Vážení spoluobčané
Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje, které mapuje uplynulé
období a přibližuje dění v našem krásném městečku. Čas překotně běží a jaro nám
již klepe na dveře. A ač nedávno byly Vánoce, tak jsou, v nadsázce, na dohled
další. Rok je v podstatě krátká doba na stavební činnost a vše je podřízeno
rozmarům počasí.
V prvních dnech letošního roku finišují přípravné práce tak, abychom měli
v maximální možné míře vše nastaveno na rozjezd v letošním roce. Ne všechno se
daří, jak bylo naplánováno a musí se v rámci možností improvizovat. Věřím, že i
v letošním roce se posuneme o kousek dál a povede se nám zdárně zúročit
vynaloženou snahu v rámci přípravy roku 2016 a dalších. Vše se v podstatě odvíjí
od finančních prostředků, které jsme schopni v rámci rozpočtu uvolnit na
jednotlivé akce a musím přiznat, že vhodných dotačních titulů není zase už tak
mnoho. Nemám rád věci, které se realizují jen proto, že jsou na ně vypsány
dotační tituly. Nechceme přece dělat akce, které nepotřebujeme a nejsou nějak
zvlášť přínosné. Buďme realisté a dělejme vše pro to, aby se nám dařily věci
smysluplné a sloužící široké veřejnosti.
Není to tak dlouho, kdy jsem odpovídal na otázku, co se vlastně událo
v Černošíně za poslední rok. Strašně rychle se zapomíná a dnešní uspěchaná doba
tomu napomáhá. A co se vlastně převratného stalo za posledních patnáct let?
Vzpomínáte si, jak se Černošín obrátil naruby po roce 2000? Pokusím se vše
rámcově připomenout u příležitosti letošní poutě formou vzpomínkových
fotografií, na kterých budeme moci zavzpomínat, jak byla obec neprůjezdná, když
se pokládala nová voda, kanalizace, plyn, el. vedení, veřejné osvětlení a měnil se
povrch průtahové komunikace. Vše umocněno povodní, která nás ,,poctila“ v roce
2001. Vše je minulost.
Věřím, že i letošní rok bude dobrý ve všech směrech veškerých aktivit,
které se ve městě chystají. Přál bych si, abychom se my všichni zapojili do tvoření
současnosti. Zvu Vás všechny k účasti na jednání zastupitelstva, abyste se svými
připomínkami a plodnými podněty podíleli na budoucnosti našeho krásného
městečka. Budu se asi opakovat, ale musíme si uvědomit, že město není
majetkem zastupitelů, město je přece naše a my chceme, aby se nám tady
pohodově žilo. Přejme si v letošním roce hodně úspěchů a pohody.
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
ÚŘEDNÍ HODINY NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V ČERNOŠÍNĚ:
Pondělí
7:30 – 11:30
12:30-16:00
Úterý
7:30 – 11:30
12:30-15:00
Středa
7:30 – 11:30
12:30-16:00
Čtvrtek
7:30 – 11:30
12:30-15:00
Pátek
-----

ROČNÍ POPLATEK ZA PSA
Roční poplatek

Za 1 psa

Za druhého a
každého dalšího
Poplatek pro Černošín za psa s vlastním výběhem:
100,150,- důchodci platí za psa:
50,75,Poplatek pro Černošín za psa bez vlastního výběhu:
300,450,- důchodci platí za psa:
100,150,Poplatek - ostatní části obce
60,90,- důchodci platí za psa:
50,75,(Důchodci-poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu)
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců
nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo
prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/ P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
2

Nárok na úlevu od poplatků má osoba, která si pořídila psa z útulku ve výši
100% po dobu 3 let.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši,
vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může městský úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
Informace – Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Města Černošín ze dne 11.7.2014

NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA
Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši
pro hrobové místo nebo urnové místo 10,- Kč za rok (100,- Kč na 10 let)
pro hrobky a dvouhroby
20,- Kč za rok (200,- Kč na 10 let)
Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli veškeré změny údajů,
potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o
pohřebnictví.
PRODEJ ZNÁMEK SKO (směsný komunální odpad) NA 2. Q 2016 OD 1.4.2016
CENY ČTVRTLETNÍCH ZNÁMEK
SKO Třebel - roční poplatek
600,- Kč
Čtvrtletní týdenní vývoz 110-120 l
550,- Kč
Čtvrtletní 14denní vývoz 110-120 l
450,- Kč
14-ti denní vývoz v LICHÉ TÝDNY
NÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
Úhrada za pronájem obecních pozemků je splatná do 31.03.2016, případně
dle uzavřené smlouvy.
Počet obyvatel Město Černošín a jeho částí ke dni 31.12.2015
Obec, část obce
Celkem obyvatel
Muži
Černošín
870
434
Krásné Údolí
43
21
Lažany
7
4
Ostrovce
34
16
Pytlov
22
10
Třebel
24
11
Víchov
95
48
Záhoří
1
1
Celkem
1096
545
3

Ženy
436
22
3
18
12
13
47
0
551

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČERNOŠÍN
V prostorách Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova čp. 337, v přízemí
Provozní doba – úterý 08:30 do 15:30 hodin
Jana Marková
Matrika, ohlašovna a podatelna

Úprava hodin pro veřejnost provozovny České pošty s. p.
v obci Černošín s účinností od 1.4. 2016 v tomto rozsah
Pondělí - Pátek

8:00 - 10:30

13:30 - 16:00

Rozsah hodin pro veřejnost oproti současnému stavu tedy zůstane nezměněn.

