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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Činnost od března 2010 :
• Ukončeno výběrové řízení na akci Infrastruktura pro 15 RD, s vybranou firmou (LB 2000 spol.
s r.o. Olomouc) podepsána smlouva, začátkem května zahájeny stavební práce.
• Firma Swietelsky provedla záruční opravu chodníku u motorestu, také v rámci záruky
proběhla oprava světel v přechodu pro chodce přes silnici I/35 u motorestu. Vypracována a
odeslána závěrečná zpráva k úpravě křižovatkového prostoru u motorestu.
• Obecní pracovníci provedli :
o opravu poškozených obrubníků po zimním období
o opravu dešťové vpusti a komunikace u Mikšánkového v Černotíně
o vyčištění dešťové šachty před Trtíkovým, osazení nového poklopu
o opravu chodníku u lávky ke škole, chodníku před vstupem do Mateřské školy
o sečení travnatých obecních ploch
• 11. dubna vystoupil ve Společenském centru divadelní spolek Tyl Drahotuše s představením
Jak se peklo zadlužilo a co z toho potom bylo.
• Dokončili jsme výsadbu lesa U Mlýna.
• V dubnu byly přistaveny kontejnery na domovní odpad, firma Ekoltes provedla také svoz
nebezpečného odpadu.
• 9. května se uskutečnil Den Matek – kulturní program ve Společenském centru.
• Zpracovávají se projektové dokumentace na opravu potoku v oblasti – v Černotíně od
Matějíčného, v Hluzově přítok Hluzovského potoku od retenční nádrže.
Následky deštivého počasí v květnu
Obcí prošla v období od 14. května průtrž mračen s krupobitím, vydatné srážky způsobily zaplavení
několika dvorů a sklepů rodinných domů. Nejhorší situace nastala v pondělí 17. května, kdy byla část
obce U Mlýna a čistírna odpadních vod postižena povodní od rozlité řeky Bečvy.
Jednotky SDH pomáhaly občanům zabezpečit majetek před zatopením a později s čerpáním vody a
úklidem.
Vlivem vytrvalých srážek – podmočeného terénu byl nahlášen sesuv půdy v lokalitě Na Hané, nyní je
sledován postup.
Investiční akce v letošním roce :
• Infrastruktura pro 15 RD – se stavebními pracemi a omezením provozu je třeba počítat do
konce srpna. Na tuto akci je získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
• Obnova kamenného kříže (Hluzov točna, u Humplíkového) – řešeno s příspěvkem
z Ministerstva pro místní rozvoj.
• Vybudování bruslařské dráhy (od Humplíkového k čistírně odpadních vod) - řešeno
s příspěvkem z Ministerstva pro místní rozvoj.
• Oprava chodníku v Hluzově (spodní konec) - řešeno s příspěvkem z Olomouckého kraje.
• Odkanalizování obce – řešeno s dotací z Ministerstva životního prostředí.
• Aleje a háje v Černotíně – řešeno s příspěvkem ze Státního fondu životního prostředí.
Olomoucký kraj věnoval oběma jednotkám SDH 7 ks přileb pro zásahovou jednotku.

