážky jsme
se mohli na jaře tohoto roku s omezeními a dodržováním aktuálních opatření vrátit
k aktivní přípravě na hasičskou sezónu.
V dubnu se naše děti zúčastnily soutěže Plamen konané v Boru u Tachova, kde se
umístily na 4. místě.
V tuto dobu se rozhodlo, že se začnou pořádat soutěže v požárních útocích.
Nelenili jsme a společně se rozhodli, že uspořádáme soutěž na domácí půdě. Oslovili
jsme TJ Sokol Černošín, abychom mohli tuto soutěž pořádat na fotbalovém hřišti.
Tímto děkujeme TJ Sokol a P. Klepsovi za skvělou spolupráci a zapůjčení prostor
hřiště, kabin a občerstvení. Za zajištění občerstvení děkujeme paní Jungbauerové,
H. Merglové, J. Hruškovi, J. Bláhovi a M. Bláhovi. Vybrali jsme termín a přípravy se
mohly rozjet v plném proudu. Teď už jen sehnat sponzory na ceny pro soutěžící
družstva, objednat poháry a medaile pro vítěze. Za ceny a podporu patří poděkování
firmě Lear Ostrov u Stříbra, emz Hanauer Černošín, Ekodepon, TOP drogerie Stříbro,
papírnictví Pětroš Stříbro, mlékárna Stříbro, městu Černošín a paní Jungbauerové.
Vše se povedlo a soutěž proběhla bez komplikací. Jedinou nepříjemností bylo
počasí. Den před závody na hřišti stála voda a celý závod byl v ohrožení. Ale i to
počasí se nad námi smilovalo, přestalo pršet. Do rána se voda částečně vsákla do
půdy a při závodu už nám svítilo sluníčko.
Naše děti zabojovaly a na domácí půdě vyhrály zlatou medaili. Následovaly další
soutěže, kde bojovaly a letošní sezóna je vydařená. Každá výhra i prohra je pro nás
impulsem bojovat dál, každá chybička je ponaučením. Neustále je co zlepšovat.
S bojovným srdcem a úsměvem na tváři jde vše lépe. Výsledky našich mladých
hasičů na jednotlivých soutěží:
Černošín – 1. místo
Damnov – 3. místo
Halže
– 2. místo
Hošťka – 3. místo
Ctiboř
– 5. místo
Stříbro – 1. místo
Ještě nás čeká soutěž v požárním útoku v Kladrubech a v Chodové Plané.
Celou sezónu uzavře podzimní kolo hry Plamen, které se bude konat v Plané
u Mariánských Lázní.
V červnu proběhlo soustředění ve Františkových Lázních. Zde jsme strávili 4 dny.
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Děti každé ráno začínaly rozcvičkou, probíhala kontrola úklidu chatek a hodnocení.
Dopoledne měly pravidelně trénink. Odpoledne probíhaly aktivity jako návštěva
centra Františkových Lázní, jeli jsme se podívat do přírodní rezervace SOOS apod...
Tentokrát nám přálo i počasí a děti se koupaly v jezeře Amerika. Domů jsme se
vraceli plní nových zážitků.
I v letošním roce jsme mohli dětem nahradit staré vybavení novým. Pořídili jsme
jim také týmové bundy. Samozřejmě by to nešlo bez podpory města Černošín. Za to
všem patří poděkování a věříme, že Sbor dobrovolných hasičů a mládež bude naše
město nadále podporovat.
Na konec bychom chtěli pozvat mezi nás všechny děti, které by si chtěly
vyzkoušet práci hasičů,
závodit v požárních útocích, naučit se střílet ze vzduchovky, základy topografie,
práce s buzolou, základy zdravovědy apod... V zimních měsících trávíme čas
v hasičské zbrojnici nebo v tělocvičně základní školy. Všechny aktivní děti rádi
uvidíme každé pondělí v 16:00 hod. Můžete mezi nás přijít kdykoliv během roku.
Jediné omezení, které máme je minimální věk 6 let, horní hranice není nijak
omezena. Najdete nás u hasičské zbrojnice nebo na tartanovém hřišti
za Motorestem Vlčák. Sledovat nás můžete na FB „Mladí hasiči SDH Černošín“, kde
zveřejňujeme všechny naše aktivity, úspěchy i prohry.
Vedoucí mladých hasičů Lenka Kodimová a Iveta Šnejdarová