Město Černošín
ŽIVOTNÍ JUBILEA
březen – červen 2016
Naděžda MUCHNOVÁ
Svatava STEINEROVÁ, PhMr.
Alena DOUŠOVÁ
Marie PEROUTKOVÁ
Margita WARRELMANNOVÁ
Bedřiška KOSOVÁ
Irena LINGROVÁ
Jan BERKA
František MIČKA
Marie KUBOVSKÁ
Antonín KONOPÁSEK
Marie KOBZOVÁ
František MICHALÍK
Marie RUDNÁ
Lýdia FILIPČÍKOVÁ
Evženie MERTLOVÁ
Vítězslav PLAČEK
Václav ČERNÝVojtěch MIČKA
Aurelie KADLECOVÁ
Margita KAŠŠOVÁ

Ladislav PISKÁČEK
Antonín FILIPČÍK
Marie KOBYLKOVÁ
Karel HAJŽMAN
Anna HOUŽVIČKOVÁ
Miroslav BURSA
Jiří ŠRÁMEK
Zdeňka HRUBÁ
Miroslav NOVÁK
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STŘÍBRNÁ SVATBA
Josef a Jana KADLECOVI
Václav a Jarmila TUKOVI
Zdeněk a Jiřina KŘÍŽOVI

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně štěstí a zdraví.

HISTORIE
-

Co se psalo o našem městě v novinách za císaře pána

Další pokračování čtení o historii našeho města můžeme věnovat starým
novinovým článkům a jejich obsahu, který hovoří o tehdy aktuálním dění ve
městě. V pátek 8. ledna t.r. si přišlo kolem dvaceti zájemců do restaurace Vlčák
poslechnout povídání o čem psaly noviny za císaře pána. Pěkně v teple při dobré
kávě a čaji jsme zdejší salón přeměnili v docela příjemnou čítárnu.
Připomeňme si několik zajímavých textů z novinových článků, které vyšly
v průběhu 19. století o Černošínu.
Jedna z nejstarších novinových zpráv byla zveřejněna 4. listopadu 1830
v německy psaných novinách Prager Zeitung (čes. Pražské noviny). V úřední
příloze na první straně oznamuje c.k. Zemské gubernium formou cirkuláře
(oběžníku), že se v Chebu a v Černošíně od 1. prosince tohoto roku zřizuje na zcela
nově vybudované říšské silnici výběr zemského mýta dle tarifu předepsaného po
dvou mílích pro všechny povozy převážející osoby či zboží. Poplatek mýta byl
placen v těchto dvou místech na poštovních stanicích.
Nařízení podepsal dne 6. října 1830 prezident c.k. zemského gubernia hrabě
Karel Chotek.
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Další zajímavá zpráva byla otištěna 1. dubna 1832 v k.k. Private Prager
Zeitung a týkala se mladistvých hochů z Černošína, cit.: „Předvolání vojenskou
službou povinných individuí z Černošína a osad blízkých, kteří se službě vyhýbají,
by se dostavili do konce dubna na vrchnostenský úřad ve Slavicích. Nedostaví-li se,
bude na ně pohlíženo dle platných zákonů pro rekruty a budou považováni za
zběhy a mohou být předvedeni úředně.
Jedná se o: Sebastiana Mayera, ševce, 20 let, zapsaného na č.p. 11
Karla Röhlinga, řezníka, 26 let, zapsaného na č.p. 61
Josefa Dittla, ševce, 24 let, zapsaného na č.p 71
Sebastiana Bayerla, ševce, 22 let, zapsaného na č.p. 72
Wenzla Gehera, tkalce, 21 let, zapsaného na č.p. 108
a Antona Kocha, ševce, 22 let, zapsaného na č.p. 142
---Mezi historicky pozoruhodné zprávy patří zcela jistě i obsáhlý popis
návštěvy Jeho nejvyšší výsosti císaře Ferdinanda V. v Plzni a jeho cesty
do Mariánských Lázní. Vídeňské noviny Wiener Zeitung 15. září 1835 vydaly na
titulní straně zprávu, v níž stojí, že se císař (tehdy ještě nekorunovaný český král)
vydal dne 9. září v 1 hodinu odpoledne s početným doprovodem c.k. generality
přes Křimice a Stříbro po nové silnici do Mariánských Lázní. Krátce se zastavil ve
vyzdobených Křimicích, kde promluvil s majitelem panství Johannem Lobkovitzem
a pokračoval krátkou zastávkou ve Stříbře do Černošína, kde byla jeho návštěva
očekávána kolem 4 hodiny odpoledne. Tisková zpráva končí tím, že byl císař
slavnostně uvítán a přijat na poštovní stanici v našem městě.
Pozn. O pokračování v cestě do Mariánských Lázní se už dále nehovoří.
---Ve velmi úspěšných novinách Die Presse vyšla o našem městě zpráva
10. srpna 1872 s titulkem „Vzácně veliká houba“, v níž se dozvídáme, že
na úpatí Vlčí hory našel zdejší penzionovaný hajný Ratzka na začátku července
neobvykle velkou pýchavku, která měla kulovitý tvar o průměru
36 cm a vážila téměř 5 kilogramů. Obrovský vzrůst byl vysvětlován velmi
příznivým počasím pro růst hub na počátku léta.
---Pro nás černošínské je trochu s podivem, že k tak významné události
jakou bylo povýšení Černošína na město, ztratil tisk v celé monarchii pouze tři a
čtvrt řádky v Prager Abendblatt (Pražský večerník), kde se 4. září 1873 v rubrice
Pražské a provinční zprávy sděluje veřejnosti, cit.: „Nejvyšším rozhodnutím byla
dne 29. srpna 1873 trhová obec Černošín v politickém okrese Stříbro v Čechách
povýšena na město.“
Pozn. Nic víc, nic míň.
---Samostatný článek do našeho zpravodaje by si určitě zasloužily
i reklamy a inzerce, které již tehdy provázely novinový tisk. Část jedné takové
reklamy uvádím pro příklad.
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Důkladná a rychlá pomoc proti každé nemoci, to je zdraví udržující
Rosův životadárný balzám
1 láhev 1 zl
půl láhve 50 kr
V Černošíně k dostání u J. Havlíka, lékárníka na náměstí.
Pozn. Tehdy vyšla tato reklama na celou stránku před Vánoci 5. prosince 1875
v německy psaných novinách Pilsner Fremdenblatt (Plzeňský cizinecký list).
Pro úplnost uvádím, že o našem městě vyšlo během 19. století 673 tiskových
zpráv uchovaných v Rakouské národní knihovně ve Vídni. V Národní knihovně
v Praze je z tohoto období uchováno o našem městě jen 43 zpráv. Přestože jde
většinou jen o útržkovitá novinářská sdělení, mohou být pro zájemce o historii
docela zajímavým dokreslením dějin místa, kde společně žijeme.
M. Cvrk

