INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Obecní pracovníci prováděli údržbu zeleně a lesa.
• Na ČOV proběhl odvoz kalů a oprava ventilů.
• Za spoluúčasti obce byl obnoven povrch na parkovišti a
chodníku před ZOD.
• Bylo zbudováno parkoviště před Společenským centrem.
• V kapličce v Hluzově se opravovaly omítky a malovalo.
• Byla dokončena úprava na přítoku Hluzovského potoka.
• Opravena ucpaná kanalizace v Hluzově před Novákovým.
• V budově obecního úřadu se kompletně rekonstruovaly rozvody vody, kanalizace. Sociální zařízení v patře jsou
nově vydlážděny a obloženy.
• Ve školce položeno nové lino v ložnici a části herny.
• Vymalovány prostory ve školce, ve společenském centru,
v chatě V Lípí, v hasičárně v Hluzově.
• Připomínkovali jsme vlakové jízdní řády pro rok 2013 –
požadujeme přidání dopoledního spoje z Hranic.
• Připravujeme podklady pro projekt na zbudování polní
cesty od Teplického mostu k 1.nadjezdu.
• Řešili jsme škody po zásahu blesku do veřejného osvětlení.
• Byla jmenována nová ředitelka základní a mateřské školy
Mgr. Lenka Kleinová.
Oslavy výročí založení školy a hasičských sborů
O víkendu 15.-17.června proběhly oslavy výročí 220 let
založení základní školy a 120 let založení sborů dobrovolných hasičů v Černotíně a v Hluzově.
Po pátečním rockovém minifestivalu na výletišti V Lípí
pokračoval v sobotu program v Černotíně hasičskými
ukázkami a dětským dnem. V neděli po mši svaté řada se
občanů zúčastnila koncertu dětské dechovky a navštívila
výstavu ve škole. V odpoledním programu vystoupily děti
ze školky a školy, zahrála Moravská veselka a tančila se
Česká beseda.
Všem organizátorům patří obrovský dík za jejich čas a organizaci této nádherné akce. Odměnou byl určitě počet a
spokojenost účastníků. Na obecním úřadě si můžete zakoupit knihu o hostorii školy a hasičských sborů (cena 50
Kč). V prodeji je také box s 2 DVD disky, které obsahují
přes 300 fotografií a dvě hodiny video záznamu z červnových oslav. Celý box stojí 50 Kč.
Oprava objektu ČOV za podpory Fondu solidarity EU
Na jaře proběhla rekonstrukce objektu čistírny odpadních
vod. Samostatný objekt byl poškozen následky povodní
v roce 1997 a 2009. Stavební práce provedla firma BETY
stavby, izolace. Oprava čistírny odpadních vod byla realizována za finanční podpory Fondu solidarity EU.

Kolaudace akce Černotín – doplnění kanalizace
V červenci proběhla kolaudace akce „Černotín - Doplnění kanalizace“. Výrazná část byla financována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – Operačního
programu Životní prostředí. Předáno je k užívání celkem
1 237 m kanalizačních gravitačních stok, 674 m tlakových
výtlačných stok a 4 čerpací stanice.
Prázdninové výlety
O prázdninách pořádala Obec Černotín pro rodiče s dětmi dva výlety. V červenci jsme jeli do Dinoparku do Ostravy. Tam jsme viděli modely dinosaurů v životní velikosti, svezli jsme se vláčkem Dinoexpres a nejvíce nás zaujalo
3D kino, ve kterém se promítal příběh malého dinosaura
od jeho dětství až do dospělosti. V srpnu jsme se vydali
do Spytihněvi, kde na nás čekala výletní loď s průvodkyní. Plavili jsme se po řece Moravě a části Baťova kanálu.
Průvodkyně nás seznámila s historií tohoto kanálu a jeho
využití pro místní průmysl. Poté jsme jeli do Zoologické zahrady do Lešné. Rodiče obdivovali zvířata a rostliny a děti zaujala nejvíce ta část, kde se nacházelo lanové
centrum Lanáček s různými průlezkami a dětské hřiště
s pružinovými houpadly, skluzavkami a dalšími herními

prvky. Oba výlety se vydařily, počasí nám přálo a už se
těšíme na další společný rodinný výlet.
Informování občanů prostřednictvím emailových a
textových zpráv
V rámci zkvalitnění informování občanů nabízíme našim
občanům zasílání emailových zpráv, v kterých budou informace z hlášení, pozvánky na akce, upozornění o placení poplatků apodobně. Pokud máte zájem o zasílání
těchto informačních zpráv (frekvence přibližně 1x týdně), pošlete Vaši emailovou adresu na cernotin@volny.cz.
Obdržíte potvrzující email a budete zařazeni do databáze.
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Upozornění pro občany :
• Pro odpad ze hřbitova je určen kontejner, stále někteří
hážou kalíšky a zbytky za hřbitovní zeď.
• Neparkujte svá osobní auta na chodnících. Auta brání
volné chůzi chodcům a hlavně děti musí vstupovat do vo-
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zovky a tím mohou být ohroženy projíždějícími auty. Dochází také k devastování chodníků.
• Je porušován zákaz kouření v autobusové zastávce, kde
dochází i konzumaci alkoholu.
• Po obci se stále volně potulují psi.