18

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Prázdniny končí a Spolek Černošínsých žen, připravil bohatě nabitý program pro
děti s názvem ,,Rozloučení s prázdninami". Jeho součástí bylo lovení rybiček, házení
míčků, točení obručí, malování na obličej od slečny Vávrové. Kolotoč, jump monkey
trampolínu zabezpečilo pro tuto akci Město Černošín. Podávala se cukrová vata,
meloun, ilzano, koblížky od firmy Penam. Děti vyráběly lampičky s naší Lízou,
opékali jsme buřty. To všechno čekalo na ty, kteří neváhali a dorazili za námi
v sobotu 4. září na farní zahradu. Byla rozmístěna i stanoviště s různě obtížnými
disciplínami, kde si děti mohly vybojovat odměny v podobě sladkostí a školních
potřeb. O zakončení ,,Rozloučení s prázdninami" se v krásném provedení postarala
i dvě velmi nadaná děvčata, se kterými jsme si mohli zatancovat a pobavit.
Po zakončení slunečného dne se blížila noční chvilka pro dospělé, kteří si mohli
společně užít Oldies party, kde si připomenuli, poslechli svá 70. až 90. léta. Tímto
bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, že se námi přišli pobavit, a také
obrovské dík patří především ženám ze spolku Černošínských žen, Městu Černošín,
Hance Merglové, Martině Janotové, Vlastě Andršové, Líze, Evě Klusáčkové, Martině
Čekanové a Elišce Merglové.
Za Černošínské ženy
Martina Čekanová
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO ČERNOŠÍN
Pozvánka na členskou schůzi
Členská schůze se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2021 na sále motorestu „Vlčák“
od 14,00 hod.
V roce 2020 se nám nepodařilo uskutečnit ani jednu členskou schůzi, a proto výbor
STP srdečně zve všechny členy naší organizace.
V roce 2021 se nám podařilo zajistit a uskutečnit tyto akce:
- Zájezd do Prahy 14. srpna 2021. Prošli jsme se od Strahovského kláštera přes
Hradčanské náměstí, Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí, zastavili jsme se
v kostele u Pražského Jezulátka a došli na Kampu.
- v srpnu jsme opět jako v předchozích letech pobyli týden v hotelu MAS Sezimovo
Ústí. O zážitcích z tohoto pobytu jsem již psala v roce 2020.
- v září jsme uskutečnili týdenní pobyt v hotelu u Jezírka v Liberci. Navštívili zámek
Sychrov, město Turnov a Jablonec nad Nisou, také vyjeli lanovkou na Ještěd
a obdivovali Libereckou radnici. Někteří navštívili botanickou zahradu nebo ZOO,
a také Severočeské muzeum. V Liberci je pořád kam jít, takže jsme vše nestihli.
Další akcí, kterou budeme pořádat je zájezd do divadla v Plzni. V neděli
24. října 2021 se těšíme na muzikál BILLY ELLIOT, který se hraje na Nové scéně.
Zapsala: Anna Chlebečková

