MĚSTO ČERNOŠÍN
Vážení spoluobčané,
všichni prožíváme jarní období v duchu vidiny
dovolených, relaxace a odpočinku. Naše děti se již těší na
prázdniny a plny nadšení a elánu vítají jejich příchod. Začne
krásné léto a slunečné dny nás pozvou k procházkám do
voňavé přírody. Bude – nebude? Ale berme to tak, jak nám
to život předkládá. Přírodě neporučíme, a proto se radujme
z každého příjemně prožitého dne. Doba je uspěchaná, proto každá chvilička,
kterou vyšetříme k tomu, abychom se zastavili, je dobrá a vzácná.
Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje, které mapuje uplynulé
období a přibližuje dění ve městě. Tak skoro přesně takto jsem začínal v úvodním
slovu do Zpravodaje někdy před deseti lety. Jak se vše opakuje.
Čas běží jako voda a zdá se, že vše je jako přes kopírák. I letošní rok se nese
v duchu investic a budeme se snažit splnit co nejvíce ze slibů, které jste Vy občané
dostali v předvolebních prohlášeních, spektrem všech volebních stran ve městě.
V roce 2003 byl vytvořen dokument „Místní program obnovy vesnice“,
ve kterém byly stanoveny vize, co v budoucnu tvořit. Při dnešní rekapitulaci
mnohdy smělých a utopistických plánů z té doby lze jen konstatovat, že zbylo
opravdu málo bílých míst, která čekají na realizaci. A protože nespíme na
vavřínech a kola se točí dál, připravují se další projekty, které zatím leží na papíře
a použijí se, až přijde jejich doba. Nelze žít a plánovat den ze dne. Ale z druhé
strany není na co čekat. On ten čas, kdy se dají realizovat stavební práce, není zas
tak dlouhý. Mnohdy to vypadá, že děláme něco navíc, ale věřte, že jen
připraveným přeje štěstí. Příprava každé akce trvá mnohdy daleko déle než
samotná realizace. Musíme si uvědomit, že život ve městě tvoříme my všichni
a každý z nás může přispět dobrým podnětem nebo nápadem, co vylepšit
a zrealizovat. Pohled a názory, zda to udělat takto anebo jinak, jsou rozdílné. Kdo
rozhodne, zda třeba chodník na hřbitově je vhodný anebo se tam nechá
zatravněný povrch? Je to věc pohledu. Je sice schválený plán investic na roky 2015
– 2016, ale nikde není řečeno, že ho nelze doplnit nebo přepracovat. Není to jen
o lidech, kteří pracují v zastupitelstvu. Byli bychom velice rádi, kdyby se formou
podnětů a svých pohledů zapojili také občané. Přivítáme názory a pohledy z druhé
strany, třeba i kritické.
Vždy je dobré zapojit schopné a ochotné lidi, kteří by chtěli pomoci
a podílet se na životě ve městě a osadách. Každá pomoc a nápad je vítán.
Přeji Vám mnoho úspěchů a radostí v životě.
Miroslav Plincelner
Starosta města Černošín
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Informace
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 5-2014 města Černošín a OZV
č. 3-2015 města Černošín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
je možné si formulář k ohlášení užívání veřejného prostranství dle OZV stáhnout
na stránkách města v sekci formuláře ke stažení nebo vyzvednout na Městském
úřadu v Černošíně.

Vítání občánků
28.3. 2015 v obřadní síni Městského úřadu Černošín
zleva: Jindřich Mečl s rodiči Kateřinou a Lukášem, Ema Čekanová s rodiči Petrou
a Radkem, Ladislav Zahradníček s rodiči Miluší a Vratislavem, Šimon Klapáč s rodiči
Lucií a Robertem a Adam Kos s rodiči Jitkou a Petrem.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
červen – září 2015
Evženie MERTLOVÁ
Oto HREUS
Zdeňka HRUBÁ
Irena BLÁHOVÁ
Mikuláš FILIPČÍK
Václav NOVÝ
Roland WOHNER
Olga VINTROVÁ
Milada GREGOROVÁ
Jarmila MIKEŠOVÁ
Jana BOUBELOVÁ
Růžena BUREŠOVÁ
Marie KOUTECKÁ
Jaroslava ROSOVÁ