SLAVNÍ RODÁCI OBCE – EMIL KOČNAR
Začátek května, kdy jsme si připomínali 65. výročí od konce II.světové války se v novinách objevili
rozhovory s účastníkem bojů ze západní fronty – černotínským rodákem panem Emilem Kočnarem,
držitelem celé řady ocenění – Řádu za zásluhy v boji proti fašismu, Válečného kříže od prezidenta
Beneše apod. Přinášíme výňatek z rozhovoru :
V klatovském klubu důchodců je řadu let členem Emil Kočnar, který bojoval ve II. sv. válce ve
Francii a Anglii. Vzpomínáme s ním na okamžiky, které ovlivnili jeho život.
 Odkud pocházíte ? Jsem původem Moravák, narodil jsem se 22. listopadu 1916 v Černotíně,
jsem ze 7 dětí. Vyučil jsem se zedníkem a pak vystudoval průmyslovou školu stavební. Odtud jsem
za prací odešel ve 21 letech na Slovensko do Brezna nad Hronom, kde jsem byl do začátku II.
světové války.
 Kde jste prožil začátek války ? V březnu 1939 se Slovensko osamostatnilo od Čech, kde už
řádili Němci a našeho šéfa zatkla policie. Pro nás to znamenalo konec práce a do vlasti jsme se
také nemohli vrátit. Rozhodli jsme se proto, že se uchýlíme do Jugoslávie. Díky kamarádovi jsme
se dostali přes Jugoslávii na francouzské pasy dále přes Řecko, Bulharsko a Turecko až do Sýrie.
To už se psal rok 1940 a následně nás převezli do Bejrútu. Tady jsme se nalodili a přes
Středozemní moře jsme dopluli do francouzského Marseille. A právě tady jsem 1. února 1940
narukoval do Československé armády. V Agné, kde sídlil náš štáb, jsme prošli krátkým výcvikem a
hned nás poslali bojovat na sever Francie k řece Loiře. Naši jednotku postavili mezi francouzské a
to bylo špatné. Francouzští vojáci jak viděli Němce, odhodili všechny zbraně a prchali pryč. My
jsme se bránili sami. Každý z nás měl pouze 8 nábojů, takže to co Francouzi odhodili když utíkali,
my sbírali a bojovali s francouzskými zbraněmi. Nakonec jsme ustoupili až na jih do Saité, protože
Francie uzavřela s Němci dohodu my museli co nejrychleji opustit Francii.
 Co bylo dál ? Díky dobrým diplomatickým krokům prezidenta Beneše pro nás poslali
Angličané svoje lodě a my odpluli velkou oklikou přes pobřeží Kanady až do Anglie do Liverpoolu.
Z lodě nás rovnou posadili do připravených vlaků, dali nám balíčky a hned jsme vyrazili do
vojenského výcvikového tábora Cholmodelay Park a následně pak do Leamington Spa u
Birminghamu. Tady nás cvičili. Udělali z nás dva tankové prapory Československé armády pod
vedením generála Lišky a později při invazi jsem byl u brigádních tankových dílen, přejmenovaný
na Polní park vedený maršálem Montgomerym. Tady jsme dostali k dispozici anglické tanky,
s kterými jsme vyjížděli do hornatého Walesu, abychom se co nejlépe připravili na vylodění do
Francie. To trvalo až do roku 1944. V tomto roce nás přesunuli k Londýnu, kde jsme čekali na
invazi, která vypukla 8.června 1944.
 Jak probíhala samotná invaze ? Angličané pro naše lodě připravili jakési plovoucí mola,
neboť nevěděli jak to na francouzském pobřeží, v Normandii jsme se vylodili ve druhé linii.
Samotná bitva pak byla něco strašného, nepřeji to nikomu. Stovky letadel a lodí, člověk neslyšel
nic jiného než hvizd bomb. Spousty mrtvých, Němců a koní. Navíc bylo ukrutné vedro, tak se tam
ze všeho linul zápach. Při osvobozování přístavu Dunker se Němci urputně bránili.
 Měli jste nějaké zranění v průběhu války ? Při bombardování Cowentry jsem utrpěl zranění
na hlavě a byl jsem v bezvědomí asi tři dny. V Yovillu jsem si zlomil klíční kost a při osvobozování
Dunkeru zase levou nohu.
 Viděl jste ještě svoje rodiče ? Shledal jste se s nimi po válce ? Samozřejmě. Během války
jsme možnost neměl, ale hned po skončení války jsem jim z Běšin, kde byla ubytována naše
jednotka napsal. Na Moravu jsem se nevrátil, ale rodiče jsem pravidelně navštěvoval.
Při osvobození se seznámil na tancovačce se svou budoucí manželkou, po dvou letech se vzali.
Narodili se jim dva synové – Pavel a Petr. Až do roku 1997 žili manželé v Hliništi u Strážného
jižních Čechách, kde pracoval Emil Kočnar 30 let na pile. V současné době žije Emil Kočnar
v klatovském Penzionu pro důchodce a neustále prokazuje svou vitalitu. Ještě rád si zahraje
volejbal nebo tenis.