tvoření v knihovně
v černotíně

Knihovna Černotín bude pořádat
tvořivé hodiny v knihovně (např.
výroba šperků, výroba vánočních
ozdob z perliček a jiné). Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách v Černotíně a v Hluzově
několik dnů před konáním akce.

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících říjen až prosinec
oslaví životní jubilea:
65 let – Jaroslav Řehák,
Marie Mojžíšková
75 let - Hedvika Reková
80 let - Marie Mičunková
90 let – František Tománek
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Komunální odpad - pátek 14. a 27.
září (náhradní termín za 28.9.),
12. a 26. října, 9. a 23. listopadu, 7.
a 21. prosince. Termín svozu plasty (žluté pytle), tetrapaky (červené pytle) bude upřesněn hlášením
veřejného rozhlasu.

noví občánci

V období
Klárka Kubíková
červen - srpen
2012 se
narodila tato
miminka.
Blahopřejeme
a přejeme
spoustu krásných chvil!

historie Z obecních kronik

V letošním roce proběhla kompletní digitalizace všech dostupných kronik o naší obci – obecních, školních i hasičských. Rozhodli jsme se v každém Zpravodaji Vám přinášet
výňatky z těchto cenných zdrojů o životě v naší obci.
1918 - poslední rok první světové války začal tuhými mrazy. V nížinách umrzlo žito úplně, brambory 2-3x přemrzly. V Černotíně se škoda způsobená mrazy na žitě odhadovala až na 6 vagónů. Jelikož bída a hlad největší panuje
ve městech, zakládaly se spolky českého srdce – spolky pro
poskytování potravin a pomoci. Též v naší obci kdykoliv
bylo požádáno hojně potravin bylo sebráno a zasláno na
určená místa. Nouzi měli i kuřáci – kuřivo bylo na lístky,
což pro náruživé kuřáky nestačilo. Proto se kouřilo různé
listí. Na stavbu národního divadla v Brně vylo vybráno 2
011 korun.
První zprávu o ustanovení samostatného československého státu (28.října) přinesl do obce Eduard Rob ten den
před půlnoci, když se vracel z bojiště z Itálie na dovolenou.

Lukáš Vacula

Matěj Zbruž

Druhý den tuto zprávu přinesli i další občané z Hranic, kde
již byly vyvěšeny vyhlášky o zřízení samostatného státu.
Oficiální oslavy proběhly 4.listopadu. Od 8 hodin ráno
sloužil P. Josef Navrátil mši svatou. Po mši svaté se lidé a
žáci odebrali do školy, kde ve vyzdobené třídě promluvil řídící učitel Josef Vodička. Odpoledne uspořádán slavnostní
průvod s hudbou a prapory od školy do Hluzova a zpět. Po
průvodu se bavili dospělí v hostinci pana Františka Rýpara
v Černotíně zpíváním národních písní, přičemž bylo vybráno pro pozůstalé po legionářích 2 500 korun. Sbírkou
touto projevili občané svou radost a náladu, neboť tak vysoký obnos u nás při dobrovolné sbírce ještě nikdy sebrán
nebyl.
19.prosince obecní výbor v Černotíně na svém sezení se
usnesl založit „Sad svobody“ - okolo potoka za vesnicí k
mlýnské strouze. Stromy (jabloně) byly vysázeny na podzim 1920. Sad třešňový za vesnicí k Hluzovu byl pojmenovaný „Sadem Masarykovým“. Nově založená republika
potřebuje peníze, proto obecní výbor v Černotíně rozhodl,
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aby obec upsala 10 000 Kč a vybídlo jednotlivce,aby se hojně účastnili upisování půjček. Památku zemřelých občanů
z první světové války připomínají pomníky v Černotíně
na návsi a v Hluzově (původně stál na horním konci, nyní
naproti hasičské zbrojnici).
Počátkem roku 1919 překvapila zima mírným průběhem,
takže některé zdejší děti chodily do školy bosy. 26.ledna o
3 hodině ranní vznikl požár v dřevěném domku p.Františka Baďury v Hluzově čp.22. Zásahem zdejších hasičů se
dále nerozšířil, shořel ale do základů.
Dostavují se následky světové války – množí se krádeže a
přepadení. K zabezpečení obce se zřizovaly zvláštní hlídky
z řad občanů. Dne 24.5. založena Tělovýchovná jednota
– Sokol. Začátkem června byla vyhlášena částečná mobi-