Stříbrná svatba
Alena a Jaroslav ZIKÁNOVI

Zlatá svatba
Vlasta a Josef KARDOŠOVI
Anna a Josef WEISOVI

Diamantová svatba
Margita a Štefan HEDEDÜŠOVI

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

zpracoval: Miroslav Cvrk

Pošta za císaře pána
V naší historii se již ujalo nepsané historické období „za císaře pána“, tím je
bezesporu míněna doba vlády císaře Františka Josefa I. (1848-1916). Chceme-li
vymezit tuto éru pro naši kapitolu, vezměme období jeho panování trochu
s přesahem již od roku 1835 do roku 1918. Pro poštovní historii bylo významné jak
pokračujícími organizačními změnami, tak především technickými objevy, které se
rychle prosadily i v poštovnictví a dá se hovořit přímo o světové komunikační a
dopravní revoluci. Nesmírný význam pro listovní i povoznou přepravu mělo
budování a zprovoznění železnice, k jejíž výstavbě a využívání daly právní základ
dekrety z let 1839 a 1840. Železničním společnostem byla uložena povinnost
převzít a dopravovat zdarma všechna psaní, spisy a úřední balíky.
Zásadní problém a brzda v poštovní komunikaci byl v první polovině
19. stol. velice složitý a nejednotný výpočet poplatku za přepravu a doručení zpráv
a zásilek. Poplatky se od počátku 19. stol. neúměrně zvedaly a jejich stanovování
se neustále komplikovalo. Objem přepravovaných zpráv, zásilek i lidí byl
několikanásobně větší než na počátku reforem za vlády Marie Terezie a postupné
reformy, nařízení a úpravy se míjely účinkem a spíše komplikovaly účelnost pošty.
Revoluční běh společnosti a techniky v Anglii dal podnět k vyřešení poplatku
poštovného formou malé tištěné nalepovací známky s označením „Postage“ angl.
Poštovné. Od května roku 1840 se v Anglii poplatek za poštovné řešil zcela nově
zakoupením a nalepením poštovní známky na novou formu obálek. První známka
světa, známá pod názvem Black Penny s hodnotou jedné pence, nenechala
v okolním světě a i v zámoří dlouho čekat na svou obdobu. V jednotlivých
zemských poštách Švýcarska, Brazílie, Francie, Belgie, Bavorska a od 1. června
1850 i v rakouském císařství se poštovní známka stává nedílnou součástí
poštovních služeb a prestižní vizitkou zemských pošt.
Pro území Čech byly vydány známky pěti nominálních hodnot, a to
1 krejcar, 2 krejcary, 3 krejcary, 6 krejcarů a 12 krejcarů.
Od 17. stol. spolu se zprávami soukromými byli poslové a později poštovní
doručovatelé využíváni k rozšiřování i tiskových zpráv, letáků a rozvíjejících se
novin. Jednotliví tiskoví vydavatelé používali k jejich distribuci většinou soukromé
posly. Monarchie si však svým nařízením již v II. pol. 18. stol. zabezpečila výnos do
státní kasy zavedením poplatku z každého výtisku a od roku 1789 museli
vydavatelé opatřit každý výtisk novin státním kolkem v hodnotě půl krejcaru.
Tímto krokem byla zabezpečena kontrola nejen nad počtem, ale i obsahem
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tiskovin. Striktní Bachův absolutismus v 19. stol. zavedl dvojnásobný státní
poplatek platný až do roku 1899.
Vzmáhající se přeprava poštovních zásilek, modernizování prostředků
pro jejich dopravu, stále ještě poháněnou koňskou silou, se odrážela i ve
veřejné dopravě osob. Na cestách zemských stezek se od 16. století začaly stále
častěji pohybovat kromě těžkých formanských vozů, které přepravovaly zboží
a suroviny, lehčí osobní cestovní vozy tažené dvěma nebo nanejvýš třemi koňmi.
Majetnější vrstvy obyvatel vlastnily své vlastní vozy, ale ty byly užívány jen ke
krátkým trasám nebo slavnostním jízdám. Pro nedobrý stav cest a řídkou síť silnic
se začaly konstruovat pro cestování na delší trasy lehčí a pohodlnější cestovní
vozy, které používala pošta k přepravě osob. Během 17. a 18. století se kočáry
určené pro dálkovou přepravu osob technicky zdokonalovaly a zlepšovaly pohodlí
cestujících. Známým typem vozů byly karosy (z ital. Corrozza) a landauery
(odvozeno od bavorského města Landau). 18. století zaznamenalo mohutný rozvoj
cestovních vozů a také zdokonalování starých a výstavbu nových silnic. Prvním
organizovaným veřejným cestovním spojem byl 1. července 1749 spoj mezi Vídní
a Prahou a brzy po té následoval i spoj mezi Vídní a Brnem. Během několika let se
tato forma přepravy stala velmi oblíbenou a je možné začít mluvit o počátku
cestovního ruchu, tedy nejen účelové přepravy, ale i přepravy osob za
odpočinkem a poznáváním jiných krajů a zemí.
Převratným zásahem do předávání zpráv byl další technický vynález
19. století - telegraf, který byl v roce 1846 prohlášen za státní záležitost a od roku
1887 se jím stal i telefon. Oba vynálezy na dlouhou dobu více než jednoho století
značně zjednodušily předávání zpráv.
Od roku 1850 se mění organizování poštovnictví na celém území
rakousko – uherské monarchie a společně s novým správním řízením se i poštovní
správa rozděluje dle nových krajů a okresů. V tomto roce se též z důvodu kontroly
přepravy peněz zavádějí poštovní poukázky pro zasílání peněžních hotovostí.
Zestátňováním dědičných pošt bylo umožněno plné napojování poštovních
kurzů (tratí) na rozšiřující se železniční síť. I ta podlehla tendenci státu dostat ji co
nejdříve pod svůj dohled. Erární doprava pošty po silnicích se postupně omezila
jen na nejnutnější dopravu balíkových zásilek, a ta byla zadávána soukromníkům.
Podobně tomu bylo i u listovní pošty. Na přelomu století v roce 1900 bylo na
území Čech a Moravy 1357 poštovních úřadů a takřka veškerou poštovní dopravu
zajišťovala železnice, na kterou se napojovala síť státních i ještě soukromých
poštovních úřadů na hlavních silnicích. Problémem zůstávalo doručování do okolí
měst a vesnic po vedlejších silnicích. Pro takové případy byly zřizovány přespolní
pošty a až do konce II. světové války ji zabezpečovali především soukromí
poštovní podnikatelé.
-------------5

Výzva autora!
Máte-li doma, nebo víte o věcech, týkajících se pošty v Černošíně (i jinde),
budeme velice rádi, zapůjčíte-li nám je ke zkopírování nebo k výstavě, kterou
připravujeme na léto v našem muzeu.
Např. fotografie, poštovní rekvizity – razítka, telefon, telegraf, staré jízdenky,
poukázky s razítkem Černošín, obálky či pohledy s razítkem, telegramy apod.
Velice děkujeme všem, kteří zapůjčili fotografie s možností vyhotovení kopií
pro naše muzeum.

SDH ČERNOŠÍN
Milí spoluobčané
U příležitosti konání poutě sv. Jiří dne 25. 4. 2015 jsme vypomáhali
s organizací rozmístění stánků, zajišťovali občerstvení už tradičně před hasičárnou,
kde si každý mohl vybrat podle své chuti z naší bohaté nabídky. Večer na pouťové
zábavě jsme zajišťovali pořadatelskou službu. Vše proběhlo v naprostém pořádku,
všichni se bavili do brzkých ranních hodin.
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Dne 30. dubna jsme pořádali pro děti i dospělé stavění máje. Děti ozdobily
májku a věnec, za což byly odměněny vuřtem, který si hned rády opekly. Pak
pokračovala zábava
pro dospělé. Účast
byla opět slabší, zdá
se, že dospělí nemají
potřebu se bavit.
V sobotu 9. května
proběhl sedmý ročník
turnaje v minikopané,
kterého se zúčastnilo
pět družstev. Počasí
se vydařilo až na
závěr, kdy účastníky
rozehnal déšť.

Spolupracujeme s děvčaty, která pořádají městské akce, na kterých
vypomáháme např. při prodeji tomboly, podíleli jsme se na akci „Výšlap na Vlčí
horu, aneb uvidíme Bílou paní?“ Na dětském dni jsme zajišťovali dvě stanoviště,
pomohli s organizací, zapůjčili
jsme stoly a
lavice na občerstvení, připravili
oheň, aby si děti
mohly po absolvování Strašidelné cesty Černošínem opéct vuřty,
které
dostaly
jako
odměnu.
Těšíme se na
spolupráci
při
dalších akcích.