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
ZPRÁVA O SBOROVÉM DNI
V neděli 19. září 2021 se ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické
konal sborový den. Naším hlavním hostem byl Daniel Freitinger, evangelický farář
z Domažlic. Dopoledne se konaly slavnostní bohoslužby s vysluhováním svaté
Večeře Páně. Odpoledne potom byla přednáška na téma Moravští bratři v Grónsku.
Později se ještě konal koncert Miroslava Landsmana. Výtěžek ze sbírky byl věnován
na opravy ve sborovém domě v Lestkově.
Moravští bratři byli duchovní potomci Jednoty bratrské, kteří odešli
z Kravařska do Herrnhutu kvůli evangelické víře. V Herrnhutu vznikla nová Jednota
bratrská, známá ve světě jako Unitas fratrum. Odtud začali podnikat misijní cesty
do celého světa (Karibik, Severní Amerika, Jižní Amerika, Jižní Afrika, Labrador,
Orient, Východní Indie, později Východní Afrika, Austrálie, Aljaška).
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Dne 19. ledna 1733 se vydali tři Moravští bratři – Christian David, Matthäus
Stach a Christian Stach na cestu z Herrnhutu do Kodaně. V dubnu odpluli lodí
z Kodaně do Grónska. A 20. května večer loď přistála v dnešním Nuuku.
Život v Grónsku byl pro Moravské bratry v prvních letech velmi těžký.
Někteří domorodci se k nim chovali nepřátelsky. Zásoby potravin přivezené
z Evropy byly brzy u konce. Od září 1733 do června 1734 se rozšířili v Grónsku
neštovice a mnoho domorodců zemřelo. V srpnu 1734 se ke třem Moravanům
připojili Friedrich Böhnisch a Johann Beck. Matthäus Stach a Johann Beck se
rozhodli, že v Grónsku zůstanou do konce života navzdory nepřátelství Inuitů.
V roce 1736 přijeli do Nuuku další pomocníci – matka Matthäuse Stacha a obě jeho
sestry – Rosina a Anna.
První misionáři přijeli do Grónska zcela nepřipraveni. Neznali řeč
domorodců a jejich mentalitu, neměli materiální zajištění, nevěděli, jak konat misii.
Domorodci přicházeli k Moravským bratřím pouze v době nouze. V červnu 1737
přišlo mnoho Inuitů k Moravanům,
protože jim jiní domorodci ukládali o život. Na jaře 1738 přišli k moravským
misionářům domorodci, protože trpěli hladem.
V červnu 1738 se dostal do Nuuku Gróňan, který se jmenoval Kajarnak.
Velmi se zajímal o překlad bible do grónštiny. Kajarnak s rodinou a se svým švagrem
zůstali u Moravských bratří. S dvěma rodinami začali Moravané misijní práci. Každý
den konali ranní a večerní pobožnosti, vysvětlovali oddíly z bible. S dětmi zahájili
školní vyučování. O Velikonocích 1739 pokřtil Matthäus Stach první domorodce.
Padesátá léta 18. století byla v Grónsku dobou stálého vzestupu.
Asi 170 kilometrů od Nuuku založil Matthäus Stach v roce 1758 druhou stanici
Lichtenfels. Během několika let byla tato osada přístřeším pro 330 Inuitů. V Nuuku
vzrostl počet členů na 540. V roce 1774 založil Johannes Sörensen novou stanici
Lichtenau, asi 750 kilometrů jižně od Nuuku.
Herrnhutští misionáři pracovali v Grónsku stále systematičtěji a úspěšněji. Z jejich
misijních stanic, do nichž soustřeďovali místní pokřtěné obyvatele, se postupně
vyvinula poměrně velká sídliště. Vrchol misijních úspěchů dosáhla ochranovská
jednota bratrská v Grónsku v polovině 19. století. V této době žilo v obcích jednoty
bratrské přes dva tisíce pokřtěných Inuitů. V dalších desetiletí začal počet
pokřtěných domorodců postupně klesat. V roce 1899 došlo k rozhodnutí, že
Jednota bratrská opustí Grónsko a předá svou misijní činnost dánským misionářům.
Poslední misionáři opustili Grónsko 11. září 1900.
V budově Moravských bratři v Nuuku se vystřídala řada nových obyvatel.
Byla zde mj. stanice lišek, policejní stanice, národní muzeum. Po rekonstrukci domu
se sem nastěhovala v roce 1987 grónská univerzita – Ilisimatusarfik. V současné
době je budova Moravských bratří sídlem grónského ombudsmana.
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Foto: Socha Hanse Egedeho
Socha Hanse Egedeho, „apoštola Grónska“ se nachází na kopci u Starého přístavu
nedaleko katedrály. Kopii sochy najdeme v kostele Marmorkirken v Kodani.
Hans Poulsen Egede (narozen 31.1.1686 v Harstadu v Norsku, zemřel 5.11.1758
v Stubbekøbingu v Dánsku).

MĚSTO ČERNOŠÍN PODPORUJE I VÍTEČEK
Město Černošín podpořilo
středisko sociálních služeb
Víteček při údržbě vítečkovské
zahrady. Neboť součástí
střediska je i veliká – téměř
půlhektarová zahrada, kterou
od brzkého jara do pozdního
podzimu využívají tělesně i
mentálně těžce postižení
klienti sociálně terapeutických
dílen a denního stacionáře.