lizace naší armády, následkem vpádu uherských bolševiků
na Slovensko.
V červnu 1919 se konala první volba obecního zastupitelstva. Voličské právo bylo přiznáno i ženám a snížena
dosavadní hranice věku z 24 na dokončených 21 roků. V
Černotíně byl starostou zvolen František Hrubec, v Hluzově Josef Šatánek.
K uctění památky mistra Jana Husa plála 5.července „Na
Drahách“ hranice. Dne 1.září otevřel v Hluzově obchod
Alois Tomečka, zdejší rodák. Stát vypisuje druhou státní
půjčku s úročením 4%, v Černotíně bylo upsáno 32 500
Kč, v Hluzově 25 000 Kč. 28.října byl pořádán tábor lidu
před školou na oslavu dne svobody.
Vybráno z obecních kronik Černotín a Hluzov

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tak jako vše ubíhá, i prázdniny jsou za
námi. Během prázdninového provozu v MŠ
byla docházka dětí nižší, ale i přesto jsme
s dětmi zavzpomínali na 7 odcházejících
předškoláčků - budoucích prvňáčků.
Společně jsme složili krátkou básničku:
„Loučíme se s Vámi, naši milí kamarádi.
Přejeme Vám ve škole samé jedničky, ať
úsměv - po celý rok - rozzáří Vaše tvářičky.“
Kapacita MŠ bude zcela naplněna, je zapsáno celkem 25 dětí. Pro zajímavost uvádím
tyto informace : do naší MŠ bude docházet
18 dětí místních / z Černotína a Hluzova/, 6
dětí z Hranic a 1 dítě máme již 2 roky z Hustopeč nad Bečvou. Z tohoto počtu bude 8
předškoláčků. U nás, všech zaměstnanců, je
na prvním místě vytvářet takové prostředí,
kde děti cítí lásku, bezpečí a uznání. Prostřednicvím toho všeho se mohou rozvíjet
přirozeným a nenásilným způsobem pro
svůj následující život.
Mirka Kořístková

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
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Závěr školního
roku
2011-2012
Poslední týden byl pro
děti ze základní školy
bohatý. V úterý 26.června
se děti ze základní školy
zúčastnily výchovného projektu Den domácích mazlíčků.
Ve čtvrtek 28.června absolvovaly výlet do Teplic nad Bečvou, navštívily je hasiči z Hranic, a ze čtvrtka na pátek spaly ve škole.
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Motto:
Malotřídní škola a mateřská škola jako místo, kde se děti
přirozenou cestou naučí pomáhat mladším a slabším spolužákům, respektu, toleranci a samostatnosti. Jako místo,
kde si děti v přirozeném prostředí osvojí praktické dovednosti potřebné k životu.

