INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• V zimním období jsme prováděli úklid sněhu.
• Organizovali jsme zájezd do Moravského divadla v Olomouci na muzikál Noc na Karlštejně (neděle 10.2.2013).
• Řešíme s firmou Sojka doplnění veřejného osvětlení – v
lokalitách s nedostatečným osvětlením.
• Řešíme s firmou RWE odkup rozvodu plynu v nových
zástavbách v Hluzově i v Černotíně.
• Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje provedli
přezkoumání hospodaření obce, se závěrem - nebyly zjištěny závady a nedostatky.
• Již ukončená akce Černotín-doplnění kanalizace bez závad prošla kontrolou Finančního úřadu Přerov. Také byla
ověřena správnost vynaložení příspěvků na mzdy na veřejně prospěšné práce, které poskytuje úřad práce.
• Zřídili jsme nový účet u České národní banky, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona 501/2012 Sb.. Účet je určený pro příjem dotací a finan. výpomocí ze stát. rozpočtu.
• Podali žádosti o finanční příspěvek na tyto akce :
- Oprava kříže nad lomem
- Vybudovaní dětského hřiště u mateřské školy
- Zakoupení vybavení pro SDH Černotín (motorová pila)
- Výměna oken a zateplení stropu základní školy
• V neděli 27. ledna jsme přivítali ve Společenském centru
v Černotíně nové občánky, narozené od května loňského
roku. Pro vítaná miminka - Radimka Nedělku, Klárku Kubíkovou, Lukáška Vaculu a Matýska Zbruže byl připraven
malý dárek, pro rodiče kytička s pamětním listem a blahopřání od starosty. V programu vystoupily děti ze Základní
školy Černotín, pod vedením paní učitelky Holubcové. O

hudební doprovod se postarala dvojice ze souboru Cantabile. Přejeme dětem hodně zdraví, lásky, radosti a rodičům hodně trpělivosti s výchovou. Foto : Martin Čoček.
• Zpracováváme tepelné audity objektu obecního úřadu,
základní školy a společenského centra pro získání průkazu energetické náročnosti (povinnost od 1.7.2013).
• Provedli jsme ořez stromů v obci a pokácení starých a
nemocných stromů.
• Chystáme podklady pro vybudování polní cesty od ústeckého mostu k prvnímu nadjezdu.
• Pozemkový úřad nechal v k.ú. Černotín zaměřit zájemcům z řad vlastníků lesní porosty. Zaměřeny a předány
byly také obecní lesy. Vyměření lesů v k.ú. Hluzov je přislíbeno v letošním roce.
• Připravujeme Velikonoční výstavu, která proběhne v
neděli 24.března. V předvečer (sobota 23.3.) se můžete
těšit na přednášku ve Společenském centru na téma historie Teplic nad Bečvou a okolí. Druhá přednáška (téma
ořez stromů) se uskuteční s výstavou v neděli. Na výstavě
uvidíte výrobky dětí ze ZŠ a MŠ Černotín. Návštěvníci
budou mít možnost zhlédnout a zakoupit včelí produkty,
proutěné výrobky, keramiku a další výrobky. Těšit se můžete i na ruční malování hrníčků a keramiky, netradiční
výtvarné techniky, pletení z pedigu, výrobky z kukuřičného listí. V předsálí budou vystaveny fotografie ze soutěže
Naše obec v zimě.

PLAcení poplatků v roce 2013

Obecní úřad vybírá poplatky ze psů (50 Kč / psa) a za komunální odpad (400 Kč / osobu) v souladu se zákonem č.
280/2009 Sb., daňový řád.
Splatnost poplatku je stanovena
do 31.8. U poplatků uhrazených
po tomto datu, musí obecní úřad
tvořit spisy na každou fyzickou
osobu a každého psa. Musí se vystavit platební výměr se spisem.
Za rok 2011 bylo obecním úřadem vyhotoveno celkem 218 spisů a za rok 2012 celkem 133 spisů.
Tvorba spisů je náročná jednak
časově, ale také finančně, proto letos obecní úřad přistoupí k tomu,
že v září bude na každý nezaplacený poplatek vystaven a doručen
každému poplatníkovi platební
výměr, který bude již navýšen na
trojnásobek.
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neteče voda ? problém s dodávkou elektřiny ?