SPOZ
Milí spoluobčané,
SPOZ při MěÚ Černošín se schází pravidelně 1x za dva měsíce, pravidelně
navštěvuje jubilanty s gratulací a dárkem. V roce 2015 jsme měly 50 jubilantů.
Jako v předešlých letech, tak i vloni se uskutečnily tyto akce: 13. 5. 2015 beseda
s důchodci ke Dni matek. Od 29. 5. do 31. 5. probíhal třídenní maraton ke Dni dětí
a i my jsme se zapojily s malováním na asfalt za nákupním střediskem a děti
odměnily perníky, které pro ně upekly členky Svazu žen, za což jim děkujeme.
Jako každoročně se v měsíci červnu uskutečnilo rozloučení dětí s MŠ (5 dětí) dne
18. 6.2015, přijetí úspěšných dětí starostou města (8 dětí) dne 29. 6. 2015 a
rozloučení dětí se ZŠ (6 dětí) dne 30. 6. 2015. V září jsme přivítaly 3 děti do první
třídy ZŠ. Ke konci roku se uskutečnila dne 10. 12. 2015 vánoční beseda s důchodci.
V loňském roce se uskutečnilo 2 x vítání občánků. První dne 28. 3. 2015, na
kterém jsme přivítali 5 dětí a na druhém vítání dne 24. 10. 2015 jsme přivítali
4 děti .
V loňském roce oslavil 1 manželský pár diamantovou svatbu (60 let) zlatou svatbu
(50 let) oslavily 4 manželské páry a stříbrnou svatbu (25 let) též 4 manželské páry.
Naši kroniku vedou dlouhá léta naše bývalé členky p. Koutecká Eliška a
p. Petřinová Jindřiška, kterým za to patří velké poděkování, jakož i ostatním
členkám SPOZ za jejich obětavou práci.
Za SPOZ Klusáčková Eva
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SDH ČERNOÍN
Milí spoluobčané,
po poklidném začátku roku jsme ve spolupráci s městem uspořádali
16. ledna v KSC Vlčák tradiční ples hasičů. K tanci i poslechu hrála skupina BRIDE
BAND, která zaplnila sál do posledního místa. Nechyběla tombola ani slosování
vstupenek o hodnotné ceny, kde cenou útěchy byl živý králík. Doufáme, že všichni,
kteří přišli, nelitovali a dobře se bavili. Na městském plese jsme vypomohli
s pořadatelskou službou a při dámské volence.

20. února proběhl na sále KSC Vlčák maškarní rej pro děti. Tato akce má
v Černošíně dlouholetou tradici. Pro děti byla připravena diskotéka, různé
dovednostní i zábavné hry a soutěže, při kterých si děti mohly vysoutěžit krásné
ceny, které bylo možno zakoupit díky finančnímu příspěvku města. Na sále byly
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k vidění nejrůznější masky – kovbojové, víly, princezny, klauni, upíři, berušky, malý
hasič a mnoho dalších velmi vydařených masek. Sál byl úplně celý zaplněn dětmi a
bylo vidět, že se baví i dospělí, kteří je doprovázeli.
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Chtěl bych poděkovat všem hasičům, kteří se na přípravách těchto akcí
podíleli. Poděkování patří též pracovnici infocentra Martině Janotové, se kterou si
vzájemně vypomáháme. I když to venku nevypadá, že by mělo přijít jaro, už teď se
připravujeme na pouť a stavění máje, které bude jako vždy 30. dubna před
hasičárnou i s občerstvením. V květnu nás čeká turnaj v mini kopané, pomoc při
Dni řemesel a Dni dětí. Těšíme se na hojnou účast a podporu těchto akcí.
za SDH Černošín starosta František Hrubý

TJ SOKOL
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Vážení spoluobčané,
jaro se nám pomalu a jistě probouzí a než se všichni vydáme ven za
prvním sluníčkem, dovolte mi, abych Vám sdělila několik informací týkajících se
našeho místního sportovního sdružení. Ráda připomínám, že se již nejedná jen
o fotbalisty, ale také o příznivce stolního tenisu a v neposlední řadě místní ženy
a dívky.
Na Silvestra se jako každý rok sešli příznivci fotbalu, aby si protáhli těla
poslední den roku. Na fotbálek si nakonec našlo čas 23 nadšenců. Odměnou jim
bylo sice mrazivé, ale slunečné počasí a v neposlední řadě dobrý pocit z pohybu.
Klasikou bylo rozdělení na „mladé a staré“ , kdy se z vítězství radovali ti starší
z přítomných. Zkušenosti jsou hold zkušenosti a projevují se i během těchto
neformálních zápasů.
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Dne 20. 2. 2016 proběhla v Motorestu Vlčák valná hromada TJ. Ta se
samozřejmě týkala všech členů Sokola, tedy i stolních tenistů a žen. Výsledkem
jednání bylo zvolení staronového výkonného výboru, byly projednány provozní
záležitosti a v neposlední řadě byl shrnut uplynulý rok. V současné době má Sokol
133 aktivních členů, které bychom mohli následovně rozdělit na skupiny:
Aerobic rodičů s dětmi
21 členů
Aerobic žen
18 členů
Fotbal
79 členů
Stolní tenis
19 členů
Od ledna také probíhá zimní příprava fotbalových sokolíků. Soutěž sice
začíná až první víkend v dubnu, ale je potřeba se na ni řádně připravit a nic
nepodcenit. Součástí letošní přípravy je i soustředění na šumavském Špičáku, kde
chlapci dostávali do těla potřebnou fyzickou kondici. Jak jsem již zmínila, jarní část
soutěže začíná 2. 4. 2016 a rozpis zápasů můžete vidět níže. Ráda bych Vás touto
cestou pozvala především na domácí zápasy, abychom společně vytvořili hráčům
příjemné zázemí, ve kterém budou, doufejme, jen vyhrávat.