nový školní rok 2012/13

Údaje o škole
ZŠ a MŠ Černotín je vzdělávací institucí, jejímž posláním
je poskytovat úroveň vzdělání, která je vymezena stupněm školy a vychází ze školního vzdělávacího programu.
V mateřské škole probíhá výchovně vzdělávací činnost
podle školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s názvem „Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima“. V základní škole se vyučuje podle
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
nazvaného „Škola pro život“.
V dvojtřídní základní škole se letos vzdělává 16 žáků.
První třída sdružuje 1. a 2. ročník, druhá třída 3. a 5. ročník. Škola nemá specifické zaměření, zaměřuje se jak na
sportovní a hudební výchovu, tak na vyučování v oblasti
jazyků a informatiky. Snažíme se naplňovat motto „neučíme se pro školu, ale pro život“. Znamená to učit se být
sám sebou - projevovat se jako svobodné a zodpovědné
osobnosti, kteří znají a uplatňuijí svá práva a plní své povinnosti, učit se žít s ostatními - tolerance a ohleduplnost
k ostatním, učit se komunikovat - otevřeně komunikovat
nejen v mateřském jazyce, ale položit základy komunikace v anglickém jazyce, učit se učit- využívání aktivních
metod k učení při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí.
V letošním školním roce 2012/2013 navštěvuje mateřskou školu 25 dětí. Základní obsah předškolního vzdělávání je stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve
vzdělávání, odpovídal základním cílům a respektoval věk
dětí, jejich předpoklady a zkušenosti, reagoval na jejich
zájmy a snažil se přizpůsobit prostředí školky přirozeným
potřebám dětí.
Samozřejmou a neodmyslitelnou součástí školy je možnost využití volného času ve školní družině. Nabízíme celou škálu řízených i spontánních aktivit dětí, využíváme
prostory školní družiny, hřiště i počítačové učebny. Žáci
využívají nabídku kroužků zaměřených na tělovýchovné,
výtvarné, počítačové aktivity, i se zaměřením na zdravý
životní styl.
Neodmyslitelnou částí je i školní jídelna zajišťující stravování pro žáky MŠ, ZŠ, zaměstnance školy i cizí strávníky.
V nabídce jídel směřujeme ke zdravé výživě.
Plánovaný rozvoj školy
1. Oblast výchovně vzdělávací
-vyučovat podle školního vzdělávacího programu v MŠ,
ZŠ i školní družině
- zaměřit se na skupinové a projektové vyučování, nabíd-
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nout žákům přístup k informacím z různých zdrojů (internet, encyklopedie, slovníky, výukový software)
- i nadále zařazovat do výuky projektové a tématické dny,
podporovat výuku hrou a používat nové netradiční metody, respektovat individuální potřeby žáků
-propojovat vyučování s praxí, exkurze
- zaměřit se na péči o žáky s vývojovými poruchami učení
- vytvářet rozmanitou nabídku volnočasových aktivit
- vytvářet komunikativní prostředí
- podporovat estetické cítění (návštěva divadelních představení, výstav, koncertů)
- pokračovat v mimoškolních aktivitách z předcházejících
let (vítání občánků, besídky ke dni matek, mikulášská a vánoční besídka, setkání se seniory, den dětí)
-zapojovat se do soutěží
- spolupracovat s okolními malotřídními školami i školkami
2. Oblast materiálně technická
- efektivně, účelně a úsporně využívat finanční prostředky
z dotací státu, obce i ESF, hledat i jiné zdroje (např. sponzorské dary, sběr, spolupráce s KRPŠ)
- úspěšně zakončit a naplnit cíle v projektu EU Peníze
školám.
- sledovat vývoj pomůcek pro vyučování jednotlivých
předmětů a průběžně je modernizovat a doplňovat
- zlepšovat prostředí školy i školky
- snažit se o modernizací školní kuchyně (nová trouba)
-operativně ve spolupráci se zřizovatelem řešit údržbu,
opravy a nákup materiálu plynoucí z aktuálních potřeb
3. Oblast personální
- podporovat sebevzdělávání učitelů
- zlepšovat pracovní podmínky všem zaměstnancům
- rozvíjet týmovou spolupráci, kolegiální vztahy ve škole,
zkvalitňovat spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči
a budovat oboustrannou důvěru,cílem je vybudovat stálý,
kvalifikovaný, soudržný tým spolupracovníků, s citlivým
profesionálním řízením ze strany vedení školy, vytvoření
jasných a srozumitelných směrnic a plánů, důležitou je i
motivace pracovníků: odměňování za práci, prezentování
úspěchů a konkrétních zásluh
4. Oblast reprezentace
- otevřít školu ještě více pro veřejnost (při pořádání mimoškolních aktivit vybízet ke spolupráci rodiče, pořádat akce
společné pro děti i rodiče)
- organizovat den otevřených dveří
- přispívat na internetové stránky obce příspěvky o dění
ve škole
Organizace školního roku 2012/13
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek
26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince
2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve
čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.
února 2013.
Mgr.Lenka Kleinová
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ze života farnosti