Upozornění - v případě poruchy nebo problémů s odběrem některých energiií (plyn, elekt, voda) pro urychlení volejte přímo na linky
pro hlášení poruch jednotlivých správců sítě :
Elektrika (ČEZ) 840 850 860
Plyn (RWE) 1239
Voda (VaK Přerov ) 800 167 427
Vždy se jedná o linky s nepřetržitým provozem.

termíny SVozu
odpadu

Komunální odpad (popelnice) - pátek 15. a 29.
března, 12. a 26. dubna,
10. a 24. května, 7. a 21.
června.
Termín svozu plasty
(žluté pytle), tetrapaky
(červené pytle) bude
upřesněn hlášením
veřejného rozhlasu.
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obyvatelé černotína v číslech

K 31.12.2012 v naší obci bylo evidováno 784
obyvatel. - v místní části Černotín 530 (263
mužů a 267 žen), v místní části Hluzov 254
(114 mužů a 140 žen). Za loňský rok se 11 občanů narodilo, 28 přistěhovalo, 3 odstěhovali a
7 zemřelo.

změna otevírací doby české pošty

Od 1.února Česká pošta upravila otevírací dobu pobočky v Černotíně. V pondělí, středu a pátek bude
otevřena dopoledne od 8 do 11 hodin, v úterý a ve
čtrtek odpoledne v době od 13 do 16 hodin.
Dosílku zásilek je možné zajistit telefonicky u jednorázového doslání (pošta Černotín - 581 602 905,
pošta Hranice 1- 581 694 521) nebo písemně u dlouhodobých dosílek na libovolné poště.
Ti, kteří si pro důchod chodí na poštu, mohou požádat o doručování svého důchodu poštovními doručovatelkami.

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících březen až květen
2013 oslaví životní jubilea:
65 - Jaroslav Rýpar, Anežka
Kubitová, František Baďura
70 – Marie Vaculová, Anežka
Brzobohatá, Emil Pernický
75 - Marie Suchánková, Marie
Kelarová, Marie Mikšánková,
Eva Kelarová
80 - Jaroslav Hendrych.
Všem jubilantům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody.

noví občánci

Od ledna 2013 naše řady rozšířili tito noví občánci :
Samuel Sencovici
Jirka Kelar

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Zimní radovánky
S dětmi mateřské školy
jsme prožili jedno lednové
dopoledne na kopci u Andršového, kde se děti vydováděly v jízdě na sáňkách
a bobech. Všichni máme
rádi tyto zimní radovánky,
i když se na nás sluníčko
vůbec nezasmálo. Starším
dětem se nejvíc líbilo závodění v jízdě - kdo nejdál a
nejrychleji pojede a mladším, že mohou jezdit s paní
učitelkou. Není pro nás větší odměny, než vidět rozzářené, šťastné a spokojené
tváře dětí.

dvojčátka Laura a Amy Macenauerové
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Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ v Černotíně pořádá v sobotu, dne 20.4.2013 od 14.00 hod. ve Společenském centru
v Černotíně „DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S
HOPSALÍNEM“.K tanci, zpěvu a pobavení dětí i dospělých bude hrát skupina Trend z Ostravy. Děti se mohou těšit na bohatou tombolu. Všichni jsou srdečně zváni.
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ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2013/2014 do Mateřské
školy v Černotíně se uskuteční ve čtvrtek, dne 6.6.2013
od 13.00 hod. - 16.00 hod. v budově MŠ. Tento zápis
se týká také dětí, které by nastoupily i v první polovině
roku 2014. Prosíme rodiče, aby vzali rodné listy dětí.
Mirka Kořístková