Rádi bychom Vás všechny pozvali na závody O putovní pohár starosty města
Černošín, které pořádáme 12. 9. 2015 od 9 hodin na místním koupališti.
Za SDH Černošín starosta František Hrubý, místostarostka Martina Koubková
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Šipkařský turnaj v Černošíně
DC LUPUS CLAN Černošín byl založen v roce 2012 a nyní se skládá z 5 členů, kteří
trénují 2x týdně. V základní skupině B ligy Plzeň sever se v sezóně 2015
uskutečnilo 14 zápasů a reprezentanti Černošína všechny vyhráli a postoupili do
play off, kde se odehrálo také 14 zápasů a i v těchto zápasech černošínští slavili
vítězství. Poslední turnaj play off se konal v Černošíně 16. 5. 2015, kde si DC
LUPUS CLAN ČERNOŠÍN zahrál proti hráčům SAINT TROPEZ PLZEŇ, kde i tentokrát
obhájil vítězství a místní fanouškové tohoto sportu je přišli podpořit. Po výhře
čeká na sportovce cesta do Plzně na vyhlášení vítězů a předání pohárů, poté
následuje účast na Mistrovství republiky, které se uskuteční 19. 6. 2015 v Králících
u Nového Bydžova. Město Černošín budou reprezentovat:
Miroslav Svoboda - předseda
Tomáš Loužek
- kapitán
Jaroslav Rosa
Jaroslav Oliberius
Martin Podolák
I nadále se tento klub bude rozšiřovat o nové členy, takže začátek sezóny
v září 2015 zahájí i DC LUPUS CLAN B.
Miroslav Svoboda
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Zpráva z MO STP
Zdravím, vážení čtenáři černošínského Zpravodaje, jen pár vět o činnosti MO STP
od posledních zpráv. Jak jistě víte, byli jsme na super výletě na zámku v Bečově,
prošli jsme hezké interiéry zámku a vyslechli poutavou přednášku o relikviáři
sv. Maura. Myslím, že nikdo z nás neměl potuchy o tom, jaká nádhera nás
překvapí v podobě truhlice zdobené zlatem a soškami svatých. Vždyť chybělo jen
málo a náš druhý, po korunovačních klenotech, nejcennější poklad by zmizel
nenávratně do ciziny. Poté jsme se přesunuli do Karlových Varů, kde jsme se
zastavili na oběd a prohlídku Muzea Becherovky. Dostali jsme ochutnat tři nejlepší
výrobky likérky a myslím si, že jsme pak spokojeně jeli domů.
Dále Vás chci informovat, že ve spolupráci s Městem Černošín je zajištěno
pokračování úspěšné akce SEJDEME SE NA TANEČKU, napište si do kalendáře
velkým písmem 12. 9. 2015 od 14:00 hod. na sále KSC Vlčák, k poslechu a k tanci
nám zahraje Amátovka a bar bude obsluhovat paní Jungbauerová.
Pokud máte zájem jet s námi na týden do Klatov, ještě jsou volná místa, termín je
od 20. 9. do 27. 9. 2015, zálohu ve výši 3000,- Kč, budeme vybírat do poloviny
června u paní MELICHEROVÉ NA ZUBNÍ AMB. nebo u paní VIAČKOVÉ po DOHODĚ
místa platby. Celkem by nás měl týdenní pobyt za ubytování a plnou penzi stát
necelé 4000,- Kč. Dlouho se nerozmýšlejte a přihlaste se.
Prožijte krásné léto v pohodě a s úsměvem.
Eva Viačková

Krásné Údolí v prvním pololetí 2015
Údolské jaro začalo poklidným rozjezdem. 28. 3. jsme pořádali Music párty
ve Vlčáku, kde se z reproduktorů DJ Prazdroje hrnula hudba až do ranních hodin.
Stavění májky zahájila čarodějnice, která měla pro děti připravený pochod se
soutěžemi a spousty odměn a sladkostí. Až do ranních hodin s námi hlídal májku
DJ Prazdroj. Díky za spolupořádání Májky patří všem aktivním členům, ale i naší
krásné čarodějnici – panu M. Zemanovi a DJ Prazdroji.
A máme tady další Music párty 23. 5. tentokrát se na vás těšil DJ Pides
a za barem naše báječná spolupracovnice Jarka J. I přes skutečnost, že v okolí bylo
pár akcí, se vás sešlo dost a byli jste super.
A co bylo dál?
30. 5. kácení Máje.
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A co děti? V rámci podpory grantového programu Haranti připravujeme pro děti
na 4. 7. - 6. 7. víkendový kemp Nad Šontálem straší aneb ať žijí duchové.
Rockový večer 19. 9. by nás měla navštívit skupina Anakonda Benda.
A jinak nás můžete navštívit, ať na pokec, tak na studené pivko a grilovanou
klobásku v našem Šontál parku skoro každou sobotu. Díky vám za váš čas a my
jdeme zase něco dělat.
Díky předseda „Os Za Krásné Údolí“ V. Myška
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Noc kostelů 2015 v Černošíně
Ve Vídni vznikla před jedenácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht
der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, o rok později pak
překročila jeho hranice. Již sedmý ročník Noci kostelů se uskutečnil 29. května
2015 na území celé republiky, ale i v Rakousku, Estonsku, Německu, Nizozemí a na
Slovensku. V tento den se k ní připojilo jen u nás více než 1 400 kostelů, které byly
otevřeny všem zájemcům, a zadarmo zde byla nabídnuta celá škála zážitků,
především duchovně-hudebních.
Letos se poprvé
k tomuto
hnutí
přihlásila
také
evangelická církev
v Černošíně.
Hudební
skupina MANA ze
Třech Seker zahrála
a
zazpívala
duchovní písně ve
stylu country. Večer
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a noc pak patřily dětem. Zahrály si ringo, hravou formou poznávaly evangelickou
modlitebnu a o dobrou náladu je nepřipravila ani večerní bouřka s vydatným
deštěm. Přestože se nemohly vyřádit u táboráku a při noční hře, legrace si užily
dost. Večerní program vedl plzeňský skaut Honzík, a tak se děti bavily a smály až
do večerky.
staršovstvo FS
Černošín
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Beseda s důchodci ke Dni matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se
v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. V České
republice se slaví podle amerického vzoru druhou květnovou neděli.
Jak už tomu tak bývá, tak i letošní rok jsme si pro všechny ženy, ať už
babičky nebo maminky, připravily posezení s občerstvením na sále KSC Vlčák
k oslavě Dne matek. Setkání proběhlo 13. 5. 2015. Všechny nás potěšilo
vystoupení dětiček z MŠ a taneční představení malých slečen z tanečního kroužku
při ZŠ pod vedením Veroniky Merglové. V průběhu odpoledne mezi nás přišel pan
starosta Miroslav Plincelner a pobesedoval s námi o různých tématech, která se
týkají Černošína a přilehlých obcí. K poslechu a k tanci nám zahráli harmonikáři
z Tachova, kteří vždy navodí krásnou a veselou atmosféru. Oslava Dne matek se již
v Černošíně stala tradicí a vždy je to příjemné setkání.
za SPOZ Eva Klusáčková
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Pouť sv. Jiří
V sobotu 25. 4. 2015 se v Černošíně uskutečnila Pouť sv. Jiří. Odpolední
program zahájily malé tanečnice z tanečního kroužku ZŠ Černošín, které měly pro
své diváky připravené hned dvě vystoupení – „Kočičí tanec“ a tanec na melodii
z muzikálu „Mamma Mia“. Za krásné taneční kreace sklidily obrovský potlesk.
Naše holčičky „podpořil“ i šestiletý Michal ze Stříbra, který napodoboval Michaela
Jacksona. Diváci se bavili a všem se jeho vystoupení moc líbilo. Po našich malých
talentech přišla na scénu kapela Patrola Šlapeto. Kapela svými písněmi navodila
příjemnou atmosféru a kdo chtěl, mohl si s nimi zazpívat nebo zatančit. Po
Šlapeťácích vystoupily Mažoretky Maršálky z Plzně. Vysloužily si zaslouženou