Poutní cesta po křížích a sochách naší
farnosti
V neděli 24. června vyrazila malá skupinka poutníků z Černotína a Hluzova
na poutní cestu po křížích a sochách
naší farnosti. Tato vycházka se konala
již podruhé. Cílem bylo navštívit díla
našich předků, pomodlit se u nich a
také společně prožít nedělní odpoledne. Začali jsme u nejstaršího kříže z
roku 1836, který stojí uprostřed obce,
pokračovali jsme na hřbitov a potom ke
krásně opravenému kříži
v polích Na černém. V Hluzově jsme
se zastavili u kříže uprostřed obce, pak
jsme pokračovali ke kapličce, kde jsou
sochy P. Marie a sv. Antonína a dále k
soše P. Marie Svatohostýnské. I tato socha je moc pěkně obnovená. Čekal nás
ještě kříž u autobusové točny a nakonec
kříž, jehož přesné umístění jsme neznali, věděli jsme pouze, že se nachází
někde na konci Hluzova za teletníkem.
Po usilovném pátrání se nám podařilo jej najít. Měli jsme
z toho velkou radost, protože v úmorném vedru bylo toto
hledání opravdu namáhavé. Tento kříž není ještě opravený
a navíc byl pořádně zarostlý, ale doufáme, že i na něj se
dostane. U každého zastavení jsme se pomodlili na různé
úmysly: za obec, za farnost, za dobrou úrodu a příhodné
počasí, za naši vlast, za naše zemřelé. Poslední zastávkou
bylo výletiště u přehrady, kde jsme se občerstvili a chvíli
si odpočinuli. Těšíme se, že na podzimní pouti obejdeme
zbývající kříže a že nebude už tak horké počasí, aby se k
nám mohlo přidat více poutníků./ předběžný termín neděle 16.září odpoledne./
Nový kněz v naší farnosti
V neděli 15. července sloužil svou
první mši v naší farnosti P. František Antonín Dostál. Nastoupil
po P. Janu Frantovi, který odešel
sloužit Pánu Bohu do kláštera. P.
Jan Franta působil v naší farnosti od února 2009. Společně jsme
se s ním rozloučili na mši svaté v
sobotu 7. července. P. Jan Franta
pochází z Ostrožské Nové Vsi,
působil také jako kaplan v Kyjově, Bílovicích a ve Šternberku. Chtěli bychom mu tímto poděkovat za působení v naší
farnosti a popřát Boží požehnání a sílu do dalších let při
službě Pánu Bohu.
P. František Antonín Dostál se narodil v Prostějově. Pochází z farnosti Tištín, což je na Hané na Prostějovsku. Vyrůstal ve věřící rodině, k víře ho přivedla babička s dědou. V
roce 2008 dokončil studia na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Byl vysvěcen na jáhna a poslán do

Valašských Klobouk. Další rok přijal kněžské svěcení a
ještě rok působil v Kloboukách. Poté působil 2 roky jako
kaplan v Zábřehu a okolí. Tímto bychom chtěli otci Františkovi popřát, aby se mu v naší farnosti líbilo. 		
			
Vladislav Barot
Černotínská schola na Svatém Hostýně
V sobotu 25.8. probíhala na Sv. Hostýně Pouť pedagogů
a zároveň Pouť rodin, kterou pořádalo Centrum pro rodinu Olomouc ve spolupráci s děkanátními Centry pro
rodinu. Dostalo se nám pozvání zazpívat při mši svaté.
Byla to pro nás veliká čest. Pomohli nám také členové
schol Podhoří a Hranice. Nebylo nás mnoho a měli jsme
trochu trému, přesto se nám naše první zpívání na tomto
známém poutním místě podařilo. Měli jsme z toho radost a doufáme, že jsme přispěli k pěkné atmosféře této
pouti.
Náboženství ve škole
I v letošním roce se bude na škole v Černotíně vyučovat
náboženství, stejně jako na všech základních školách a
gymnáziu v Hranicích. Předmět náboženství není určen
jen pro věřící děti, ale nabízí seznámení se základními
pravdami víry, s historií církve a morálním učením církve všem dětem, a to formou přiměřenou jejich věku. Pokud chcete své dítě přihlásit do náboženství, nebojte se
na vyučování náboženství informovat na Vaší škole.
Centrum pro rodinu Jitřenka v Hranicích
Nabízí zajímavé vzdělávací a tvořivé programy pro maminky na mateřské dovolené, ženy, manželské a snoubenecké páry, rodiče i děti. Více se můžete dozvědět na
webových stránkách www.cpr-jitrenka.webnode.cz.
				
Marie Kaňovská
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ

Září ohlašuje příchod podzimu. Z polí zmizelo obilí, dozrává ovoce, žaludy a bukvice. Začínáme plnit zásobníky
krmivem, přikrmujeme spárkatou zvěř. Bažantí zvěř přikrmujeme celoročně. V září dochází pozvolna k přebarvování srstnaté zvěře. Srnci ještě odpočívají po říji, odtahují divoké husy. Ve voliérách máme asi 300 ks bažantí
zvěře, polovinu vypustíme koncem září do honitby. 40 ks
zakomorujeme a zbytek vypustíme na jaře. Soustředíme
se na tlumení škod, máme sloveno 6 lišek. Na sklizených
plochách se nám ukazují zajíci a bažanti. Na přehradě
máme vysazených 50 kačen. Jeleni obsazují říjiště, skončilo kaňkování kun. Postavili jsme 4 posedy, opravili krmící
zařízení. Letos nás čeká náročné odčervení spárkaté zvě-