ODPADY
Termíny svozu odpad
Komunální odpad (popelnice)
Plasty (žluté pytle), Tetrapaky – kartóny (červené pytle)

pátek – co 14 dnů, tj. 11. a 25. 6., 9. a
23.7., 6. a 20.8. 2010
dle hlášení veřejného rozhlasu

VÝROČÍ A JUBILEA
V měsících červenec až září 2010 oslaví významná životní jubilea:
65 let – Cagašová Bohumila, Žeravík Karel, Kubík Jaroslav
70 let – Křístek Václav
75 let – Hendrych Alois
80 let – Matějíčná Božena
85 let – Humplík Miloslav
90 let – Ryšková Marie
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody !

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Strana
Věci veřejné
Česká strana sociálně demokratická
Křesť. dem. unie – Čes. strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Volební účast

Okrsek Černotín
Okrsek Hluzov
Celkově
23,79% (69 hlasů)
34,35% (45 hlasů)
27,07% (114 hlasů)
17,93% (52 hlasů)
19,84% (26 hlasů)
18,52% (78 hlasů)
14,82% (43 hlasů)
15,26% (20 hlasů)
15% (63 hlasů)
16,20% (47 hlasů)
8,39% (11 hlasů)
13,77% (58 hlasů)
8,96% (26 hlasů)
10,68% (14 hlasů)
9,5% (40 hlasů).
70,98% (291 z 410 73,60% (131 ze
71,77% (422
voličů)
178 voličů)
občanů)
Pozici lídra na volební kandidátce veřejných věci díky 2 227 přednostním hlasů v Olomouckém kraji
uhájila Lenka Andrýsková a stala se poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČERNOTÍNĚ
Klub rodičů a přátel školy při MŠ v
Černotíně uspořádal dne 24. dubna
2010 od 14.00 hodin Dětský maškarní
karneval. K pobavení, tanci a reji
masek hrála zábavná skupina Trend z
Ostravy v čele s klaunem Hopsalínem.
Profesionálně dokázal zaujmout a
zapojit do zábavy jak děti, tak i dospělé.
Všechny děti byly odměněny za účast v
různých soutěžích drobnými sladkostmi
a domů si odnášely z nafukovacích
balónků vytvarovaná zvířátka, květinky,
hračky, které jim na památku věnoval
klaun Hopsalín. Příjemným zpestřením
bylo vystoupení mažoretek – kroužek
mažoretek s názvem Šance ze ZŠ 1.
máje v Hranicích pod vedením Marcely
Synkové. Největší radost měly děti z
dlouho očekávané tomboly, kde vyhrávali všichni. Každé dítě si odnášelo domů několik cen. Velké
poděkování patří všem rodičům, kteří se na organizaci karnevalu podíleli, všem maminkám, které
napekly chutné domácí cukroví. Srdečné a vřelé poděkování patří také Obci Černotín (panu
starostovi Ing. Jiřímu Andrýsovi) za sponzorování zábavné skupiny Trend, velice si toho vážíme.
Miroslava Kořístková, ved. učitelka MŠ