Rozpis zápasů jarní části TaNET okresního přeboru mužů:
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Černošín - Přimda
Stráž - Černošín
Lom - Černošín
Černošín – Záchlumí
Planá A - Černošín
Černošín – K. Lázně A
Erpužice – Černošín
Černošín – Kšice A
Damnov A - Černošín
Černošín - St. Sedliště
Sulislav - Černošín
Černošín – Studánka

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

2.4. v 16:30 hod
9.4. v 16:30 hod
16.4. v 17:00 hod
23.4. v 17:00 hod
30.4. v 17:00 hod
7.5. v 17:00 hod
14.5. v 17:00 hod
21.5. v 17:00 hod
28.5. v 17:00 hod
4.6. v 17:00 hod
11.6. v 17:00 hod
18.6. v 17:00 hod

Dále bych předala slovo Hance a Verče Merglovým, které se svědomitě
a pečlivě starají o převážně ženské zastoupení Sokola.

13

Taneční kroužek
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Závěr roku byl pro taneční kroužek ve znamení dvou vystoupení. Dětičky
předvedly své pilně natrénované tanečky „Sníh s říkankou“ a „Kočičí tanec“.
10.12. 2015 dětičky zatančily na předvánočním setkání pro seniory. Vybrali jsme
tématický taneček k zimě, který se jmenuje „Sníh“ k tanečku si děti připravily také
říkanku a vánoční přání. Vystoupení bylo pro i pro nás, jako pro vedoucí kroužku,
dojemné a milé.

Druhé vystoupení se konalo 26. 12. 2015 v „obchoďáku“ v Černošíně.
Stolní tenisté zde měli turnaj, na který nás pozvali jako zpestření svého
sportovního dne. Zde dětičky zatančily také Sníh a jako bonus Kočičí tanec. I toto
vystoupení se velice povedlo. Od tenistů dětičky dostaly sladkou odměnu. Tímto
bychom chtěly poděkovat jak městu Černošín, tak oddílu stolního tenisu TJ Sokol
Černošín za pozvání a těšíme se na další spolupráci.
Nyní se chystáme na 23. 4. 2016, kdy budeme vystupovat od 13:15 na
černošínské pouti, čeká nás/vás nový taneček, u kterého se rozhodně nikdo
nebude nudit. A co víc! Večer budeme ve 21:00 hodin vystupovat na Pouťové
zábavě s novou choreografií „Memories“.
Po celý rok přibíráme nové děti. Stačí nás kontaktovat na čísle
608 225 575 (V. Merglová) a domluvit se ☺
V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podporují a všem
rodičům za výbornou spolupráci. DĚKUJEME !
15

Cvičení
ÚT, ČT, NE – 18:00 hod., Trampoliny (V. Merglová)
PO – 18:00 hod., Cardio Kickbox – NOVĚ (Patrik Čižmár)
Na každé cvičení je potřeba se přihlásit předem na čísle 608 225 575
nebo na Facebooku: Cvičení a dětská herna Černošín
Připravujeme také Kids Kickbox (kickbox pro děti) – Veškteré informace
naleznete na našem Facebooku Cvičení a dětská herna Černošín
Dětská herna je otevřena vždy v úterý od 18:00 hod.
Dítě je NUTNÉ VŽDY nahlásit PŘEDEM (608 225 575) ☺
Veronika Merglová
Hanka Merglová

Následující řádky budou patřit panu Vaškovi Myškovi
a jeho svěřencům ve stolním tenise.

Mužům končí okresní přebor, kde sbírají hlavně zkušenosti. Mladší stolní
tenisté se zúčastnili několika žákovských Krajských bodovacích turnajů, v Plzni,
Nýřanech a Lubech a chtějí stále bojovat s krajskou špičkou. Na Krajský přebor
v Plzni 24.1.2016 se nominoval bohužel pouze Vašek Myška, ale skončilo to
úspěchem. Z celkového počtu přihlášených – 24 hráčů, postoupil Vašek ze
16

základní skupiny a nakonec z toho bylo pěkné 9.-10. místo ve dvouhře. Čtyřhra
dopadla ještě mnohem lépe. To Vašek společně s Danielem Krivdou z Boru u
Tachova obsadili krásné třetí místo a získali bronzovou medaily, kterou jim
předával plzeňský házenkář p. Motlík. Kluky čekají ještě tři turnaje a jelikož Vašek
Myška skončil v celém seriálu bodovacích turnajů Plzeňského kraje na 9. místě,
vše zakončí 26.3. účastí na prestižním Top 12.
Začátkem dubna chystáme Turnaj ve stolním tenise pro obyvatele
Černošína a okolí a to hned ve dvou kategoriích, a to Amatér a pro hráče Sokola
Junior. Tímto jste samozřejmě všichni zváni!
V. Myška
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase
věnují sportovním aktivitám v rámci Sokola Černošín. Dále bych chtěla pozvat
všechny, kteří zatím jen přemýšlejí o tom, že by se chtěli věnovat některému
druhu pohybu, aby neváhali a zapojili se. Vaše tělo Vám bude určitě vděčné, že
mu dopřejete zdravý pohyb!