pozornost a velký potlesk od diváků. Po Maršálkách se představila skupina
Revolever, která určitě udělala radost těm, kteří si rádi poslechnou dobrou
rockovou muziku. Programem provázel zvukař Richard Nedvěd. Po celý den
probíhal stánkový prodej a pouťové atrakce lákaly malé i velké. Na závěr dne jsme
se pobavili na večerní pouťové zábavě.
Za celý náš kulturní tým doufám, že se brzy uvidíme na další zdařilé akci.
Martina
Janotová
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Pouťová zábava
Po odpoledním programu jsme se mnozí večer přesunuli na sál KSC Vlčák.
Zábavě předcházely velké přípravy, do kterých bylo zapojeno mnoho dospělých
i dětí.  Velké díky patří členkám černošínské organizace Českého svazu žen,
které nám upekly a společně s dětmi ozdobily perníková srdce, která si ženy
a dívky mohly
vytančit
při
dámské volence.
Našim
hasičům patří
poděkování za
ochotnou výpomoc
při
zdobení sálu a
pořadatelskou
službu, dětem
ze ZŠ Černošín,
MŠ Černošín a
16

z kroužku ,,Kreativního tvoření“ pod vedením paní Zuzky Vávrové za krásnou
a nápaditou výzdobu.
K poslechu a tanci skvěle hrála kapela Agnes rock a večerem provázel
moderátor a bavič pan Petr Martinák. Za své imitátorské vystoupení si vysloužil
velký aplaus u hostů, kterých bylo opravdu hodně.
Bez nadsázky se dá napsat, že pouťová zábava se skutečně vydařila a všech
200 účastníků se výborně pobavilo.
Martina Janotová

Výšlap na Volfštejn, aneb uvidíme Bílou paní?
V pátek odpoledne 15. května jsme se společně s dětmi, rodiči a prarodiči
vydali na I. ročník výšlapu ke zřícenině hradu Volfštejn. Počasí nám přálo, a tak
nebránilo nic tomu, abychom vyrazili na cestu, která nebyla snadná, ale přesto
jsme ji všichni zvládli s úsměvem a dobrou náladou. Cestou jsme pozorovali okolní
přírodu, i na různé skopičiny si děti našly čas a sílu.
17

U zříceniny jsme se dověděli něco nového o historii Černošína a jeho okolí,
opekli si vuřty a zazpívali si společně za doprovodu kytary táborákové písničky. Při
opékání se náhle objevila Bílá paní a slepá dívka z Třebele tak ,jak se to píše ve
staré pověsti. Tyto historické postavy z pověstí nakonec přišly mezi nás a chvíli
s námi pobyly.
Když Bílá paní
s dívkou z Třebele odešly
a děti si dopekly vuřty
a zazpívaly poslední písničku, mohli jsme se všichni
společně
vrátit
do
Černošína.
Dagmar Varousová
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Třídenní dětský maratón
Dětské akce, které byly pojaty jako maratón v rámci oslav Dne dětí,
probíhaly o víkendu od 29. 5. – 31. 5. 2015. Začínalo se již v pátek, kdy si děti
mohly vyzkoušet v infoparku různé sportovní hry např. přetahování lanem,
chození na „dětských chůdách“ nebo jízdu zručnosti na kole. Kdo neměl kolo,
mohl si trasu proběhnout pěšky. Poté se děti přesunuly za nákupní středisko, kde
členky SPOZ připravily pro děti už tradiční akci – malování na asfalt. Za krásné
malířské výtvory byly odměněny sladkým perníkem.
Oslavy pokračovaly v sobotu, pro děti byla připravena „Strašidelná cesta
Černošínem“. Pro vytvoření této cesty jsme se nechali inspirovat pověstmi od
p.Miroslava Cvrka – Tajemství kraje pod Vlčí horou. V okolí černošínského náměstí
jste tedy mohli potkat – čerty, čarodějnice, Zembaru, vodníka, vílu nebo Bílou
paní. Pro děti byla připravena stanoviště s různými úkoly. Hasili jsme kostel,
prolézali strašidelným tunelem, létali na koštěti, skákali v pytli či lovili rybky
v kašně. Za každý splněný úkol byly děti odměněny sladkostí nebo drobnou
hračkou. Nakonec jsme se všichni sešli u hasičárny a opekli si vuřty.
V neděli jsme třídenní maratón zakončili s Milanem a jeho discohrátkami.
Děti si mohly zasoutěžit o
různé ceny, vytancovat si i
s rodiči krásná plyšová zvířátka
a společně si zazpívat a užít si
příjemné odpoledne.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem
podíleli
na
organizaci zdařilého dětského
víkendu – opět zejména
hasičům a dalším dobrovolníkům z řad rodičů dětí,
poděkování patří i rodičům
a prarodičům, kteří se svými
ratolestmi na akce přišli
a zapojili se do soutěží,
sportování či tančení. Velké
poděkování patří sponzorům –
Autoservis, pneuservis Jaroslav
Rosa a Pila Nynkov a firmě ASA
Stříbro.
Martina Janotová
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TJ Sokol
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v následujících řádcích přiblížila, co se událo
za poslední čtvrtletí v našem sportovním sdružení.
Jak již bylo zmíněno v posledním čísle zpravodaje, tento rok je plný změn.
Momentálně se připravují podklady pro elektronické zápisy zápasů, které
by měly fungovat od nové sezóny. Nyní je potřeba nahrát fotografie všech hráčů
do centrálního systému FAČR a učit se novinkám, které nás při fotbalových
zápasech čekají.
Na podnět vedení Základní školy v Černošíně vybudovali „sokolíci“ v areálu
fotbalového hřiště nové doskočiště. Dosud neměli žáci základní školy možnost
trénovat skoky do dálky. Pevně doufám, že doskočiště bude řádně plnit svůj účel
a dětem pomůže k rozvoji jejich fyzických dovedností.