Také ostatní žáci byli za svou půlroční snahu spravedlivě
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
oceněni. Sice se sem, tam objevila dvojka, ale to už se ve
HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Stejně jako v loňském roce se žákyně 5. ročníku naší školy: vyšších ročnících stává. Pak už nás čekaly samé příjemné
Magdaléna Šnejdrlová a Kateřina Šnejdrlová zúčastnily zážitky. Hlavním lákadlem byl Maškarní karneval, kteréinternetové soutěže „ Hravě žij zdravě“. Po dobu tří měsíců
plnily zadané úkoly ve čtyřech lekcích. Nejen, že se zdokonalovaly v práci na počítači, ale se i dozvídaly mnoho zajímavého z oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživě
dětí. Soutěž je velmi zaujala a vždy se těšily na novou lekci.
Sočástí soutěže bylo také vyplňování Deníčku, kde vybíraly
vhodné potraviny a správné množství k různým pohybovým aktivitám. A i letos byla naše škola velmi úspěšná.
Žákyně se umístily opět na prvním místě v Olomouckém
kraji a na sedmém místě z celé České republiky. Již brzy
nás navštíví pan Martin Klofanda, představitel Potravinářské komory a děvčata budou za svoji snahu odměněna.
Jednou z cen je vstup zdarma do některé z nabízených památek České republiky. Loni jsme s celou školou navštívili
Důl Michal v Ostravě, kde se nám moc líbilo. Už se těšíme,
ho se zúčastnili v nápaditých maskách všichni žáci. Po zakam vyrazíme letos!
hajovacím reji masek následovalo vyhodnocení nejlepších
převleků. Na prvním místě se s největším počtem hlasů
Maškarní ples ve škole
Leden je ve škole znamením pololetního vysvědčení. Zvláš- umístil „fotbalista“ Michal Papežík, žák prvního ročníku.
tě prvńáčci se na své první vysvědčení v životě moc těši- Na druhém a třetím místě se se shodným počtem hlasů
li. A měli na co, všichni si domů odnášeli samé jedničky. umístila „čarodějnice“ Eliška Hoferová, ze třetího ročníku a „zvěrolékařka“
Magdaléna Šnejdrlová, žákyně pátého
ročníku.. Blahopřejeme a jak jim to slušelo, se můžete podívat na fotografii. Poté
následovaly zábavné
hry a soutěže a všemi
očekávaná
tombola. Vyhrával každý a
domů si všichni odnášeli spoustu krásných
cen. Po obědě čekalo
děti další překvapení.
Na interaktivní tabuli mohly zhlédnout
pěknou pohádku a v
odpolední družině si
mohly vyzkoušet stolní tenis, pod vedením
pana Petra Hynčici.
Děkujeme.
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Zápis do 1. třídy
Zápis do školy upravuje § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší
k 31.8. příslušného roku 6 let věku. Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Případné odklady
se řeší až po absolvování zápisu na základě žádosti rodičů,
která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Odklad musí být rozhodnut do 31. května.
Ve čtvrtek 7. února 2013 proběhl v naší škole zápis dětí do
1. třídy pro školní rok 2013/2014. K zápisu se dostavilo celkem 7 dětí, z toho rodiče jednoho dítěte požádali o odklad
povinné školní docházky.
Zápis do první třídy není žádná zkouška, smyslem zápisu
je posoudit školní zralost dítěte.
Proto jsme zápis spojili s hravými a relaxačními prvky. Na
začátku se paní učitelka s každým dítětem přivítala a naAktivity ve školní
družině
Jako každým rokem,
pokud nám počasí a
sněhové
podmínky
dovolí, chodíme na
místní kopec, kterému
se jinak než „Andršák „ neřekne, unavit
a zařádit si na bobech
a sáňkách či jiných
sněhových plavidlech.
Letos se nám to vyvedlo skvěle. Počasí nám
přálo, bylo něco málo
nad nulou a nefoukalo. Dětem se bobování
moc líbilo, sportu zdar
a za rok zase na kopci.
Ve školní družině nezahálíme. I když se každý den věnujeme jinému zájmovému kroužku, tak čas na výrobu dárečků vždy najdeme.
Vyrábíme z různých materiálů. Děti si své
výrobky odnáší domů, aby udělaly drobným
dárkem radost svým blízkým a kamarádům.
Posledním takovým dárečkem byla výroba
sněhuláků z ponožek. Práce byla velmi zajímavá, ač se sněhuláci zdáli být nároční na
výrobu, děti je zvládly úžasně.
Zima nám pomalu končí, ale nám to nevadí
a již v těchto dnech se zaměřujeme na jarní
období a vyrábíme jarní dekorace do školy i
na Velikonoční výstavu (neděle 24.března).
Jana Grygarová
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vázala kontakt. Součástí rozhovoru byl přednes básničky
nebo zpěv písničky z důvodu posouzení verbálního projevu dítěte. Pak děti obcházely různá stanoviště, kde plnily určité úkoly – znalost barev, rozpoznání a pojmenování geometrických tvarů, matematické představy (první,
poslední, větší, menší), časová a prostorová orientace,
případná znalost písmen či číslic. Nechyběla ani kresba
postavy, podle níž můžeme určit úroveň grafomotoriky
předškoláka.
Paní učitelka také pozorovala chování dětí během zápisu, jejich samostatnost, případnou úzkost, závislost na
rodičích, ochotu poslouchat cizí autoritu a plnit dané instrukce, schopnost koncentrovat pozornost. Musíme říci,
že všechny děti byly opravdu moc šikovné, po překonání
prvotního ostychu z prostředí velice dobře komunikovaly
a všechny se do školy už těší. My už se také velice těšíme,
jak budoucí prvňáčky 1. září přivítáme v naší škole.
Kolektiv pracovnic základní školy
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z naší farnosti