Krásné jaro
Michaela Drozdová
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Krásný pozdrav z Krásného Údolí
Dobrý den přátelé,
dovolte mi, abych vás seznámil s tím, jak jsme v Krásném Údolí strávili konec roku
až do začátku jara.
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Muzik párty Dj Prazdroje – ve velkém počtu jste se s námi protancovali do ranních
hodin v říjnu, v listopadu. Nakonec jsme se 26. 12. 2015 rozloučili se starým
rokem a hlavně se všemi, kteří navštěvují pravidelně naše akcičky.

26. 12. ráno jsme zahájili
3. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenise za pomoci
TJ Sokol Černošín a podpory:
Smíšeného
zboží
JARO,
Železářství Luboš Votrubec
Plzeň, EKODEPON Černošín,
Potraviny Balla Planá. Těm
všem patří naše díky za super
ceny, které věnovali pro
všech 28 hráčů ve třech
kategoriích. A kdo stanul na
stupních vítězů v jednotlivých
kategoriích?
Kategorie Registrovaní: 1. František Krivda, 2. Špaček ml., 3. Špaček st.
Kategorie Neregistrovaní: 1. Trnka ml., 2. Trnka st., 3. Podraský
Kategorie Junior:
1. Daniel Krivda (Bor u TC), 2. Václav Myška,
3. Jaromír Kaňka
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Naše poděkování patří i dětem pod vedením V. Merglové, jež si pro naše hráče
připravily pěkné vystoupení. Při této kulturní vložce se všichni hráči uvolnili, a pak
bojovali až do pozdních odpoledních hodin.
A co v roce 2016?
20. 2. jsme ve Vlčáku přivítali Agnes, super návštěva a perfektní zábava.
30. 4. budeme pálit Čarodějnici a postavíme Májku, otevřeme naší maringotku a
opět naší vesničkou zavoní opečený špekáček.
28. 5. pokácíme Máj
11. 6. nás čeká Pouť Svatého Antonína, ale na rozdíl od jiných neziskových
organizací, šetříme finance města pro věci potřebné, a tak bude pouť skromná dle
našich finančních možností, ale naši členi i občané si užívají a slaví pouť
v Černošíně na Jiřího.
Srdečně vás zvu na naše akce jak do KSC Vlčák v Černošíně, tak do Krásného Údolí.
Jménem svým a členů „Spolku Za Krásné Údolí“ V. Myška

Vítáme Vás v MŠ
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Začátek nového školního roku byl v naší mateřské školce poznamenán
velkou nemocností dětí. „Bacílek“ chřipky nás provázel prvními měsíci po
vánočních prázdninách. Nevlídné počasí a nedostatek sněhu zapříčinily to, že si
děti dělaly koule z papíru, vyráběly sněhuláky z různých materiálů a vážily si dnů,
kdy si mohly užít opravdového sněhu při bobování. Na zahradě se objevilo i
několik sněhuláků. Všichni se s nadšením zapojili do krmení ptáčků. Velké zážitky
si děti odnášely z experimentování se sněhem. Básničky, písničky a příběhy se
zimní tématikou nás provázely každým dnem. Výtvarné práce s motivem zimy
nám zdobily prostory školy. Veselou písničkou, kresbami a prohlížením masek
jsme si připomněli čas masopustního veselí.

A co nás čeká v následujícím období? Těšíme se na jaro a s ním spojené
Velikonoce. Zapojili jsme se do akce, kterou přišla do školky přiblížit paní Sihelská
z muzea v Černošíně. Na výstavě s tématikou svátků jara děti ukázaly své výrobky
a výtvarné práce.
Všichni se již těšíme na výlet do Plzně, kde navštívíme centrum zábavy
Lvíček. První jarní den bude plný soutěživých her. Oslavíme Velikonoce výrobou
několika velikonočních překvapení a hledáním velikonočních vajíček na zahradě
MŠ. Přivítáme nové kamarády při zápisu do naší mateřské školy.
V neposlední řadě nás po celý březen budou provázet oblíbené knihy dětí –
„Kniha je náš kamarád". Těšíme se na pouťové atrakce a na sváteční dění, které
pouť přináší.
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Zápis do Mateřské školy v Černošíně se koná 23. 3. 2016 od 10:00 hod. do
13:00 hod. Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte.
Jaro plné pohody přeje kolektiv MŠ

Etická výchova – aktuální téma i v předškolním zařízení
V naší mateřské škole jsme toto téma nazvali „SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ JE
HRAČKA". Uveďme si několik příkladů, k čemu denně vedeme naše dětičky.
POMÁHEJ OSTATNÍM – pomocí obrázků, doprovodných veršů a hlavně
vlastním prožitkem, vyprávěním o rodině, setkáváním se seniory. Také na různých
akcích si děti mohou uvědomovat, jak mohou pomáhat doma, kamarádům, jiným
lidem, ale i zvířátkům. Povídat si s nimi o tom, jak je důležité pomáhat si navzájem
a jaký to má význam pro další jejich život.
CHOVEJ SE ZDVOŘILE – opět obrázky, básničkami, ale hlavně na základě
vlastních – rodiče, prarodiče, učitelé a vrstevníci, se děti učí, jak mají být zdvořilí
doma, ve škole nebo s kamarády a na veřejnosti (pozdrav, poděkování, ...). I tato
vlastnost je důležitá pro život.
CHOVEJ SE LASKAVĚ – připomínáme stejnou metodou, ale zase jedině
vlastním prožitkem, obrázkem, ale i veršem – např. Jak porazit hněv a zlost?
Pomůže ti laskavost! Chovej se ke všem srdečně a bude ti báječně. Že si nevíš
s něčím rady, že tě něco netěší? Dáme hlavy dohromady a všechno se vyřeší.
Učme děti ptát se a přemýšlet.
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Určitě jste si všimli, že problematika se netýká pouze dětí v rodině nebo
ve škole, ale že před touto otázkou častěji stojíme všichni, kdo žijeme
v strukturách dnešní společnosti.
Eliška Koutecká