HASIČI

Hasiči cvičili v Hluzově
V pátek 29.června proběhlo v Hluzově námětové cvičení
sborů dobrovolných hasičů, sdružených v hustopečském
okrsku. Úkolem uspořádat toto cvičení byl pověřen SDH
Hluzov. Cílem bylo prověření součinnosti mezi jednotlivými sbory, ověření schopností velitelů jednotek. Při
vyhlášení poplachu byla ověřena i funkčnost příchozích
SMS zpráv pro členy výjezdových jednotek. Poplach byl
vyhlášen krátce po 18 hodině, místní jednotka z Hluzova
zajistila sání vody z „nové“ přehrady. Další sbory postupně
se svými čerpadly a hadicemi vytvořily trasu přes obec až
k cíli cvičení na dolním konci Hluzova. Námětové cvičení
se vydařilo a prověřilo akceschopnost jednotek okrsku.
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ře. Nemalé škody jsou způsobeny volně pobíhajícími psy,
především na malých zajících - přitom nový zajíc stojí 2
300 Kč. Pes by měl být na vodítku, s náhubkem, pod dozorem majitele psa. Já osobně upozorňuji každého v honitbě
na práva a povinnosti, ne vždy je to bráno s pochopením.
V letošním roce proběhne schůze valné hromady honebního společenstva, s volbou honebního výboru a představitelů. Na hromadě konané před ukončením smluv podle
zákona (2013) bude projednán i pronájem honitby.
V letošním roce plánujeme hon 17.11., sraz v 8 hodin před
obecním úřadem. Srdečně zveme všechny přátele myslivosti, členy honebního společenstva na srnčí guláš a malé
občerstvení s tombolou. Na Štepána (26.12.) se uskuteční
druhý hon.
Lesu, myslivosti zdar Antonín Andrš
tín (okres Plzeň – jih) posílený o Milana Varakondu a
Michala Sencoviciho (čas 23,95 s – 17.místo). V ženách
dominoval tým z Radkové Lhoty (čas 17,85 s) před Pravčicemi a Kunovicemi. Ženy Černotína časem 22,20 s se
umístily na 7.místě (z okrsku druhý nejlepší čas).
První sobotu v září se děti rozloučily s prázdninami na
výletišti V Lípí. Připraveny byly aktrakce - hod na plechovky, střelba ze vzduchovky, možnost projíźďky na koni
Blesk, trampolíny. I přes spíše podzimní počasí se akce
zúčastnily řada dětí, které si odnášely i památku ve formě
malůvky na obličej.

Špičky zvítězily v závodech O pohár starosty obce
V sobotu 7.července proběhl další ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce, zařazený do Velké ceny
OSH Přerov.
Na hřišti U Mlýna se po 13 hodině na nástup dostavilo 26
mužských a 13 ženských týmů. V soutěži mužů nastoupilo
26 družstev, nejlepšího času (17,90 s) dosáhly Špičky. Na
druhém místě byla Radkova Lhota a třetí Rychlov. Muži
Hluzova časem 22,35 s obsadili velmi slušné 14.místo,
soutěže se nakonec zúčastnil pouze „družební“ Černo-

čERNÉ KONĚ

První ročník Moravské brány se vydařil
V sobotu 23. 6. 2012 se v Černotíně konala cykloturistická
akce Moravská brána 2012. Akce, která byla určena pro
turistickou veřejnost jak pěší tak cyklistickou, proběhla za
ideálního počasí. Tři trasy – 25 km pro pěší, 50 km a 93
km pro cyklisty, byly doplněny odpoledním programem
pro děti Cyklohrátkami.
Tímto se cyklistický oddíl TJ Sokol Černotín ČERNÉ
KONĚ pokusil obnovit tradici pořádání turistických akcí,
které se konaly v 60. a 70. letech minulého století za působení turistického oddílu v obci. O tom, že se to pořadatelům podařilo, svědčí převážně kladné hodnocení téměř
160 spokojených startujících.