Návštěva v ZUŠ Hranice
V úterý, dne 4. 5. 2010 jsme s předškoláky a 5-letými dětmi navštívili ZUŠ v Hranicích. Nejprve byly
děti podrobně seznámeny s výtvarným oborem, ve kterém pan učitel VV dětem přiblížil různé
výtvarné techniky a možnosti z této oblasti. Dětem se líbily hlavně obrázky, které pan učitel maloval k
pohádce „Kočičí školička“. Dále byly dětem ukázány hudební učebny, kde se žáci učí hrát na
elektronické klávesy, klavír, smyčcové nástroje a samy si mohly na tyto nástroje zahrát. Jako
tradičně každým rokem děti nejvíc zaujalo nahrávací studio, ve kterém nám bylo umožněno za
pomoci pana ředitele Chudy nahrát na záznam dvě písničky. Z této návštěvy v ZUŠ si děti odnášely
plno zážitků a nových dojmů.
Besídka ke Dni matek
Pro milé maminky, babičky, tety a ostatní přítomné vystoupily děti ZŠ a MŠ na tradiční besídce u
příležitosti krásného svátku „Dne matek“ v neděli 9. 5. 2010 odpoledne ve Společenském centru
v Černotíně. Besídku zahájilo vystoupení mažoretek s názvem „Šance“ (tento kroužek vede paní
Marcela Synková při ZŠ 1. máje v Hranicích). Následovalo vystoupení dětí z MŠ se svým programem
básní a písní. Všem se líbilo cvičení s hudbou, které dětem předcvičovala žákyně ZŠ Sabinka
Sehnalová.
Starší děti ze ZŠ si připravily jako vždy pestré pásmo, ve kterém se střídaly scénky, pohyb s hudbou,
písničky i básničky. Na pomyslném „jevišti“ se vystřídaly všechny děti a nadšený potlesk maminek,
babiček i ostatních hostů svědčil o tom, že se program líbil. Drobné dárky, které děti maminkám
věnovaly, byly keramické květináčky a přívěsky. Měli jsme tak možnost ukázat, že umíme pracovat i
s keramickou pecí. Zajímavou akcí byla i výstavka portrétů maminek, jak se vyvedly žákům školy.
Maminky měly možnost najít samy sebe a ocenit výtvarnou zručnost svých dětí.
Atletické přebory dětí mateřských škol
Ve středu dne 12. 5. 2010 se všech devět předškoláků
z MŠ Černotín zúčastnilo „Atletické olympiády dětí
z mateřských škol“ na školním hřišti ZŠ v Hranicích. Tak
jako v loňském roce se soutěžilo v těchto disciplínách: hod
do dálky tenisovým míčkem, skok do dálky z místa a běh
na 20 m. Na těchto atletických přeborech bylo přítomno
129 dětí z devíti mateřských škol (5 MŠ hranických a 4 MŠ
z okolních vesnic). Všichni malí sportovci soutěžili s velkou
chutí vyhrát. Děti z naší MŠ se opravdu moc snažily v dost
vysoké konkurenci ostatních soutěžících. Úspěšně naši
MŠ reprezentovaly dvě děti v běhu na 20 m: v kategorii
děvčat se Klárka Oblouková umístila na 1. místě
s výkonem 4,12 s a z chlapců byl na 2. místě Honzík Roth
s výkonem 4,3 s. Za bouřlivého potlesku byli na stupních
vítězů tito udatní sportovci odměněni medailí, diplomem a
několika cenami. K radosti a spokojenosti všech sportovců
dostali od organizátorů olympiády všichni za účast
upomínkové ceny.
Zápis dětí do Mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Černotíně na školní rok 2010 – 2011 se koná ve čtvrtek, dne
10.6.2010 v době od 12.30 – 16.00 hod. v budově MŠ. Kapacita mateřské školy je 25 dětí a od září
2010 bude jen 7 volných míst pro umístění dětí do předškolního zařízení. Tímto se dává na vědomí
rodičům, kteří budou chtít své děti přihlásit do MŠ v období od 1.9.2010 – 30.6.2011, aby k zápisu
dětí určitě přišli, protože se nám přihlašují děti z Hranic /kapacita
hranických MŠ je nedostačující/. Po naplnění kapacity naší školky již nebude možné přijmout žádné
další dítě. Prosíme rodiče, aby vzali s sebou rodné listy dětí.
Miroslava Kořístková, vedoucí učitelka MŠ Černotín
Pokrmy z netradičních surovin
Školní jídelna Černotín připravuje pokrmy na jídelníčku i z netradičních surovin. Děti i dospělí chutnali
v loňském školním roce např. cizrnu, kuskus, těstovinovou rýži, pohankové a jiné vločky. Neméně
důležitý pro děti je také pitný režim. V rámci pitného režimu byly zařazeny 100 % džusy TROPICO,