Fotbalisté jsou již za polovinou jarní
části II. třídy Okresního přeboru.
Ne vždy se jim dařilo podle jejich
představ. Shodou nepříznivých okolností se
mužstvo nenachází v optimální sestavě
(chybí mladí aktivní hráči, část týmu postihla
zranění). Díky této situaci v mužstvu došlo
i na naše „veterány“, kteří si chodili kopnout
již jen za „staré pány“. Jmenovitě Pavel
Klepsa a Robert Panuška, kterým patří díky
za to, že oprášili aktivní kopačky,
namasírovali ztuhlé svaly a nenechali ostatní
na holičkách. I přes veškerou snahu nejsou výsledky moc pozitivní, sami to můžete
vidět v uvedeném přehledu. Začátek sice vypadal pro naše mužstvo velmi slibně,
ale poté jakoby došly síly. Se slepenou sestavou se prostě pořád vyhrávat nedá.
Přesto však hráči napnuli všechny síly a výsledky se začaly zlepšovat.
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Mužstvo se díky nahraným bodům z podzimní části a několika vyhraným zápasům
v jarní části nenachází v sestupovém pásmu a udrží se v této soutěži i pro další
sezónu. Před dobou uzávěrky tohoto čísla se naše mužstvo nachází na 8. místě
a do konce jarní části schází odehrát ještě čtyři utkání.
Ráda bych Vás touto cestou ještě pozvala na poslední dvě domácí utkání, chlapci
na hřišti to určitě ocení.
Přehled jarní části soutěže:
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Záchlumí – Černošín
Černošín – Bor A
Studánka A – Černošín
Černošín – Sulislav
K. Lázně A – Černošín
Černošín – Částkov A
Kšice A – Černošín
Černošín – Erpužice
Stráž A – Černošín
Černošín – Kostelec
Planá A – Černošín
Černošín – Třemešné A

2:1
0:6
0:2
3:1
6:0
1:7
1:0
2:0
NE
SO
SO
SO

24. 5.v 15:00 hod.
30. 5.v 17:00 hod.
6. 6.v 17:00 hod.
13. 6.v 17:00 hod.

Do tělovýchovné jednoty v Černošíně nepatří jen fotbalisté, ale také ženy.
Každé pondělí a pátek chodí od 19:00 hod. do místní Mateřské školy cvičit pod
vedením paní Marie Hladíkové, takže pokud by se chtěla některá z vás přidat, milé
čtenářky, bude vítána.
Nedílnou součástí TJ jsou také stolní tenisté. Ti zakončili svou sezonu
v Boru u Tachova, kde se 4. dubna 2015 konal poslední turnaj s názvem TOP 12.
Z našich řad se mezi nejlepších dvanáct hráčů probojoval pouze Vašek Myška,
který nakonec skončil na 12. místě. V následujícím období nás čeká stěhování do
místního obchodního domu, kde bude v druhém patře vybudována herna stolního
tenisu. Díky tomu, budeme moci více trénovat. Dalším plánem je přihlásit se do
Okresního přeboru družstev dospělých. Zájemci všech věkových kategorií jsou
vřele vítáni! Veškeré informace týkající se oddílu stolního tenisu získáte na
e-mailu: zakrasneudoli@email.cz.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se účastní sportovních akcí a
podporují aktivní členy sdružení.
Michaela Drozdová
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Svatojánský večer – pátek 26. června 2015
Kamenné stěny hradu Volfštejna vytvoří opět nezaměnitelné kulisy pro kulturní
program letošního Svatojánského večera. Pro nejmenší diváky je od 17. hodiny
připraveno představení Mgr. Kamila Kouly s názvem POHÁDKY PANA POHÁDKY.
Následuje vystoupení hudební skupiny ROHÁČI z Lokte.
Během večera se budou moci návštěvníci občerstvit v blízkém stánku a opéci si
uzeninu.
Přijďte se pobavit a přivítat prázdniny. Těm, kteří vydrží do poslední písničky,
budou za odměnu na cestu domů svítit svatojánské mušky.
Akci pořádá Město Černošín spolu s výborem pro životní prostředí a cestovní ruch.
Pavel Filipčík

Za sluníčkem do MŠ
Květen
čas
rozkvetlých zahrádek,
kvetoucích keřů a stromů… Děti se radovaly
z každého sluníčkového dne, pletly věnečky
z rozkvetlých pampelišek, na vycházkách
poznávaly jarní kytičky,
kvetoucí keře a ovocné
stromy.
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Konečně si mohou
užívat pískoviště, průlezy
a houpačky na zahradě MŠ.
Zapojují se do pohybových
her, soutěží, a když je
nálada, tak si s ranním
sluníčkem i zacvičíme. Jaro
nám zpestřily v MŠ loutkové
pohádky divadla ,,Z bedny
z Karlových Varů".
19. 3. kluci a holky
přivítali nové kamarády i s
drobným dárečkem. Konal
se zápis do Mateřské školy
v Černošíně, zapsalo se 11 nových dětiček.
Děti si také užily dopolední pozvání na pouťové atrakce při příležitosti
konání Pouti sv. Jiří.
Už je tady zase máj,
rozkvetlý je celý kraj.
Luční květy natrháme.
Komu? Přece naší mámě.
,,Den matek" - děti potěšily svým vystoupením na setkání seniorů na sále
KSC Vlčák. Potěšily básničkami, písničkami a ,,sedmikráskovým tanečkem". Ani na
drobný dáreček nezapomněly.
Kluci a holky se spolu s p. učitelkami zapojili do výtvarných soutěží. Tímto
gratulujeme i naší šikovné malířce Terezce Fizikové za 2. místo ve výtvarné soutěži
,,Stříbrská lampa".
1. 6. proběhla ,,Naše olympiáda" - sportovní dopoledne na zahradě MŠ.
A na co se mohou děti těšit před prázdninami? Určitě na výlety - 5. 6. jsme
navštívili zábavné centrum v Plzni ,,Lvíček". 18. 6. Jsme si prohlédli do ZOO Plzeň.
Rozloučíme se slavnostním obřadem na MÚ v Černošíně s našimi předškoláky.
Jako rozloučení se školním rokem se na zahradě MŠ uskuteční soutěžní
pohádkové odpoledne s rodiči - ,,odpoledne s princeznou". Děti se potkají např.
s Popelkou, Zlatovláskou i Pyšnou princeznou...
A co bychom si přáli závěrem? Krásné prázdniny, hodně sluníčka s přáním,
aby se děti po prázdninách do školky zase rády vracely.
Kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CYKLISTÉ OPĚT V AKCI
Rok a den uplynul jako voda a naši mladí cyklisté opět poměřili svoje
znalosti a dovednosti z dopravní výchovy s ostatními žáky našeho okresu
v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů, která se 30. dubna konala
v naší základní škole. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií podle věku. Další
podmínkou je, že družstvo musí být složené ze dvou dívek a dvou chlapců.
Tentokráte se soutěže zúčastnilo 24 týmů (14 mladších a 10 starších). Soutěž se
skládá ze čtyř disciplín – teoretické znalosti z pravidel silničního provozu (testy),
poskytování první pomoci, jízdy zručnosti a jízdy na dopravním hřišti podle
pravidel silničního provozu. Naši školu reprezentovali: V. Jersák, M. Majerčík,
E. Pokorná a E. Marková (I. kategorie). Družstvo starších tvořili: P. Novotný,