23

Zahradu nevyužívají pouze ke hře a odpočinku, ale čím dále častěji i k drobným
zahradnickým pracím:
- na jaře k péči o květiny, stromky a keře,
k poznávání rostlinných cyklů v přírodě,
- přes léto k práci ve skleníku a záhonech, pěstování vlastních výpěstků, potěšení
z vlastní práce, sledování a na vlastní kůži poznávání pěstebních procesů a
jejich výsledků
- na podzim sběru – tj. v současné době - ke zpracování ovoce (přípravy svačinek,
lisování moštů, výrobu a sušení křížal, pečení švestkových koláčů) apod.
Tyto práce a pobyt na čerstvém vzduchu
přispívají k dobrému vztahu k přírodě, lásce
z pohybu a uspokojení z dobře vykonané
práce. Zlepšují pohybovou motoriku,
posilují tělesné schopnosti (zejména
u vozíčkářů), posilují sociální dovednosti ze
společného pohybu a práce apod.
Využívání zahrady má v současné době i svá
úskalí a problémy: žalostná a výkonově
nedostatečná technika na její údržbu. Malá domácí sekačka byla vzhledem
k rozlehlosti zahrady výkonnostně nedostatečná a za léta provozu opotřebená
a poruchová. Navíc sekání zahrady této velikosti trvalo malou sekačkou 2 dny práce
+ odvoz trávy. Proto jsme oslovili vedení Města Černošín se žádostí o pomoc
a spolupráci a s blížícím se koncem letní sezóny můžeme s vděčností konstatovat,
že se naše žádost neminula
účinkem. S pomocí vedení Města
Černošín se nám v letošním roce
daří zahradu pravidelně a pečlivě
sekat, což stupňovitě vedlo
k bezpečnějšímu pohybu zejména
tělesně hendikepovaných klientů a
vozíčkářů, většímu využití celé
zahrady, zlepšení vzhledu a na
podzim i k jednoduššímu sběru
jablek, švestek, hrušek a dalšího
ovoce – zkrátka k výrazně vyššímu a bezpečnějšímu využívání zahrady Střediska
sociálních služeb Víteček i hendikepovanými klienty a vozíčkáři. Za tuto pomoc
pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče Městu Černošín děkují. Poděkování také
zaslouží paní Hana Raisrové, která pravidelně pomáhá s prodejem výrobků
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střediska Víteček na veřejných akcích. Nejenže tím přispívá k drobnému přivýdělku
na činnost střediska, ale zejména dodává elán a nadšení všem, kteří se na výrobě
drobných předmětů podílejí. Moc so toho vážíme a děkujeme.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Velcí a silní podporují hendikepované
Plzeňský kraj, ČEPS a.s. a Leon Tsoukernik dlouhodobě podporují i Středisko
sociálních služeb Víteček v Černošíně, které pracuje s mentálně a tělesně těžce
postiženými dětmi, dospělými i seniory. V předchozích letech pomohli s postupnou
rekonstrukcí jednotlivých učeben a terapeutických dílen, s pořízením
bezbariérového skleníku a v letošním roce významnou částkou podpořili i výměnu
starého uhelného kotle za moderní a ekologické tepelné čerpadlo. To nejen budovu
vytápí, ale ohřívá i teplou vodu na odpolední koupele.
Klienty
střediska
Víteček podpořila
i plánská firma
Panasonic, která jim
věnovala dvě sady
hifisestav
pro
zpříjemnění pobytu
zejména v denním
stacionáři.