ZŠ ČERNOŠÍN
HURÁ NA KOLO
Každoročně se s příchodem jara na silnicích objevuje řada cyklistů různého
věku. Každý by však měl vědět, jak se zde má chovat. Naše škola své žáky s touto
problematikou šířeji seznamuje ve 3. ročníku v hodinách dopravní výchovy. Žáci
postupně poznávají dopravní značky, učí se správně řešit dopravní situace na
křižovatkách, ovládat své jízdní kolo – projet bezpečně mezi překážkami, používat
při jízdě cyklistickou helmu (mnoho lidí tento zásadní prvek často podceňuje), znát
a mít správně vybavené kolo za snížené a nesnížené viditelnosti apod.
Nejen žáci 3. ročníku, ale i ostatní žáci naší školy mohou své znalosti a
dovednosti v oblasti dopravní výchovy rozšiřovat a zdokonalovat v pátečních
odpoledních hodinách v dopravním kroužku. Z účastníků tohoto kroužku jsou
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tradičně vybíráni ti nejlepší, kteří naši školu reprezentují v dopravní soutěži
mladých cyklistů (DSMC). V této soutěži pravidelně obsazují přední místa.
V loňském roce oba naše týmy dosáhly skvělých výsledků. Starší družstvo obsadilo
druhé místo v celostátním kole DSMC, mladší zde stanulo na stupni nejvyšším a
zajistilo si tak postup na ME, které se uskutečnilo počátkem září ve Vídni.
Také letos se bude konat DSMC. Okresní kolo je naplánováno na pátek
29. dubna. Již potřetí se budou „cyklistické souboje“ odehrávat v prostorách
černošínské základní školy, protože i tentokráte se naše škola stala pořadatelem
tohoto kola. Bez spolupráce obce a dalších organizací bychom však nebyli schopni
tuto soutěž plnohodnotně zajistit, neboť je potřeba připravit mnoho věcí, které
nejsou na první pohled ani vidět. Velice nás potěší, pokud se na nás přijdete
podívat a podpoříte nás v našem snažení.
Mgr. Naděžda Pézlová

TĚŠÍME SE NA NOVÉ PRVŇÁČKY

Druhý únor byl v naší základní škole dnem slavnostním. Chlapci a děvčátka
přicházeli se svými rodiči, aby se nechali zapsat do první třídy a tak ve školním
roce 2016/2017 zahájili svou školní docházku. Kromě vyučujících prvního stupně a
budoucích spolužáků je přivítal také jeden velmi neobvyklý „školák“ – totiž mimoň
z oblíbené kreslené pohádky. Některé děti byly kurážné, jiné méně, ale všechny se
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zvědavě rozhlížely kolem sebe a ukázaly nám, co všechno již dovedou. Zapsali
jsme pět budoucích prvňáčků: Dagmar Záhumenskou, Lucii Němečkovou, Karolínu
Grzybovou, Tomáše Sklenáře a Matyáše Kinkala. Rodiče jedné dívenky požádali o
odklad školní docházky. Předpokládáme, že počet žáků v první třídě se ještě zvýší,
protože se nám přihlásili rodiče dalších děti, kteří plánují v jarních měsících
stěhování do Černošína. Co dodat? Především upřímné přání všem malým
předškoláčkům, aby krásně prožili své dny ať již v mateřské školce nebo v kruhu
své rodiny. Ať se školy nebojí, ať je nikdo školou nestraší. Při hrách a činnostním
učení každý malý školáček zvládne čtení, psaní, počítání a spoustu dalších
dovedností k radosti své, svých rodičů i nás učitelů.
Mgr. Marcela Petričková

V DRUŽINĚ SE NEZAHÁLÍ
Naši žáci se v průběhu školního roku účastní různých soutěží. Jednou
z posledních byla
soutěž: PLÁNSKÝ
KAPŘÍK. Úkolem
soutěžících bylo
vybranou technikou ozdobit šablonu kapříka. Mezi
ohodnocené
kapříky doplul i
ten Jakuba Vávry, který se rozhodl pro
vyšívané motivy ploutviček a oka.
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V průběhu zimy jsme si vyrazili užít sněhu, kterého letos mnoho nebylo. Při
tom jsme nezapomněli ani na ptáčky, pro které jsme vyrobili z PET lahví krmítka a
naplnili je drobným pamlskem. Pokud nám počasí moc nepřálo, zůstali jsme
v družině, kde jsme se vůbec nestačili nudit. Vyráběli jsme létající panáčky, které
jsme hned také museli vyzkoušet. Skládali jsme pejsky a kočičky z papíru,
vymýšleli a hráli divadlo pro ostatní kamarády, vyráběli si karnevalové masky,
vzájemně soutěžili, hráli různé společenské hry apod.
S příchodem jara přichází i velikonoční období. Začínáme zdobit vajíčka
různými technikami, pleteme pomlázky, s předstihem se chystáme na květnový
svátek maminek.