L. Šupica, A. Marková a M. Mičková. Díky pravidelným tréninkům a poctivé
přípravě se oběma družstvům podařilo s obrovským bodovým náskokem zvítězit
nad všemi soupeři a zajistit si tak postup do krajského kola. V závěru soutěže byli
též vyhodnoceni nejlepší dívka a hoch v dané kategorii. Všechna prvenství si opět
odnesli naši reprezentanti: V. Jersák, E. Pokorná, P. Novotný společně s L. Šupicou,
A. Marková.
Tato soutěž by se však nemohla uskutečnit bez podpory města Černošín a
sponzorů, kterými v letošním roce byli: EMZ Černošín, poslanec Ing. V. Votava,
BKV Bor, RI-VAJ Černošín, Rodinný pivovar Chodovar Chodová Planá, TechDraw
Office Plzeň, ASA Stříbro a Kermi Stříbro. Díky těmto sponzorům, kteří poskytli
finanční či věcné dary, jsme mohli obdarovat každého žáka, který se soutěže
zúčastnil.
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O necelý měsíc později (25. a 26. května) se uskutečnilo krajské kolo DSMC.
Její první část se odehrávala v Plzni na dopravním hřišti 33. ZŠ T. Brzkové. Zde na
nás čekaly testy a jízda podle pravidel silničního provozu pod přísným dohledem
dopravní policie. Další disciplínou byla jízda zručnosti, která byla velice obtížná. Je
zde v kopcovitém terénu a každý ji musel projet dvakrát. Po splnění této části
následoval přejezd do rekreačního střediska v Melchiorově Huti. Po výtečném
obědě a krátkém odpočinku jsme pokračovali v soutěži. Jednotliví členové
družstva II. kategorie šli ošetřovat vylosované zranění, družstvo I. kategorie šlo
plnit úkol, který je povinný od krajského kola. Jedná se o práci s mapou, do které
musí každý sám v průběhu patnácti minut zaznamenat nejbezpečnější trasu podle
zadání. Když týmy splnily požadované úkoly, došlo k jejich výměně. Tím byly
ukončeny všechny disciplíny a na soutěžící ten den čekal, pro zpestření večera,
orientační běh v areálu kempu. Následující dopoledne proběhla beseda s Policií ČR
a ukázkou její vybavenosti a připravenosti k zásahu. Vrcholem soutěže bylo
závěrečné vyhodnocení, na které všichni netrpělivě čekali. Jelikož se starším
v průběhu soutěže nedařilo podle očekávání, velice nás všechny překvapilo,
když z úst hlavního rozhodčího
zaznělo: „První místo obsadila
Základní
škola
Černošín.“
Stejnou větu vyslechlo i
družstvo mladších žáků, které
s velkým bodovým náskokem
obhájilo prvenství z loňského
roku. I zde byli vyhlášeni nejlepší
dívka a hoch, mezi kterými byli i
naši reprezentanti: M. Majerčík,
E. Pokorná a A. Marková.
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Všem soutěžícím gratuluji ke skvělému výkonu a v celostátním finále, které
se bude konat 16. – 18. června v Chomutově a Kadani, přeji hodně štěstí
a úspěchů.
Mgr. Naděžda Pézlová

ZDRAVOTNÍCI VYBOJOVALI ZLATO
Okresního kola soutěže mladých
zdravotníků v Tachově se 7. května
zúčastnila z naší školy tři družstva.
Mladí zdravotníci a záchranáři
poskytovali první pomoc, prokázali
praktickou znalost obvazového
materiálu a soutěžili i ve volných
disciplínách: dopravní výchova,
drogy a malování. Mladší žáci pod
vedením své velitelky Lucie
Bursové jeli do Tachova „na
zkušenou“. Zaskočila je především
věrohodnost
namaskovaných
zranění, hlavně masivní krvácení
z krční
tepny
a
popálení
elektrickým
proudem.
Mezi
zkušenými soutěžícími obstáli,
obsadili 4. místo. Výtečně si vedli
starší žáci, ti se nenechali překvapit
ničím. Družstvo v čele s velitelkou
Veronikou Bursovou získalo stříbro.
Překonali je pouze jejich kamarádi
ze
zdravotnického
a
záchranářského
kroužku,
kteří
s přehledem zvítězili a postupují do
regionálního kola ve Vejprnicích. Zlato
si odnesli: Lucie Filipčíková, Franziska
Schmucker, Simona Rosová, Christian
Schmucker
a
Míša
Gáborová.
Gratulujeme
a
držíme
palce!
Poděkování patří také dvojčatům
Hreusovým, která velmi dobře zahrála
zraněné osoby.
Mgr. Marcela Petričková
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Regionální kolo soutěže
Hlídek mladých zdravotníků - Vejprnice
V sobotu 30. 5. 2015 předvedli naši starší žáci - zdravotníci a záchranáři, jak
dokážou poskytnout první pomoc v krajském kole soutěže HMZ. Do krajského kola
odjelo naše soutěžní družstvo v nových jednotných dresech, které škole jako
sponzorský dar věnoval p. Jaroslav Rosa. Velmi děkujeme. Hned na prvním
stanovišti je očekávala fingovaná amputace horní končetiny. Podle slov rozhodčí
ze záchranky si vedli výtečně, přestože zranění, jak si jistě dovedete představit,
vypadalo velmi věrohodně. Také na dalších stanovištích poskytovali první pomoc