Není žádným tajemstvím, že sociální podnikaní si nikdy svou činností nemůže na
větší investice vydělat a je tak odkázáno na pomoc veřejných i soukromých zdrojů.
Pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče proto posílají všem, kteří se na pomoci
a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání, aby nám zachovali
přízeň i v dalších letech.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE VESNICE - LAŽANY
Nejstarší zápis o ,,vísce Lažanů“, tj. lidí
usedlých na lázu, nebo přistěhovalých
z lázu, se dochoval z roku 1379, kdy
se připomínají jako zboží pánů
z Volfštejna. Do konce feudalismu
bývaly Lažany součástí panství TřebelTrpísty, od roku 1850 pak
samostatnou obcí. V katastru obce se
doloval zvláštní ,,modrý kaolín“
žádaný k výrobě speciálních
hrnčířských výrobků, pro který si
jezdili zájemci ze širokého okolí.
Těžba dávala obživu řadě lidí. V roce
1960 se staly součástí okresu Tachov
a současně osadou Černošína. Lažany
je malá vesnice, která se nachází
se asi 2 km na jih od Černošína na
úpatí Vlčí hory.
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V roce 2011 zde trvale žilo 19 obyvatel. V roce 2020 je zde evidováno 5 trvale
žijících obyvatel. Lažany leží v katastrálním území Lažany u Černošína o rozloze
5,71 km². Obec je založena kolem nepravidelné návsi se dvěma rybníčky.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KNIŽNÍ KLENOTY
První kniha pod názvem ,,Černošín na starých pohlednicích“. Tuto knihu připravil
pan Miroslav Cvrk ve spolupráci s pány Václavem Baxou a Janem Edlem. Kniha má
pevnou vazbu a obsahuje mnoho fotografií míst, pohlednic i map. Cena 340,- Kč.
Druhá publikace ,,Černošín poblíž Vlčí hory“ od Karla Tannerta, kterou přeložil
a sestavil Miroslav Cvrk. Publikace je ze starých i nových časů věnované turistům
a letním hostům. Cena 100,- Kč. Obě knihy můžete zakoupit v Informačním centru
nebo muzeu Černošín.
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MUZEUM ČERNOŠÍN
Milí přátelé našeho muzea!
Chtěla bych všem moc poděkovat, že jste nám zachovali přízeň, ačkoliv jste k nám
několik měsíců nesměli. Obávala jsem se, že snad i adresu muzea zapomenete
a že už se mi nevrátíte.
Ale jste úžasní, hned po prvním rozvolnění přišlo mnoho lidí na opožděnou vánoční
- pak už přejmenovanou Kočičí výstavu. Do toho nám přibyla sbírka nálezů od pana
Jaromíra Lajbla.
Léto bylo fajn, jezdily k nám tábory i velké party. Aby se děti v muzeu moc nenudily,
začala jsem pro ně sbírat tak zvané putovní kamínky (rodiče jistě znají, hledají se
malované kamínky, nález se eviduje na facebooku a posílá dál, případně zůstane
doma a naopak někdo donese další kamínek)
Je to oblíbená hra a já se stále snažím nějaké kamínky do muzea shánět, a tímto
děkuji také černošínským, že se do toho zapojili.
Teď na čas hostíme výstavu ,,Krásy z pedigu“, které vytváří Ivanka Klepsová. Její díla
rozhodně stojí za zhlédnutí a podotýkám, že jsme si původně myslela, že na to
přijdou jen ženy. Tak to vůbec není pravda, už tu byli i muži a díla obdivovali.
A teď k Vánocům. Vzala jsem si do ruky kalendář, chtěla jsem vědět, jaké Vánoce
jsme už v muzeu měli. Tak, počítejme: Historické s betlémy, Andělské, Zvonečkové,
Knoflíkové, Kočičkové. Tak jsem přemýšlela na novým tématem a letos máme
Modré Vánoce. Takže celá "putovní místnost" bude oděna do modré barvy včetně
stromečku a výzdoby. Tuto výstavu zahájím koncem listopadu a doufám, že se
přijdete podívat.
Přehled akcí do konce roku:
Sobota 9. října od 16 hodin - Představení nové knihy Miroslava Cvrka - ČERNOŠÍN
NA STARÝCH POHLEDNICÍCH. Krátké povídání o sběru materiálu do knihy, prodej
a také autogramiáda. Akce se bude konat v malém sále v 1. patře v KSC Černošín.
(místnost vedle tanečního sálu)
Výstava PORTRÉTI/Y - portrétové fotografie Jana Picky ze Stříbra nám laskavě
zapůjčí MKS Stříbro. Výstava bude nainstalována od 14. října do 29. listopadu ve
vstupním prostoru MÚ v Černošíně.
Pátek 5.listopadu od 17 hodin - Přednáška Miroslava Tréglera pod názvem Kosí
potok od pramene ke Mži.
Akce se bude konat v malém sále v 1. patře v KSC Černošín. (místnost vedle
tanečního sálu)
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Vánoční MODRÁ VÝSTAVA - bude letos připravena v expozici černošínského muzea
od 27. listopadu 2021 do 6. ledna 2022.
Přeji vám krásné podzimní dny i zakončení letošního roku, slunce v očích i duši
a pohodu.
Martina Sihelská