ale také sójové mléko a BIO jogurtové nápoje. Současným trendem je pití čisté vody jako němé
živiny, bez cukrů a sladidel, proto podáváme dětem neperlivou vodu i vodu s citrónem. Obědy u nás
mohou odebírat i dospělí strávníci. Veškeré informace o možnosti stravování podá vedoucí školní
jídelny na tel. č. 581 602 934. Příjemné prožití prázdnin a v novém školním roce se na Vás těší
pracovnice jídelny.
Marcela Rothová, vedoucí
Priority Základní školy
Tímto článkem Vám dnes chceme poskytnout přehled o prioritách naší školy.
Bezpečnost dětí
- bezpečný příchod a odchod ze školy, pravidelné seznamování s dopravní situací v obci
- zajištění bezpečnosti dětí během celého pobytu ve škole /v loňském školním roce jsme
neměli žádný školní úraz/
- zajištění odborného dohledu nad dětmi při všech školních akcích
- pravidelné poučování dětí o osobní bezpečnosti, o dopravní kázni, požární ochraně, o
nebezpečí při nálezu neznámých předmětů, injekčních stříkaček, o nebezpečí při kontaktu
s cizími lidmi
- zdravotní kroužek – připravuje děti nejen na okresní a krajské kolo soutěže „Mladý
zdravotník“, ale hlavně je učí na modelových situacích umět a nebát se poskytnout
zraněnému člověku pomoc! V letošním ročníku se naše soutěžní družstva umístila v okrese
Přerov na 2. a 3. místě. Na 1. místo nám chyběl jediný bod.
Výuka cizích jazyků
- výuka anglického jazyka začíná již ve 2. ročníku
- zásluhou spojených ročníků na málotřídní škole se často chtějí do výuky anglického jazyka
zapojit i děti z 1. třídy
- děti si zábavnou formou /písničky, básničky, vystoupení na veřejných besídkách/ osvojují
širokou slovní zásobu
- v málopočetných třídách je dostatek časového prostoru ke konverzaci v cizím jazyce
Získávání dovedností v oblasti informačních technologií
- nadstandardní vybavení školy v oblasti výpočetní techniky /10 počítačů na letošních 23 žáků/
- nabídka zájmového kroužku „Práce na počítači“ již od 1. třídy, děti si hrají a přitom se učí
ovládat počítač na úrovni uživatelů v ranném věku
- od 1. ročníku děti umějí využívat e-mailovou poštu
- získávají nové informace při práci na PC i od svých starších spolužáků, takto získané
poznatky jsou dětmi dle výzkumů snadněji přijímány a lépe zapamatovatelné
- vyučovací předmět Informatika od 5. ročníku
Výuka mateřského jazyka a matematiky
- většinu disponibilních hodin, což jsou vyučovací hodiny, které škola může věnovat
vzdělávacím oborům dle svého výběru, věnujeme výuce českého jazyka, matematiky a cizího
jazyka, aby byli žáci kvalitně připraveni na přechod na 2. stupeň základní školy
- v matematických soutěžích /řešení sudoku/ býváme nejúspěšnější mezi okolními málotřídními
školami, pravidelně se zúčastňujeme celostátní soutěže „Klokánek“
Výchova ke zdravému životnímu stylu
- 2 hodiny tělesné výchovy týdně, pohybové chvilky před vyučováním nebo v průběhu
vyučování
- každoroční 20-ti hodinový plavecký výcvik, bezpečné koupání
- organizujeme „Černotínskou olympiádu“ pro okolní školy, naši sportovci patří každoročně
mezi nejúspěšnější, zúčastňujeme se i různých jiných sportovních soutěží, vždy velmi
úspěšně
- zájmový útvar - pohybové hry - ve školní družině
- každodenní pobyt venku ve ŠD /za příznivého počasí/
- projekty zaměřené na zdravou výživu, střídání povinností a odpočinku, kontaktu s lidmi atd.
- organizujeme 2x ročně polodenní pobyt v přírodě
- zajišťujeme dětem 2x ročně pravidelné prohlídky chrupu přímo ve škole