V cílovém prostoru na hřišti u společného centra bylo bohaté občerstvení a odpoledne zde probíhal již 4. ročník
Cyklohrátek. Děti do 15 let soutěžily ve třech disciplínách
v ovládání kola a vítězi se stali : kategorie dívky do 8 let
Kubitová Lenka, kategorie kluci do 8 let Libosvár Vašík,
kategorie dívky 8 – 15 Nehybová Jana, kategorie kluci 8 –
15 Kelar Martin.
Po 16. hodině se v prostoru návsi konala soutěž pro dospělé v hodu kolem. Vítězem se po tuhém boji s Petrem
Nehybou stal Pavel Brodňan. Po této soutěži již končil časový limit pro účastníky, který byl v 17:00.
Pro ty co splnili všechny podmínky pro zařazení do slosování startovních čísel, byly připraveny ceny, od cyklistického oblečení a turistických doplňků, až po zájezdy
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a víkendový pobyt ve
Velkých Losinách. Závěrem byli odměněni
také nejmladší účastník – M. Maštera a
nejstarší účastník – J.
Koudela. Věkový rozdíl mezi nimi byl 65
let, což svědčí o tom,
že startovat mohou
všichni bez rozdílu
věku. Všichni se těšíme na příští ročník !
Miroslav Šustal
Foto Petr Kelar
Černé koně v Moravském krasu
V tradičním termínu svátků Cyrila a Metoděje, a Mistra
Jana Husa se náš cyklooddíl ČERNÉ KONĚ, v počtu 33
osob a dvou pejsků, vypravil do jednoho z center Moravského krasu obce Sloup.
Na místo činu jsme se postupně sjížděli ve čtvrtek v dopoledních hodinách a po ubytování v dřevěných chatkách
jsme vyrazili na 30 km dlouhou trasu okolím Macochy a
Punkevních jeskyní. Po prohlídce suché části jeskyní jsme
se ocitli na dně Macochy a mohli jsme si ji prohlédnout
z opačného pohledu - ze spodu. Poté následovala plavba
jeskyněmi po ponorné řece Punkvě. Plavba ve studených
a stísněných prostorách krasových útvarů byla zpestřena
vtipným komentářem lodivoda, který nás zdárně dovezl
na světlo boží. Po krátkém občerstvení, jsme se mírným
stoupáním mezi krásnými skalami devonského vápence v
Suchém žlebu vraceli do Sloupu. Večerní táborák za teplé
noci byl příjemným zakončením dne.
V pátek jsme vyrazili na náročnou vyjížďku do Habrovan. Trasa měřila 70 km a vedla přes Jedovnici, Bukovinku a Olšany do bydliště našich kamarádů Katky a Mirka
Šnejdrlových. Zastavili jsme se v Olšanech na farmě Bolka Polívky. V restauraci U klauna totiž sám herec, klaun,
mim a Valašský král v jedné osobě, trávil svůj volný čas.
Po požádání pana Lorence se s námi ochotně vyfotil, prohodil pár slov a podepsal se Marťovi do Valašského pasu.
Poté jsme sjeli s kopce do nedalekých Habrovan, kde nás
již očekávali Katka s Mirou a malou Kamilkou. Zpáteční
cestu po dlouhém stoupání zpestřila koupel v rybníce nedaleko Ruprechtova u ranče Pomeranch.

V sobotu ráno nás čekalo vyklizení chatek a individuální
program. Část zůstala ve Sloupu ještě jeden den a vypravili
se i s dalšími zájemci do zámku Rájec Jestřebí. Další vyrazili do Sloupsko- Šošůvských jeskyní, tři bikeři se opřeli do
pedálů a jeli více jak 90 km domů.
Kopečky Drahanské vrchoviny byly i díky velkému vedru
náročnou prověrkou našich sil, ve které si mnozí sáhli až na
jejich dno. Přesto nebo právě proto, budeme na tuto akci
dlouho vzpomínat.

nohejbalové léto

i vítězstvím na turnaji v Přerově. Našemu „B“ týmu zbývá
odehrát poslední zápas soutěže. Bude to přímý souboj o 5.
místo s týmem Hlinska, který je o jeden bod za námi.
V letošním roce jsme již podruhé zorganizovali letní nohejbalové soustředění. Tentokrát byly naším cílem Jeseníky. Celkem 20 účastníku prožilo na chatě v Lázních Lipová příjemné chvíle. Na exkurzi do přečerpávací elektrárny

S končícími prázdninami končí i letošní ročník Amatérské nohejbalové ligy.
Již několik kol je znám vítěz letošního ročníku.Tím se
stalo černotínské „áčko“, které neztratilo v letošním ročníku ANL ani jeden bod a dokázalo, že v tomto složení
patří ke špičce amatérských týmů v okrese, což potvrdili