naprosto profesionálně, ale protože vyhrát může jen jeden, byly často hodnoceny
i věci podle našeho
názoru pro záchranu
života nepříliš podstatné. Nakonec se družstvo
umístilo na čtvrtém
místě. Jsem přesvědčená, že na tuto partu
mladých záchranářů se
můžeme
v
případě
nehody spolehnout.
Mgr. Marcela Petričková
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VELETRH MINIPODNIKŮ
Činnost
čtyř
fiktivních
minipodniků ZŠ Černošín, o
kterých jsme vás informovali
v minulém čísle Zpravodaje, byla
završena 20. května 2015 účastí
na
veletrhu
v
prostorách
Parkhotelu Plzeň. V konkurenci
95 fiktivních firem jsme obstáli
velmi
dobře.
Zaměstnanci
„Kološkoly“
předvedli
jízdu
zručnosti a poučili přítomné o
pravidlech silničního provozu,
dívky z podniku „Lahůdky u Pětky“
nabídly účastníkům veletrhu slané
i sladké pochoutky vlastní výroby,
firma „Princess“ vystavila své
šperky a nástěnné kalendáře
firmy Noemi Pospíšilové se také
líbily.
Důležité bylo, že naši
„podnikatelé“ na vlastní oči viděli,
jak vypadá konkurence na
veletrhu,
a
vyzkoušeli
si
prezentaci
svých
vlastních
výrobků a služeb.
V průběhu
školního roku se
naučili základům
založení a řízení
firmy a věříme,
že tyto znalosti
a
dovednosti
jednou
uplatní
i ve svém životě.
kolektiv učitelů
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McDonald´s Cup
Dne 29. 4. 2015 se žáci ZŠ Černošín zúčastnili okrskového kola McDonald´s Cupu
v Plané. Všichni jsme s napětím očekávali velký počet soupeřů, ale bohužel jsme
jako hostující tým dorazili jen my. I přesto se odehrál pěkný miniturnaj. Ačkoliv
naši žáci nejsou žádní velcí fotbalisté a nastoupili proti zkušeným mladým
fotbalistům z Plané, vedli si výborně a vítězství plánskému týmu nedali zadarmo.
Umístili se na krásném druhém místě. Naši školu reprezentovali: Filip Horhol,
Jaroslav Hrad, František Krejča, Matyáš Kaňka, Matěj Voleský, Christian
Schmucker, Marek Majerčík, Petr Čekan a Zdeněk Bolík.
Kateřina Pudilová

EXKURZE DO FIRMY HASELMEIER S. R. O. 22. 5. 2015
projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme!“
Dne 22. 5. 2015 proběhla exkurze do společnosti Haselmeier s. r. o.
v Dnešicích u Dobřan. Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez
la femme!“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře
Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek
o technické vzdělávání. Akce se zúčastnilo 9 dívek ze 7. - 9. třídy ZŠ Černošín.
V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT –
Cherchez la femme!, poté je přivítala paní Renata Eckertová, od které se
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dozvěděla poutavý osobní příběh o jejím vstupu do světa techniky, dále viděla
prezentaci o vzniku a historii společnosti, její působnosti, výrobě inzulinových per,
heparinových stříkaček a o jednotlivých zakázkách. Dozvěděla se, jak probíhá
samotná výroba a také, jak velký je zde kladen důraz na zdravotní normy
a především striktní čistotu. Vyslechla si, jaké má společnost požadavky na své
zaměstnance. Ve druhé části exkurze se dívky podívaly přímo do výrobní haly.
Viděly oddělení kovoobrábění, kde si prohlédly jednotlivé CNC stroje při jejich
výrobě hliníkových částí per, dále oddělení vstřikovny či potisku, kde měly
možnost prohlédnout si, jak vypadá potisk jednotlivých plastových částí per.
Poslední část výrobní haly byl tzv. čistý prostor, kde je přísně střežena čistota
a vstup zaměstnanců je možný pouze v čepici, plášti a speciálních botách. V této
části nahlédly ještě do materiálové propusti, kde se připravovaly výrobky
ke kontrole a montáži v čistém prostoru. Závěrem exkurze dostala děvčata
křížovku, která ověřila, jak po celou dobu exkurze sledovala výklad a dávala pozor
při jednotlivých pasážích. Výslednou tajenkou této křížovky bylo „překvapivě“
slovo technika. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Dagmar Varousová

Žáci ZŠ Černošín mohou od května trénovat a zdokonalovat svůj skok daleký na
nově vybudovaném doskočišti, které vytvořili členové TJ Sokol Černošín na jejich
fotbalovém hřišti.
Děkujeme.
V pátek dopoledne 26.6.2015 se uskuteční na hřišti pro žáky naší školy 1.ročník
Černošínského pětiboje ve spolupráci TJ Sokol a ZŠ Černošín. Přijďte se podívat
a fandit.

33

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 jsme se zúčastnili čtenářské soutěže v Plané u Mariánských
Lázní. Druhý ročník reprezentovala Kateřina Vávrová, třetí ročník Ondřej Petrovič,
čtvrtý ročník Filip Horhol a pátý ročník Eliška Pokorná. Soutěž byla pořádána
v Městské knihovně a zapojilo se do ní více jak deset škol tachovského okresu.
Žáci naší školy se sice neumístili na prvních třech místech, přesto se jim soutěž
líbila. Slíbili, že budou pilně číst a příští rok opět ukážou své čtenářské dovednosti,
které porota jistě již ocení.
Mgr. Eliška Votavová