-

zajišťujeme po celý den pitný režim, 2x týdně mléčnou svačinu

Otevřenost při poskytování informací
- pravidelné informační schůzky vždy v návaznosti na ukončení čtvrtletí
- možnost domluvy individuální schůzky se kterýmkoli pedagogem
- možnost přítomnosti ve výuce po domluvě s pedagogem
- možnost doučování dítěte po nemoci nebo pokud neporozumí učivu
- organizujeme dny otevřených dveří
Individuální přístup k dětem
- pomoc s učivem i mimo vyučování
- příprava dětí na soutěže a olympiády
- umožňujeme dětem, aby mohly předvést své dovednosti, které získaly i mimo vyučování, na
akcích školy
Podporujeme v dětech pěkný vztah k rodině, své obci a spoluobčanům, své vlasti
- Vánoční posezení se seniory
- Den adventních věnců
- besídka ke Dni matek
- hrátky na sněhu
- projekty zaměřené na multikulturní výchovu – poznávání cizích zemí a porovnávání s naší
vlastí
- Velikonoční výstava, výtvarná a keramická dílna, národní tradice
Aktivity na zpestření školního roku
- keramika, vlastní keramická pec, zájmový kroužek ve školní družině – keramika a výtvarné
práce
- spaní ve škole
- Mikulášská a Vánoční besídka
- školní karneval
- vítání a loučení se školním rokem
- příspěvky dětí do Zpravodaje Obecního úřadu Černotín
- návštěvy divadelních a hudebních představení
- školní výlety
Letošní školní rok pomalu končí, děkujeme všem rodičům za podporu školy, přejeme klidnou
dovolenou a v září se opět těšíme nashledanou.
Pedagogický kolektiv ZŠ Černotín

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ INFORMUJE
Nejdůležitějším měsícem myslivosti pro myslivce, je měsíc červen. Je to měsíc myslivosti a
ochrany přírody. Vesměs všechny druhy pernaté a srstnaté zvěře, v tomto měsíci líhnou, kladou a
odchovávají nebo vodí mláďata. Líhneme bažantí kuřátka, které na podzim a na jaře vypustíme do
honitby – letos na jaře se jednalo o 50 ks. Objednali jsme 50 kačen, které budou na přehradě. Na
konci května jsme již viděli v honitbě mláďata pernaté a srstnaté zvěře. Letošní zima, tak i deštivé
jaro nám nadělalo mnoho starostí. Během záplav, nám nadělala vylitá Bečva mnoho škody na
pernaté a srstnaté zvěři, poničila také myslivecké zařízení. Hlavním úkolem a povinností myslivců
v červnu, je dokonalá ochrana zvěře a mláďat před škodnou. Letos máme sloveno 5 lišek, nasadili
jsme 500 smrčků. Každý člen MS si nasuší seno a do krmelců jadrné krmivo sežene výbor.
Čeká nás vyháněni zvěře při senoseči, máme také povinné střelby, seřízení optiky. Loví se srnci,
sele, divočák a liška.
S pozdravem lovu, lesu, myslivosti zdar Antonín Andrš

INFORMACE Z FARNOSTI ČERNOTÍN
Ve středu 12. května se uskutečnila tradiční pouť na Svatý Hostýn, o kterou je vždy velký zájem,
zvláště mezi staršími lidmi. Autobusy totiž vyvezou poutníky až na vrchol kopce ke kostelu.