Inkluzívní vzdělávání v naší škole
V posledních měsících se velmi intenzivně probírá ve společnosti téma
inkluze. Inkluze znamená vytvoření takového prostředí ve třídě, které vítá a
oceňuje odlišnosti. Inkluze popírá vylučování některých lidí ze společnosti, jakékoli
předsudky a diskriminaci. Úkolem je vybudovat společenství pečující o všechny a
otevřené všem, prostředí, kde už děti se speciálními potřebami nejsou jiné,
protože každé z nich má svou cenu. V současné době je pojem inkluze nahrazován
výrazem: společné vzdělávání. Diskuzi provází názorová pestrost a rozmanitost,
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výrazněji a častěji zaznívají, pokud mohu soudit, nesouhlasná stanoviska, ale
příslušný zákon byl přijat, vstoupil v platnost a školy se s tím musí vypořádat.
V černošínské škole se snažíme o inkluzivní vzdělávání už několik let. Žáci,
kteří začnou mít v průběhu školní docházky výukové problémy a nedaří se je
určitou dobu obvyklými pedagogickými postupy odstranit nebo alespoň zmírnit
(např. individuální přístup vyučujících, prodloužený výklad, doučování, úzká
spolupráce s rodinou) jsou po dohodě se zákonnými zástupci navrženi
k pedagogicko-psychologickému vyšetření a podle závěrů vyšetření rodiče a škola
zjistí, zda se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, zda je nutné pro
něj vytvořit individuální plán výuky, případně zda potřebuje pomoc asistenta
pedagoga.
V posledních čtyřech letech jsme vyučovali a stále vyučujeme několik
takových žáků v různých třídách. S těmito žáky pracují trvale a dlouhodobě (zatím)
tři asistentky a jeden asistent pedagoga. S metodikou výuky některých
integrovaných žáků velmi dobře pomáhá pedagogické centrum. Podle našich
zkušeností je to však ojedinělé (i proto, že pracovníků v poradnách a centrech je
nedostatek), ve většině případů si škola musí poradit sama. Učitelé navštěvují
různé kurzy vzdělávání s tematikou inkluze, integrace, individuální vzdělávání.
Asistentky pedagoga absolvují podle svých časových možností půlroční studium
pro asistenty pedagoga. Musím však podotknout, že finanční odměna asistentů,
vzhledem k tomu, že mají zkrácené úvazky (15 – 20hodin týdně), je velmi nízká.
Další znalosti a vědomosti si doplňujeme samostudiem, konzultacemi
s psychology apod.
Jaké jsou naše zkušenosti? V podmínkách naší školy (malá, výborně
vybavená venkovská škola s nízkými počty žáků ve třídách, stabilním a zkušeným
pedagogickým sborem, s úzkými kontakty na rodiče) je inkluze pro integrované
žáky jednoznačně přínosem. Integrovaných žáků není mnoho, jsou rozptýleni po
jednom v několika třídách a jejich postižení nejsou takového rázu, že by narušovali
výuku ostatních dětí ve třídě. Lepších výsledků dosahují ti žáci, kde spolupracuje
rodina, to ale platí u všech žáků. Jiné to bude ve velkých školách s 25 žáky ve třídě
a např. s několika integrovanými žáky, jejichž postižení může být hlubší, se kterými
pracuje (v této třídě) několik asistentů pedagoga.
Nabízí se otázka: Jak si bude žák, který prošel základní školu s pomocí
asistenta pedagoga, počínat v dalším studiu na střední škole, učilišti už bez
asistenta pedagoga? Anebo budou asistenti pedagoga i na středních školách a
učilištích? Nejspíš ano. To však ukáže až období několika dalších let.
Mgr. Dagmar Varousová
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KULTURA
Městský ples
Tradiční Městský ples se konal v sobotu 13. února a o návštěvníky nebyla
nouze. Na sále KSC Vlčák hrála skupina Triangl Music, o zpestření večera se
postaraly také tanečnice z Dua Manticora a skupina Green Quatrefoil, která
návštěvníkům plesu předvedla irské tance. Samozřejmě nechyběla ani dámská
volenka, na které si
slečny a dámy mohly
vytančit pěknou kytičku.
Po vystoupení taneční
skupiny Green Quatrefoil
jsme losovali vstupenky
o krásné a hodnotné
ceny. Výherci se radovali
např. z jízdního kola,
mobilního
telefonu,
tabletu, GPS navigace
nebo
digitálního
fotoaparátu. Jelikož jsme

se po půlnoci protančili do dne sv. Valentýna, na sále zazněla milostná vyznání,
kapela hrála písničky na přání a padaly i valentýnské polibky. Po celý večer se
návštěvníci mohli kochat krásnou výzdobou, kterou připravily děti ze ZŠ
Černošín – děkujeme. Dále bych ráda poděkovala všem, co se na organizaci
městského plesu podíleli. Velké poděkování patří SDH Černošín, která zajistila
pořadatelskou službu a pomohla při výzdobě sálu.
Martina Janotová
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Majdalenka ze mlejna
V sobotu
23. ledna odpoledne
se na sále KSC Vlčák
odehrála
pohádka
pro děti i dospělé od
divadelního
spolku
Divoch ze Stříbra.
Majdalenka ze mlejna
je pohádka na motivy
známých televizních
pohádek Princezna ze
mlejna 1 a 2.
Divadelní představení
si nenechalo ujít
několik desítek dětí i
s rodiči. Herci předvedli krásné herecké i pěvecké výkony. Odměnou jim byl za
29

jejich snažení vždy velký potlesk. V pohádce se objevily velmi vtipné scénky a celý
sál se nakonec spontánně zapojil do děje, což se hercům velice líbilo a vytvářelo to
kouzelnou pohádkovou atmosféru, kterou jsme si všichni moc užili.
Martina Janotová

Vernisáž výstavy Jana Pakosty
V sobotu odpoledne 30. ledna byla v černošínském muzeu zahájena
výstava fotografií od stříbrského fotografa Jana Pakosty. Jeho prvotní věta,
pronesena vážným tónem zpěváka Karla Gotta – tedy, v tak malém prostoru jsem
ještě nikdy nevystavoval, se při zahájení změnila v údivnou – tedy, to jsem
opravdu, ale opravdu nečekal. Stalo se tak při pohledu na zcela zaplněné muzeum
příchozími návštěvníky. „Říkal jsem si, když vezmu přítelkyni a budou tu ještě
pracovníci muzea a starosta města, tak už nás bude šest a můžeme to považovat
za úspěch. Že přijde desetinásobek, to bych opravdu nečekal, to ani na některých
větších výstavách nebývá,“ usmíval se spokojený autor výstavy.
Vernisáž zahájil hrou na klávesy desetiletý Martin Rybecký ze Stříbra a
slovem všechny přivítal černošínský starosta Miroslav Plincelner. „Naše muzeum
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je malé a krátce v provozu. Proto mě těší velká návštěvnost, zejména pak i to, že
nás osobně přijel podpořit ředitel stříbrského muzea Zbyněk Navrátil, kterému
zároveň děkuji za spolupráci při budování našeho muzea. V letošním roce ještě
plánujeme rozšíření těchto prostor o další tři místnosti. A samozřejmě po celý rok
se zde budou konat další akce, chystáme Velikonoční výstavu, v dubnu zde pak
budou Výtvarníci Borska, v létě sbírka kapesních kalendáříků, na podzim ještě
minerály a další fotografie a jiné,“ uvedl starosta.