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA VÝSTAVU
OD IVANY KLEPSOVÉ
Černošínské muzeum zahájilo novou výstavu. Celá jedna místnost je plná košíků,
tácků, andělů, ozdob, dekorací, květin a dalších věcí, a to vše je vyrobeno
s přírodních proutků pedigu. Všechnu tu krásu napletla černošínská Ivana
Klepsová. "Potěšilo mě, že mohu vystavovat své výtvory v milém útulném muzeu
u nás doma. Ovšem bez přítomných hostů v daný den D by vernisáž ani nemohla
začít. Moje úžasná maminka Maruška zaslouží obzvlášť veliké poděkování, protože
na tom má největší podíl a bez ní bych tu nebyla ani já. Chtěla bych také poděkovat
všem dalším dobrým lidičkám, kteří mi pomohli tuto akci uskutečnit. Panu
starostovi Miroslavu Plincelnerovi, za prvotní nápad Paní Hance Merglové a
pracovnici muzea za podporu, pomoc a prezentaci. Doufám, že se výstava bude
líbit," uvedla autorka všech pletených výtvorů Ivana Klepsová, která se naučila plést
z pedigu přesně na stejném místě, kde vystavuje. Před dvěma lety tam totiž
proběhly tvůrčí dílny, které vedla plzeňská Martina Klímová a právě na tomto kurzu
naučila zájemkyně plést z pedigu.
Maminka vystavovatelky Marie Marková, která připravila i slavnostní občerstvení,
je na svou dceru Ivanku
hrdá. "Ona odmala byla moc
šikovná.
Uměla
plést,
háčkovat, v tom je pro mě,
ale je šikovnější.
A tohle se jí tedy opravdu
povedlo, tolik krásných věcí
napletla,"
usmívala
se
černošínská Marie Marková.
Výstavu zahájil a květiny
předal
starosta
města
Černošína
Miroslav
Plincelner.
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"Je úžasné, co šikovných lidiček u nás ve městě máme. Vážím si jejich práce
a vždycky mě moc potěší, když tu jejich tvorbu můžeme prezentovat široké
veřejnosti. Děkuji všem za návštěvu našeho malého krásného muzea. Výstava zde
zůstane až do poloviny listopadu," uvedl černošínský starosta.
Výstavu doplňují také obrázky žáků ze ZŠ v Černošíně.
Martina Sihelská
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MARIE KOBZOVÁ PROCESTOVALA SVĚT
Výstava fotografií je nainstalována ve vstupním prostoru tamního městského
úřadu. Výstava velkoformátových fotografií nese název „Z Černošína až na konec
světa“ a jde o snímky z cest do zahraničí od černošínské Marie Kobzové. Jejím
koníčkem bylo právě cestování a projela dle svých slov desítky zemí. Dnes je paní
Kobzové 86 let a má na co vzpomínat. "Brala jsem si hlavně poznávací zájezdy,
protože jsem chtěla při jedné cestě vidět co nejvíce míst. Evropu mám celou
procestovanou a vzpomínek mnoho. Většinou mě zaujala architektura, pozorovala
jsem, jak tam žijí lidé," řekla při svém vzpomínání Kobzová.
Fotografie z Finska, Sicílie, Kréty, Portugalska a dalších míst jsou rozmístěny na
třech panelech a o každém snímku dokáže říct cestovatelka více. "Vidím fotku a už
si vzpomenu, co vše při té cestě bylo, nebo co jsem tam viděla. Tedy, samozřejmě,
nepamatuji si úplně všechno, ale ty snímky mi hodně připomenou. Každý rok jsem
byla jinde. A nemyslete, že znám jen zahraničí, procestovala jsme také křížem
krážem celou naši republiku. Chtěla jsem prostě poznat svůj domov i svět. Člověk
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nic nepotřebuje, do hrobu si nic nevezme a nejlepší jsou vzpomínky a zážitky,"
dodala Marie Kobzová.
Snímky si můžete prohlédnout ve všední dny vždy v provozní době městského
úřadu, až do poloviny října.
Martina Sihelská
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LETNÍ AKCE V ČERNOŠÍNĚ
Vesmírnou naučnou stezku jste si mohli projít od června až do konce prázdnin. Nyní
přinášíme správné řešení tajenky: SLUNEČNÍ SOUSTAVA. Věříme, že se Vám stezka
líbila a děkujeme všem účastníkům, kteří vesmírem propluli a správně vyluštili
tajenku.
Nyní pro Vás připravujeme novou stezku, která nese název ,,STARÉ POVĚSTI
ČESKÉ,,. Kudy trasa stezky povede, Vás budeme informovat.