Děkujeme našemu p. faráři, že pokračuje v tradici a umožňuje i těm starším dostat se na oblíbené
poutní místo.
V neděli 6. června v 15 hodin proběhne slavnost Těla a Krve Páně, dříve " Boží Tělo". Opět
budou nazdobeny oltáře a obcí projde průvod s Eucharistií, při kterém chceme svěřit naši obec Boží
ochraně a vyprosit si požehnání.
Poutní mše svatá o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje bude letos v pondělí 5.července v 9,30.
Poutní mše svatá v Hluzově na svátek svaté Anny v neděli 25.července. Mše svatá na poděkování
za uplynulý školní rok v úterý 29.června a mše svatá na zahájení školní roku 2010/2011 ve středu
1.září.
I letos chceme stejně jako loni poznávat historii křížů v našich obcích. Zatím nám nepřálo
počasí, ale věříme že některou červnovou neděli se podaří toto putování uskutečnit. Datum bude
včas oznámeno v kostele.
Nabídka příměstských táborů: Centrum pro rodinu Jitřenka o.s. připravuje dva turnusy
příměstského tábora na faře v Hranicích. I.turnus - 12. - 16.7. II.turnus 23.8. - 27.8.2010 Program je
připraven denně od 8 do 15 hodin. Zájemci se mohou hlásit na mailové adrese :
cprjitrenka@seznam.cz
Marie Kaňovská

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Červen

Červenec

Srpen

Červnová noc (SDH Hluzov – 26.června, Výletiště V Lípí, skupina APAČI)
Loučení se školním rokem (Základní a mateřská škola)
III.ročník Cyrilometodějského turnaje ve volejbale (3.7., Klub volejbalu – hřiště u
Spol. centra)
Hasičské závody O pohár starosty (10.7., SDH Černotín, Hřiště U mlýna)
IV.ročník turnaje O pohár starosty v kopané (14.8., TJ Sokol – hřiště
Spol.centrum)
Zakončení prázdnin (28.8.,SDH Hluzov - Výletiště V Lípí)

HASIČI
V neděli
9.května proběhly
v Miloticích nad
Bečvou okrskové
závody v
hasičském sportu.
Následkem
deštivého počasí
byly podmínky pro
soutěžící tvrdé trať silně
podmáčená,
kladina kluzká.
Závodů se
zúčastnilo osm
mužských a 4
ženské týmy. V
první disciplíně - běhu na 100 m docházelo k řadě pádů, které se bohužel podepsaly na výsledku
hasičů z Hluzova. Po velmi slibném třetím místě z překážkového běhu se požárního útoku vlivem
zranění mohlo zúčastnit pouze 6 hasičů, což se podepsalo na čase (33,18 s). Po sečtení pořadí z
jednotlivých disciplín obsadili konečné 5.místo, zaslouží si pochvalu za velkou bojovnost. Hasiči z
Černotína druhým nejlepším požárním útokem (23,92 s) si polepšili na celkově třetí místo, vítězem a
postupujícím do okresního kola jsou Milotice, druhé místo obsadili Špičky. Ženy Černotína si v
požárním útoku počínali stejně dobře jako muži - předvedli druhý nejlepší čas (22,51 s), stejnou
příčku obsadili celkově za ženami Milotic.

SPORT
V jarní části Okresní fotbalové soutěže nastoupili nejprve fotbalisté TJ Sokol Černotín v Bělotíně,
kde s B-týmem prohráli 3:0. Úspěšná série začala 4.dubna domácím utkáním s kandidátem na
postup – druhým týmem tabulky Lazníkami, které zdolali gólem A.Nedělky 1:0. Následně vyhráli
v Jezernici 1:0 (J.Sadílek ), dále doma zdolali po boji Lipník B 3:2 (M. Sencovici, A.Nedělka,
L.Kubáč) , deklasovali Drahotuše 5:1 (2xA.Nedělka, 2xL.Kubáč, J.Sadílek , neprohráli ani v
Žákovicích 2:1 (branky J.Orlit, M.Pernický), remizovali se Skaličkou 0:0. Po 14 denní přestávce
způsobené odložením 2 kol z důvodu počasí a podmáčeného terénu skončila série bez prohry
v Opatovicích, kde v redukované sestavě podlehli B-týmu 7:0. Zatím poslední zápas sehráli
v Hustopečích – prohráli s B-týmem 1:2. Ve středu 2.6. vložené utkání s Viktorií Přerov, v neděli
6.června
V sobotu 14. srpna se koná IV. ročník O pohár starosty Obecního úřadu ve fotbale, na hřišti
s umělým povrchem u Společenského centra. Podrobnější informace (přihlášky, pravidla turnaje)
podá Miroslav Šnejdrla (tel : 608 157 396).