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V pátek 4 .ledna 2013 se v kostele v Černotíně
opět uskutečnil Tříkrálový koncert. Hlavním
vystupujícím byl dětský pěvecký sbor Cantabile
pod vedením paní učitelky Markéty Láskové a
také přípravný sbor, kde zpívají mladší děti.
Bohatý program doplnilo vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Hranice a sólistky na housle
Terezy Láskové. Dvě skladby si spolu s dětským
sborem zazpíval začínající pěvecký soubor, složený převážně z rodičů členů Cantabile a dalších
dospělých nadšenců. Naplněný kostel nadšeně
tleskal všem účinkujícím, protože jejich výkony
si to rozhodně zasloužily.
Koncert podpořila farnost Černotín a Obecní
úřad Černotín. Děkujeme.
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charity už získala důvěru občanů, takže většina z nich ochotně přispěla do kasiček, často i velkými částkami. Tři králové se všem dárcům
odměnili zpěvem koledy a na veřeje dveří napsali písmena K+M+B a
letopočet. Tato tři písmena jsou podle tradice prvními písmeny jmen
králů Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti však jsou zkratkou tří
latinských slov : Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná
tomuto domu.
Pět skupinek vybralo v našich obcích celkem 22 391Kč, z toho v Černotíně 12 968Kč a v Hluzově 9 423Kč. Poděkování patří všem dárcům,
malým i velkým koledníkům.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5.ledna vyrazilo na svou již tradiční
obchůzku našimi obcemi pět skupinek tří králů se svými vedoucími, aby přinesli všem lidem
dobré vůle zprávu o narození Spasitele, popřáli
vše dobré v novém roce a také požádali o příspěvek pro potřebné. Tato akce České katolické
Připravujeme:
NOC KOSTELŮ
I v letošním roce proběhne v naší zemi akce nazvaná Noc
kostelů, kdy se brány kostelů otevírají široké veřejnosti, aby
se lidé mohli seznámit s kostelem jako kulturní památkou
i posvátným prostorem. Součástí jsou také koncerty a jiná
vhodná kulturní vystoupení. V letošním roce připomínáme 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.
Kostel v Černotíně je těmto významným osobnostem naší
historie zasvěcen a proto se chceme v letošním roce k akci
Noc kostelů připojit. Budeme rádi, když přispějete svými
návrhy nebo svým uměním/ hudebním, výtvarným, zna-

lostí z historie naší farnosti/ k programu. Noc kostelů se
bude konat v pátek 24. května 2013.
POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN připravuje Centrum pro
rodinu Jitřenka na středu 8. května. Vyjedeme linkovým
autobusem na Tesák a odtud jdeme asi 8km dlouhou příjemnou trasu na Hostýn. Zde bude ve 14hodin mše svatá za
rodiny hranického a přerovského děkanátu. Zveme všechny zájemce o putování jarní přírodou, ať se k nám připojí.
V neděli 16. června bude v kostele v Černotíně slavnost
1.svatého přijímání.
Marie Kaňovská

myslivecké sdružení boří

vyčistit a vydesinfikovat krmící zařízení a opravit myslivecké zařízení. Do voliéry vysadit smrčky, aby měli bažanti
kryt. Odčervili jsme spárkatou zvěř, dokoupili jsme deset
metráků ovsa na přechod srnčí zvěře. Srny jsou plné, srnci
nám v dubnu začínají vytloukat paroží. Srny nám koncem
května a v červnu kladou srnčata, proto je třeba v honitbě
udržovat klid a nestresovat zvěř, hlavně nepouštět do honitby psy.
23. února proběhlo sčítání zvěře, nalezenou a zhaslou zvěř
jsme zakopali. Výroční členskou schůzi jsme měli 3. března zhodnotili jsme vykonanou práci, přikrmování zvěře
v zimním období a rozdělili si úkoly pro nadcházející období. Jestli se nám podaří, zakoupíme zajíce a vypustíme
do honitby.
Přeji všem pěkné, slunné, jarní počasí, klid zvěři v honitbě, aby se jí dařilo, když se bude dařit zvěři, bude se dařit i
nám.
S pozdravem myslivosti „Zdar“ Andrš Antonín.