PŘIPRAVUJEME

V pondělí 5. července proběhlo odpoledne při dechové hudbě. K poslechu a pro
dobrou náladu hrála kapela Amátovka. Hrálo se pro radost, ale také na přání,
někteří si nechali zahrát k narozeninám jiní zase k výročí svatby. Počasí nám, až na
krátký letní deštík přálo, a společně s Vámi, to bylo příjemně strávené odpoledne.
V sobotu 17. července se uskutečnil na farní zahradě koncert kapely Odyssea.
Počasí nás v průběhu večera trošku pozlobilo, ale i přesto návštěvníci vydrželi
a akce se vydařila. Po roce jsme se také opět sešli na dvou hodinkách zábavy pro
děti u infocentra. Vyráběli jsme hodiny a navlékali korálkové náramky. Jak hodiny,
tak i náramky se všem dětem moc povedly. Měli jsme naplánovanou i třetí hodinku,
ale bohužel vzhledem k počasí nebylo možné tuto akci zrealizovat. O výrobu
lampiček, ale děti nepřišly. Lampičky děti tvořily s naší Lízou 4. září v rámci akce
,,Rozloučení s prázdninami“, kterou si připravil Spolek Černošínských žen.
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V červenci a srpnu jsme se společně sešli na letní kině, vždy to bylo velice milé
setkání.
Během letních měsíců jste mohli shlédnout i několik výstav. Krásné obrázky pod
názvem ,,Jen tak pro radost“ vystavovala v prostorách MÚ Adéla Marková, kterou
pak vystřídaly práce dětí ze ZŠ Černošín. Žáci 6. ročníku usedli do lavic našeho
kostela a zahleděli se do jeho očí. Děti zachytily výjevy oken. Výstava nesla název
,,Oči sv. Jiří – Pro oči nevidí“. Žáci dále zvýtvarnili ,,Zub času“. Obrazy byly umístěny
na místní kašně. Výstavu doplňovaly staré fotografie Černošína a okolí.
A v neposlední řadě ,,Magický houbový les“ je k vidění na dolním náměstí. Velké
uznání patří paní učitelce Vlastě Andršové za její originální nápady a kreativní
výsledky žáků.
Martina Janotová
A co nás čeká na podzim…?

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM V ČERNOŠÍNĚ
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A CO NÁS ČEKÁ…
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ TŘEBELÁKŮ
Po delší odmlce se koná sraz třebelských občanů. Neformální setkání třebelských
rodáků se uskuteční 16.10. 2021 od 14:00 hod. v salónku restaurace Motorestu
Vlčák. Pozváni jsou všichni příznivci.
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STRÁNKA PRO ZÁBAVU
Stránka pro zábavu z minulého vydání zpravodaje města Černošín. Vrátila se nám
pouze jedna vyluštěná stránka od paní Martiny Nedvědové. Moc za ní děkujeme.
Tímto se tedy stává jedinou výherkyní a bude kontaktována k možnosti předání
drobné odměny.
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TIP NA PODZIMNÍ DEKORACI - JEŽEČEK ZE ŠIŠEK
Materiál na ježka posbíráte venku při procházce a kousek režného provázku
a tavnou pistoli doma určitě najdete. Víc není potřeba. Roztomilého ježka ze šišek
můžete posadit do podzimních truhlíků či květináčů.

Budete potřebovat

Na tělo:
– lahev vhodného tvaru, kdo má možnost, může si tělo ježka vytvarovat ze sena
zpevněného drátkem - vypadá to krásně přírodně a ušetří si práci s omotáváním
provázku. Také lze využít polystyrenové korpusy (kouli-tělo a kužel-čumák), které
spojíte k sobě
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Dále:
– dostatečné množství šišek
– režný provázek
– tavnou pistoli
– kaštan, žalud, kamínek apod. na čumák
– materiál na oči (buď dejte samolepící očka, nebo použijte malé kaštánky,
vystřihněte oči z pevnější látky…)
– ozdoby dle libosti („lampionky“ z mochyně, barevné listy, maličká jablíčka,
šípky apod.)

Jak na to
1. Pokud má lahev nevhodný zesílený konec, odřízněte ho. Připravenou lahev
postupně obmotejte provázkem a průběžně si ho přichycujte lepidlem. Ten, kdo
má základ ježka ze sena, slámy apod., si tuto počáteční fázi ušetří – šišky může
připevňovat rovnou.
2. Na vršek lahve přilepte čumáček, v našem případě kaštan.
3. A teď pěkně jednu po druhé postupně směrem dozadu tavnou pistolí
připevňujeme šišky jako bodlinky.
4. Hotového ježka dozdobte podle své fantazie.
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