Ručičky kraje – celokrajské setkání partnerských škol
Celokrajské setkání partnerských škol s názvem Ručičky kraje se konalo dne
9. 4. 2015 na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jednotlivé obory formou
expozic prezentovaly produkty, které vytvořili v rámci projektových volnočasových
aktivit žáci a žákyně středních škol i spolupracujících základních škol. Cílem této
aktivity projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
kraji“ byla podpora spolupráce škol, a to jak na úrovni SŠ navzájem, tak na úrovni
SŠ a ZŠ a oslovení cílové skupiny za účelem podpořit zájem o technické a
přírodovědné vzdělávání.
ZŠ Černošín byla od září 2013 do projektu také zapojena, partnerskou
střední školou bylo Gymnázium Stříbro. Naši
žáci a žákyně měli po dva školní roky
možnost navštěvovat zájmové útvary
(biologický, astronomický) v partnerské
škole, dopravu na tyto kroužky zajišťovala
zdarma
partnerská
škola
vlastním
minibusem. Žáci 5. - 9. ročníku se několikrát
zúčastnili společné výuky na gymnáziu spolu
se studenty gymnázia v jeho moderně
vybavených laboratořích a učebnách.
Součástí projektu byla i exkurze do úpravny
vody v Milíkově. Zakončením projektu se
stalo celokrajské setkání Ručičky kraje,
kterého se někteří naši žáci a žákyně
zúčastnili a přes nepříliš příznivé počasí si
tuto akci užili. (Na snímku Eliška Pokorná a
Kateřina Vávrová při plnění soutěžního
úkolu).
Dagmar Varousová
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DEN DĚTÍ VE ŠKOLE
V pondělí 1. 6. 2015 jsme
ve škole společně oslavili
MDD. Devátá a osmá
třída si připravily pro
celou školu "sportovně –
zábavný
den".
Vše
spočívalo v tom, že se
nejprve děti rozdělily do
devíti skupin. Postupně
pak skupiny vycházely
na
stanoviště
různě
rozmístěná cestou na
areál. Celkem si skupinky
prošly devíti stanovišti,
kterými bylo např. házení
míčků, skládání slov
z písmenek, jazykolamy,
dojení umělé krávy,srážení kuželek a mnoho dalšího. Když měla družstva splněna
všechna stanoviště, přidala se do aktivit na areále – skákání do dálky, míčové hry
apod. Nakonec žákyně 8. a 9.třídy vyhlásily výsledky, jak vše dopadlo, nejen podle
bodů, ale hodnotila se i nápaditost názvů skupin. Všichni si Den dětí velice užili,
nejen proto, že se nikdo neučil, ale taktéž díky skvělé organizaci deváťáků
a osmáků. Tímto bych chtěla poděkovat všem organizátorům jménem všech žáků
za krásně prožitý den.
Simona Rosová, 7. Ročník
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Kurzy pro veřejnost v ZŠ Černošín
Ve druhém červnovém týdnu začaly v počítačové učebně ZŠ Černošín lekce
kurzu základy práce na počítači pod vedením p. uč. Nadi Pézlové. Scházíme se
vždy v úterý od 16:30 hod. Ještě jsou volná místa (počítače). Kdo má zájem, má
ještě možnost se zapojit.
Ve středu 10. 6. 2015 skončil desátou závěrečnou lekcí kurz německého
jazyka pro začátečníky pod vedením p. uč. Markéty Horholové. Z původně
16 přihlášených zájemců kurz absolvovala do úplného závěru přibližně polovina.
Na podzim připravujeme pokračování tohoto kurzu němčiny pro mírně pokročilé
a v případě zájmu (alespoň 12 přihlášených) i nový kurz němčiny pro začátečníky.
Dagmar Varousová

Bajka o vlku a zajíci
V jednom lese žila zvířátka a mezi nimi i jeden zajíc jménem Hop. A také zlý vlk
Špičák. Zvířátka se ho bála, jenže vlk nebyl tak zlý, jak vypadal. Měl jen
znetvořenou tvář. Zajíc Hop si hopsal po lese, když najednou uslyšel skuhrání a
naříkání. Hop přihopsal blíž a uviděl vlka, který měl zaklíněnou nohu v pasti,
kterou nastražili lidé na jiná zvířata. Hop chtěl nejdříve utéci, jelikož se ho bál, ale
pak přemohl svůj strach a vlkovi pomohl. Špičák Hopovi poděkoval za záchranu
života a stali se přáteli. Špičák získal svého nového kamaráda, kterému vyprávěl,
jak přišel ke znetvořené tváři. „Stalo se mi to v boji s medvědem, když jsem bránil
podobného malého zajíčka, jako jsi ty.“ pravil Špičák.

Jaké ponaučení z toho plyne? Nemáme soudit podle vzhledu lidi ani zvířátka.
Tereza Tancošová, 5. Ročník
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POHÁDKA O NEPOSLUŠNÉM PTÁČKOVI
Byl jednou jeden ptáček jménem Oliver, který měl maminku jménem Hana.
Jednou ráno Oliver vstal, maminka ještě nebyla vzhůru, vyletěl ven, aniž by to
mamince řekl. Oliver letěl přímo k silnici, letěl níž a níž a vůbec si nevšiml, že se
k němu rychle blíží auto. Řidič auta ho ale včas uviděl a prudce zabrzdil. Z auta
vystoupil strejda a teta Zobovi. „To se přece nedělá! Vždyť jsem tě málem přejel!
Musíš dávat větší pozor!“ řekl rozzlobeným hlasem strýček Zob. „Promiň, strýčku
Zobe, příště budu pozornější. Já se totiž teprve učím létat.“ odpověděl malý
Oliver. „Tak jdi létat na vaši zahradu.“ řekla teta. Malý Oliver strýčka ani tetu
neposlechl a létal dál u silnice. Doma v pokoji se najednou probudila máma. Šla do
pokojíčku vzbudit Olivera, ale ten tam nebyl. Proto ho šla hledat do města. Ptala
se všech, které potkala. Potom ho zahlédla na silnici, kam se řítilo veliké auto,
které Oliver neviděl. Rychle zakřičela: „Olivere, pozor, jede auto!“ Oliver utekl
rychle na stranu. „To jsem ráda, že jsem tě našla. Musíme přeci k zubaři, jsi tam na
dnešní dopoledne objednaný,“ řekla maminka. V čekárně u zubaře potkali strýčka
a tetu Zobovi. Ti šli na řadu první. Strejda Zob najednou zakřičel: „Au!!!“, protože
mu zubař trhal zub. Pak přišel na řadu Oliver. Maminka si zatím v čekárně povídala
s tetou a strýčkem. Když byl Oliver hotový, letěl s maminkou domů. Tam mu
maminka vysvětlila: „To se přece nedělá, chodit bez dovolení ven. A co mělo
znamenat to sezení na silnici? Co kdyby tě něco přejelo? Vždyť je přece jaro, tak si
hraj na naší krásné rozkvetlé zahradě.“ „Ano, mámo, už to nikdy neudělám.“
odpověděl Oliver. „Tak si jdi vyčistit zuby a jdi spát.“
B. a Š. Denisovy, E. Pastyriková, K. Vávrová - 2. ročník
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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.
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