Měsíc březen je období, kdy se nám příroda probouzí, končí zima a pomalu se k nám hlásí jaro. Zvěř je po zimě vysílená, potřebuje klid, dobrou paši, proto ještě stále přikrmujeme jak spárkatou, tak pernatou zvěř. Jezevci nám vylézají
z nor a označují si svoje teritoria. Přilétá spousta ptáků,
vidíme divoké husy, které se zastaví a pokračují na sever.
Přilétají k nám divocí holubi, kachny, začíná tok koroptví,
bažantů a divoké kachny nám začínají hnízdit. V březnu
můžeme vidět skřivánky, v norách máme malá liščata, bachyně metají selata, vidíme zajíčky březňáčky. Jeleni nám
shazují paroží, tlupy srnčího se nám rozpadají a srnci značkují svá teritoria. Přikrmujeme hlavně bažantí zvěř, aby se
nám udržela v honitbě, dále lovíme škodnou hlavně lišky.
V březnu vypustíme bažantí zvěř do přírody - asi 60 kusů.
Ve voliéře zakomorujeme – 30 kusů, jako chovné hejno,
abychom mohli sbírat vajíčka a líhnout bažantíky. Musíme
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hasičské sbory

Vodění medvěda
Zatažená obloha, dopoledne déšť - to byla kulisa
letošního vodění medvěda v Hluzově v sobotu
2.února. Veselý průvod
16 masek s hudebníky vyrazil od horního konce.
Nechyběly nové a vtipné
masky - voják Josef Švejk,
kosmonauté NASA, sám
velký Vladimír Iljič Lenin
i „krajan“ Hans ze sudetendeutsche landsmannschaft. Foto Štěpán Rek
V Černotíně vodili medvěda v sobotu 9.2., někteří
členové se zúčastnili vodění i v družebním Černotíně u Plzně. Foto J. Rek
SDH Černotín pořádá v
sobotu 18.května na hřišti
U Mlýna první kolo okrskových závodů v požárním sportu.
V sobotu 1.června se můžete těšit na Kácení máje
spojené dětským dnem,
které se uskuteční v Černotíně na hřišti u společenského centra.
Pátý ročník tradičního koštu slivovice proběhl v sobotu
16.února v Hluzově. Letošní ročník byl spojen se soutěží
o nejlepší jablečný koláč. Návštěvníci vybírali letos z 29
pálenek, mimo tradiční slivovice nechyběla meruňkovice,
hruškovice. K zakousnutí a hodnocení měli návštěvníci
také na dvě desítky koláčů, v
kterých nechybělo jablko. Po
sečtení hlasů
byli vyhlášeni
vítězové jednotlivých kategorií – nejlepší
slivovicí
byl
vzorek od pana
Koutného, na
druhém místě se umístil
pan Frydrych,
na třetím Jana

Překvapením turnaje byl tým „Senkáli“ který ve složení
Sencovici Michal, Sencovici Patrik a Matějíčný Jiří, obsadil skvělé 4. místo. Výborné je také 5. místo Černotínského „B“ týmu ve složení Mičunek Lubomír, Sencovici Pavel a Hón Jiří ml. 10.místo obsadil Markus team (Markus
Jiří, Ondruška Petr, Nedlka Aleš) , 11. místo Kosťa team (
Volek Jiří,Vykopal, Hón Jiří st.).

Grygarová. Autorkou nejlepšího jablečného koláče je Mirka Reková, stejný počet hlasů získala na druhém místě i
Jana Grygarová. O třetí místo se podělily Míša Vaculová a
Dominika Reková. Díky všem za dodání kvalitních vzorků
pálenek a koláčů a hojnou účast.
Foto Š. Rek
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stolní tenis