Na výstavu se přišly podívat také Tereza Chaloupková z Olbramova a Adéla
Groskopfová z Plzně, která jezdí k Černošínu na víkendy. „Jsme výstavou
překvapené, je to tu malé, ale hezké. Přijaly jsme pozvání od kamaráda Davida a
jsme rády, že jsme se
sem vydaly. Jsou tu
krásné
snímky,
nejvíce nás upoutala
fotografie s jablkem
a květiny,“ uvedly
mladé návštěvnice.
Ze
Stříbra
přijeli Marie a Emil
Fialovi.
„Úžasné
záběry, zvláště ty
krajinky a sakrální
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památky jsou jedinečné. Překvapilo nás, kolik se zde sešlo lidí, krásná atmosféra a
dokonce i pohoštění. Muzeum je jako dělané na podobné akce, už se těšíme na
další,“ nešetřili chválou návštěvníci ze Stříbra.
Martina Sihelská

Připravované kulturní akce na jaro 2016
19.3. 2016 Velikonoční výstava, workshop - záhájení v muzeu od 16:00 hod.
26.3. 2016 Bílá vlčí stopa
18.4. 2016 Zuzana Součková - beseda o knize
22.4. 2016 Vernisáž výtvarníci Borka - zahájení v muzeu od 17:00 hod.
23.4. 2016 Pouť sv. Jiří, pouťová zábava na sále KSC Vlčák od 20:00 hod.
hraje kapela REVOLEVER, vystoupení dětí pod vedením
Veroniky Merglové, půlnoční překvapení
27.5. 2016 Vernisáž výstavy pana Eiba - muzeum Černošín
28.5. 2016 Den řemesel, den dětí - v prostorách farní zahrady
29.5. 2016 Sejdeme se na tanečku - k poslechu a tanci hraje
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dechová kapela Amátovka
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Hledáme tuto panenku pro muzeum
Milí čtenáři, obracím se na vás s neobvyklou prosbou. Nové muzeum
v Černošíně bude rozšiřovat na jaře svou expozici a velmi si zakládá na historii
řemesel a firem tohoto městečka. Kromě obuvnictví a textilu vzkvétala
v Černošíně i výroba celuloidových panenek EMA, které vyrábělo v černošínské
firmě ARKO devět pracovníků v padesátých letech. Sezónně se na zakázku dělaly
i labutě, i ty bychom případně uvítali. Dále se hledá labuť ARKO a ševcovský
vervánek.
Černošínské muzeum má o tyto hračky zájem, rádi bychom expozici rozšířili právě
o tyto hračky a další dokumenty týkající se města Černošína.
Popis panenky:
výška cca 36 cm
hnědé či modré oči
logotyp ARKO (na zádech pod šatičkami)
Za každou informaci budeme rádi.
Tel: 606 303 830 Informační centrum Černošín
606 370 225 - Martina Sihelská
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MOTOKROS
Zdravím občany města
Černošín ze zimní přípravy na
nadcházející sezónu 2016. Letošní
přípravu trávím převážně s týmem
na Moravě, a když počasí nepřeje,
jsme nuceni odcestovat za teplem
do Itálie nebo Maďarska. V letošní
sezóně je pro mě prioritou
sedmidílný seriál Mezinárodního
Mistrovství
České
republiky.
K našemu městečku je nejblíže
Kramolín u Nepomuka, kde se
pojede 5. 6. 2016. Dále se
zúčastním krajských přeborů, kde
je nejblíže Stříbro v termínech
30. 4., 25. 6. a 18. 9. 2016. Rád
bych Vás touto cestou na tyto
závody pozval. Dále bych pak rád
poděkoval městu Černošín za
pokračování ve spolupráci.
Patrik Liška

Slavnosti svobody Plzeň
5. – 8. května 2016
Slavnosti svobody Plzeň chystají pro letošní rok opět
hodně zajímavého. Těšit se můžete na tradiční pietní
akty, besedu s válečnými veterány, military kempy či
prezentaci Armády ČR. Novinkou bude Ride of
Freedom (Cesta svobody) - konvoj historických
vozidel s válečnými veterány, který projede Plzní a vyvrcholí na náměstí Republiky.
Divácky atraktivní bude rovněž historická bitva nebo celodenní soutěž
„Z Normandie do Plzně“, určená zvláště rodinám s dětmi. Součástí letošních oslav
bude také účast na projektu Jom ha-šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu.
Kulturní program bude jako obvykle probíhat na náměstí Republiky.
Podrobný program bude uveřejněn na www.slavnostisvobody.cz
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství - Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony

Tel: +420 605 022 102
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Zpravodaj města Černošína
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. Své příspěvky
zasílejte na e-mail: info@cernosin.cz. 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
Šéfredaktor: Miroslav Plincelner
Redakční rada: Mgr. Dagmar Varousová, Zdeněk Nedvěd, Jiří Marván, Josef Sláma
Adresa redakce: Městský úřad Černošín, nám 1. máje 62, 349 01 Černošín
Tisk LIEBLPRINT s.r.o., Planá, www.lieblprint.cz

39