Černé koně na Rusavské 50
V sobotu 18.8.2012 se tři naši bikeři postavili na start stále populárnějšího závodu horských kol Rusavskou 50ku. V
kopcích Hostýnských vrchů, za divácké podpory dalších
členů týmu, předvedli bojovné výkony. Rekordní počet
1200 startujících ještě vyšperkovala svou účastí a výkonem
(16. celkově) i česká bikerská reprezentantka Tereza Huříková.
Naši kluci v úmorném vedru na suché a rychlé trati projeli
cílem v tomto pořadí:
449. celkově a 129. v kat. M1 Radek Jančík, čas 2:46:41,1
610. celkově a 220. V kat. M2 Jiří Tmej v čase 2:59:59,5
657. celkově a 234. V kat. M2 Aleš Andrys v čase 3:03:24,5.
Rusavská 50ka je součástí mezinárodní Valašsko - Povážské série závodů horských kol.
Nyní nás čeká ještě tradiční závod Oderská Mlýnice 22.9.
v Klokočůvku a Memoriál A. Bouchala 28.-30.9 v Jiříkově.
Podzim bude tedy nabitý a snad nám vyjde počasí podobně
jako vloni a sezonu ukončíme až koncem října. 			
				
Mirek Šustal
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Dlouhé Stráně si přišla na své
hlavně mužská část naší skupiny a pak také Katka Volková,
která v areálu elektrárny našla
svůj první hřib v životě, což
někteří „skuteční“ houbaři jen
těžce nesli.
Další den byla naším cílem letní
bobová dráha v Petříkově, kde
alespoň jednu jízdu absolvovali
i ti, kteří se zprvu obávali sednout do vratkého bobu. V pátek
večer, když jsme se sešli u kotlíkového guláše, byla Květovi
Volkovi předána Zlatá vařečka
za skvělou a trvalou péči o naše žaludky. Škoda, že počasí bylo spíš aprílové než letní a nedovolilo nám absolvovat celý
naplánovaný program. Hlavně na nohejbálek na Pradědu jsme se všichni hodně těšili. I přesto byli všichni účastníci s
letošním soustředěním spokojeni.
Teď nás ale už čeká vyvrcholení nohejbalové sezony 2012. Tím bude tradiční Svatováclavský nohejbalový turnaj. Letošní, již X. ročník, se uskuteční dne 29. září od 10 hodin na umělce u společenského centra. TĚŠÍME SE NA HOJNOU
ÚČAST JAK SPORTOVCŮ TAK I DIVÁKŮ. 			
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť. Luboš Mičunek

FOTBALOVÝ ODDÍL

V sobotu 4.srpna proběhl VI. ročník O pohár starosty obecního úřadu ve fotbale. Zvítězil tým
Schäfer, před domácími výběry Blanka Boys a
Bronx.
Přes léto proběhla ve fotbalovém týmu značná výměna – odešli do Potštátu Roman Hladík, Jan Orlita a Karel Žeravík. Nově příchozí hráči jsou Petr
Vymětalík (SK Hranice), Jiří Haluzík (Opatovice),
Milan Římák (Bělotín) a Tomáš Perutka.
Přes prázdniny probíhá rekonstrukce sociálního
zázemí v klubovně u hřiště U mlýna. Z tohoto
důvodu první zápasy sehrají na podzim naši fotbalisté venku. Soutěž zahájili v Horních Nětčicích
remízou 2:2 (banky Květoň, Balody).
První domácí zápas v Okresní soutěži je čeká v pátek 28.9. s Prosenicemi a hned poté v neděli 30.9.
přivítají Duklu Hranice. Další domací zápasy sehrají 14.10. s Potštátem, a 4.11. s Drahotušemi.

závody dračích lodí
ve skaličce

Dvacetičlenný výběr z naší obce se
po roce zúčastnil opět závodů Dračích lodí na přehradě ve Skaličce.
V sobotu 25.8. se v konkurenci 37
týmů neztratili a vyjezdili výborné
5.místo.

STOLNÍ TENIS

Do nové sezóny vstupují díky vybojovanému 5.místu z loňské sezóny dva týmy
Černotína. A tým (III.třída) sehraje první zápas 3.10., B tým (IV.třída) ve čtvrtek
6.10 ve Všechovicích. S nastávajícím podzimem bude opět otevřena pro veřejnost herna, a to každý čtvrtek od 16 do 18 hodin pro děti a mládež. Pro dospělé
bude herna zpřístupněna ve čtvrtek po 18 hodině, pokud nebude hracím dnem
B-týmu. Termíny zápasů najdete na webových stránkách obce. Přijďte si zahrát
stolní tenis a pobavit se.
Oddíl stojního tenisu při TJ Sokol Černotín

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.

Z dodaných příspěvků sestavil Miroslav Vacula, grafická spolupráce Vladislav Barot. Vydal Obecní úřad Černotín, září 2012.
Příspěvky, názory, fotografie do dalšího vydání předejte na níže uvedené kontakty do 30.listopadu 2012.

Obecní úřad, Černotín 1, 753 68, tel : 581 602 903, www.cernotin.cz , cernotin@volny.cz