V sobotu 29.prosince uspořádal Sokol Černotín - oddíl stolního tenisu
Vánoční turnaj neregistrovaných
hráčů v sále kulturního centra
obecního úřadu. Ve čtyřech kategoriích se ho zúčastnilo celkem 43
hráčů. Dopolední program na třech
hracích stolech zahájily od půl desáté ženy souběžně s mladšími žáky
1.-5.třída a staršími žáky 6.-9.třída.
V kategorii mladších žáků zvítězil
David Pernický, kategorii starších
žáků vyhrála Jana Nehybová.
V silně obsazené kategorii žen (13
účastnic) jsme byli svědky skvělých
soubojů, které probíhaly ve dvou
skupinách. Ve finále se po vítězství 2:0 se z prvního místa radovala
Jana Nehybová a stříbro brala Kristýna Volková.
V kategorii mužů bylo 19 hráčů rozlosováno do čtyř skupin. Po odehrání základních skupin se začalo hrát vyřazovacím způsobem (tzv. pavouk). Ve finále se proti sobě
postavili Jirka Cibulka z Partutovic a Marek Novák. Po
krásném zápase, který byl správným vyvrcholením celodeního turnaje, se výsledkem 2:1 stal vítězem Marek Novák a stříbro si na krk pověsil Jirka Cibulka.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným a jejich rodinným příslušníkům, nejen místním i takříkajíc přespolním, za skvělou sportovní atmosféru, obecnímu úřadu
za materiální podporu a poskytnutí prostoru sálu, všem
sponzorům za věcné dary a v neposlední řadě také svým
spoluhráčům oddílu stolního tenisu za skvěle zvládnutou
organizaci sportovní, v kuchyni i v baru. Těšíme se, že i v
příštím roce se všichni opět setkáme v hojném počtu.

kal bronzový pohár Petr Nehyba. Ve finále nám předvedli
skvělou hru Zdeněk Hadaš a Petr Těšický. Po urputném
boji získal zlato Zdeněk Hadaš a stříbro bral Petr Těšický.
Putovní pohár za poslední místo letos zůstává doma zásluhou Lukáše Sváka. Musíme konstatovat, že turnaj měl letos
opět skvělou úroveň a hlavně pro naše mladé hráče to byla
obrovská zkušenost. Hlavně Vítek Segar svým 14.místem
a skvělým zápasem s budoucím vítězem předvedl stále se
lepšící formu. Chceme poděkovat všem účastníkům za parádní atmosféru a spoluhráčům z domácího týmu za skvěle
zvládnutou organizaci.
Co se týče našich týmů, ,,A“ družstvo v průběžné tabulce
III.třídy je áčko na slušném pátém místě, díky 9 výhrám
z 19 utkání. Našemu ,,B“ týmu se vede o poznání hůře, ve
IV.třídě jsou na průběžném 10.místě s dvěma vítězstvími.

Dne 2.února 2012 uspořádal oddíl stolního tenisu ,,III.
ročník turnaje mistrů“ registovaných hráčů. I přes probíhající chřipkovou epidemii se nakonec přihlásilo celkem 21 účastníků z Hustopeč, Milotic, Špiček, Chropyně,
Všechovic a domácích hráčů.Ti byli rozlosováni do čtyř
skupin, kde hrál každý s každým, poté následoval vyřazovací systém. O třetí místo si zahráli semifináloví poražení
Petr Nehyba s Patrikem Janovským a výsledkem 3:2 zís-

Členy oddílu stolního tenisu byl koncem ledna zakoupen
robot Donic, který nahrazuje hru protihráče a je na něm
možno navolit 64 přednastavených herních programů.
Tímto bychom chtěli připomenout všem zájemcům z řad
dospělých i dětí, že si mohou příjít zahrát pinec v čase našich tréninků v pondělí a ve čtvrtek děti od 16 hodin a dospělí od 19 hodin.
„Pincu zdar“ členové oddílu stolního tenisu

cyklooddíl černé koně

z roku 2012 i video z 1. ročníku Moravské brány 2012. Poté
pokračovala akce posezením, kde se probíraly plány na příští sezónu 2013. Doufejme, že bude alespoň tak úspěšná
jako ta právě končící.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří našemu oddílu
v roce 2012 pomáhali jak organizačně, tak i finančně, zvláště pak představitelům obce za velkou podporu při organizování Moravské brány. Tuto akci plánujeme letos v sobotu 15.června, více informací najdete v červnovém vydání.
Mirek Šustal – Černé koně