ČERNÉ KONĚ NA AUTHOR ŠELA MARTONU 2010
Naši bikeři se zdárně poprali s nepřízní počasí a silnou
konkurencí na letošním 11.ročníku AŠM. Všichni startovali na kratší,
58 km trati a v 701 členném startovním poli obsadili slušná umístění.
Nejlepším z čtveřice ČERNÝCH KONÍ byl Radek Jančík, trať
absolvoval v čase 3:33,25 hod. a obsadil celkově 152 pozici, v
kategorii M hobby se vyšvihl na 44 místo. Dalším kdo zdárně
absolvoval bahenní lázně byl Jiří Tmej a v čase 4:11,41 hod. se
umístil celkově na 326. a v kategorii M 30 na 111. místě. Přesně
minutu po něm, dorazil na nádvoří Helfštýna Přemysl Zámorský a
zajistil si tak 335. pozici celkově a 89. v kategorii M hobby.Za
necelých 7 minut se v cíli objevil i Miroslav Šustal. Časomíra
ukazovala 4:19,32 a to znamenalo 373. pozici celkově a 66. v kat. M
40.
Po zdárném projetí cíle všech našich závodníků, se ještě téměř 3
hodiny do cíle probojovávali další klasifikovaní soupeři. Letošní
ročník byl asi nejnáročnější v historii (na serveru Selasport byl
označen jako "blátivý masakr") a to jak pro jezdce a pořadatele, tak i
pro diváky,kteří několikrát zmokli a přesto neúnavně podporovali
bikery na trati. Za to všem našim fandům děkujeme a na Oderské
Mlýnici opět předvedeme bojovné výkony.
Cyklisté mají za sebou průjezd Libavou, víkend v okolí Budišova. V pátek 11. června vyrážíme za
východem slunce na Lysou horu, sváteční prodloužený červencový víkend strávíme ve Strážnici.
Novinky, fotografie, pozvánky najdete na www.cernekone.ic.cz.
Bike zdar!
Mirek Šustal

HOKEJISTÉ VYBOJOVALI TITUL V LIZE AMATÉRSKÉHO HOKEJE
Hokejový klub Černotín dosáhl velkého úspěchu. Letošní vítěz základní části se dokázal
probojovat až do finále, které zaslouženě vyhrál.
V oblastním hokejovém přeboru LAH 2009/2010, hraném v Novém Jičíně, dokázal černotínský tým
vyhrát základní část za účasti 14 mužstev. Z 26 odehraných zápasů jen 3 x odešel s prohrou a
jednou prohrál na samostatné nájezdy při výborném skóre 209 ku 92 gólům.V play-off nejdříve
vyřadil ve čtvrtfinále HC Hein a následném vítězství v semifinále nad HC Milenov, suveréně vyhrál za
bouřlivého povzbuzování diváků i finále nad ambiciózním hokejovým klubem SK Olšovec 3:1 a 10:5.
Za předvedenou hru, krásné sehrané akce a bravurní kličky patří Všem opravdové díky.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje. Příspěvky, názory, fotografie do dalšího
vydání předejte na níže uvedené kontakty do 27.srpna 2010.
Vydal Obecní úřad Černotín, červen 2010
Obecní úřad, Černotín 1, 753 68, tel : 581 602 309, www.cernotin.cz , cernotin@volny.cz