Členové TJ Sokol Černotín, oddílu Černé koně a příznivci
turistiky v neděli 30. 12. 2012 vyrazili na 2. ročník Silvestrovského šmatlání. Start 10 km dlouhé trasy byl za
pěkného počasí od kempu v Hranicích. 45 účastníků se
v 10.00 h vydalo směrem k ruinám hradu Svrčov. Odtud
pokračovala trasa ke Kostelíčku, do Hluzova, přes Boří do
Černotína, kolem Vápenky k Hranické propasti a přes lázně Teplice n.B. zpět do kempu, kde čekalo účastníky pohoštění v místní restauraci. Zhlédli jsme prezentaci z akcí
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										Foto Silvestrovské šmatlání

nohejbalová sezóna 2013

První sportovní akcí tohoto roku bude 4. ročník Májového nohejbalového turnaje. Tento turnaj je určen pouze
pro místní sportovce. Letošní ročník bude vypsán pro
tříčlenné týmy rodinné a smíšené (sousedské), kdy hlavní
kategorií budou rodinné týmy. Tento turnaj se bude konat
poslední květnovou sobotu, což je 25.5.2013.
Nohejbalové tréninky budou od začátku dubna každou neděli od 17 hodin na hříšti u Společenského centra. Všechny zájemce o tento sport nad nízkou sítí srdečně
zveme.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť - Luboš Mičunek

hokejové play-off klepe na dveře

5:8, Černotín - TJ Sokol Drahouše 9:4, HC Všechovice
- Černotín 3:9, Černotín - SK Olšovec 1:5, Černotín – HC
Cool-Cars B 3:1, Černotín - HC Jeseník 9:2, HC Fešáci
Kateřinice - Černotín 2:5, Černotín - SKLH Vítkov 11:7,
HC Střítež – Černotín 3:4, Černotín -HC Milenov 6:0

S ustupujícím sněhem se nezadržitelně blíží start nohejbalové sezóny 2013. Bude to ročník, kdy budeme obhajovat první místo v Amatérské nohejbalové lize. Pokud se
nám podaří udržet naše „A“ mužstvo v sestavě z loňského roku, není to cíl nereálný, i když na pohár si brousí
zuby i další týmy.
Nejbližší akcí, kterou bude pořádat oddíl nohejbalu, bude
Josefovská retro zábava, která se bude konat 16.3.2013
ve Společenském centru. Začátek: ve 20 hodin, hudba DJ
Jiří Kořístka, vstupné: 50 Kč.

Začátkem března končí základní část letošní ligy amatérského hokeje hraná na zimním stadionu v Novém Jičíně,která byla rozdělena do dvou kol. V prvním kole byla
všechna mužstva soustředěna v jedné skupině, ve které
mělo být původně 16 mužstev. Narozdíl od loňského ročníku však oderský tým HC Hein do letošní sezóny nenastoupil a po odstoupení týmu Bears Hranice, pro nízkou
hráčskou účast po čtyřech odehraných zápasech , zůstalo
v základní skupině 14 mužstev, která spolu sehrála první
kolo zápasů systémem každý s každým. TJ Sokol Černotín
obsadil po prvním kole druhou příčku, kdy nasbíral ve
13 zápasech 34 bodů za 11 vítěztví , 1 prohru po remíze
na nájezdy a 1 prohru s celkovým aktivním skóre 78:43.
Výsledky zápasů prvního kola:
HC Elmarex- Černotín 2:4, Jezernice - Černotín 5:4 sn,
HC Noel -TJ Sokol Černotín 4:5, HC Poruba - Černotín

Na druhé kolo se základní skupina rozdělila podle dosažených bodů a skóre na její dvě poloviny a hráče TJ Sokol
Černotín čekaly do druhého kola zápasy s mužstvy, která
obsadila 1-7 místo. I v této těžší skupině si zástupci černotínského hokeje vedli dobře, a umístili se na 1.místě. Nyní
nás čekají závěrečné zápasy play-off.
Výsledky zápasů druhého kola:
Černotín - HC Fešáci Kateřinice 4:0, TJ Sokol Jezernice - Černotín 4:3, Černotín - HC Poruba 7:2, Černotín - HC Milenov
5:0, HC Střítež - Černotín 6:5 sn, SK Olšovec – Černotín 1:5.
Pavel Rek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.

Z dodaných příspěvků sestavil Miroslav Vacula, grafická spolupráce Vladislav Barot. Vydal Obecní úřad Černotín, březen 2013.
Příspěvky, názory, fotografie do dalšího vydání předejte na níže uvedené kontakty do 31.června 2013.
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