INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Ve dnech 4.-5. října se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, kterých se zúčastnilo téměř 65% občanů. V
9 členném zastupitelstvu obce Černotín je 5 zastupitelů
z kandidátky KDU - Čs. strana lidová a 4 zastupitelé z
kandidátky Nezávislí. Na ustavujícím zasedání 30. října
byl starostou zvolen Jiří Andrýs, místostarostou Michal
Vacek. Finanční výbor pracuje ve složení Roman Hladík
(předseda), Lucie Mynářová, Jaroslav Rýpar, Jiří Rek,
Jaromír Kelar. Kontrolní výbor pracuje ve složení Jaromír
Kelar (předseda), Aleš Nedělka, Miroslav Vacula.
• Řešily se problémy s opravou sousoší sv. Anny na hrobě
rychtáře Ochmana na hřbitově U Kostelíčka.
• S Povodím Moravy řešíme prodeje pozemků podél Bečvy
pro revitalizaci toku řeky Bečvy.
• Připravujeme odkupy pozemků v místě připravované
cyklostezky.
• Výfrezky byla opravena nejvíce poškozená část cesty od
Grygarového k účelové komunikaci fy Cement Hranice.
Na jaře bude oprava pokračovat zhutněním, prolitím asfaltovou emulzí – bude vytvořena obrusná zaválcovaná
vrstva.
• Bylo vysazeno 6 ks líp (4 ks na přehradě, u hřbitova a u
dětského hřiště).
• V pátek 26. října jsme lampiónovým průvodem oslavili
100. výročí založení Československé republiky. Vystoupení
dětí ze základní a mateřské školy bylo doplněno slavnostním ohňostrojem a občerstvením v sále pohostinství v
Hluzově.
• V Hluzově pod čp. 35 byla zbudována prozatímní parkovací místa.

• Řešíme elektronickou spisovou službu. Společnost Gallileo připravuje nové webové stránky obce, předpokládáme
zprovoznění začátkem roku 2019.
• Objednali jsme posouzení zdravotního stavu lip u
hřbitova. Provádí se prořezávání stromů.
• Řešíme odkupy pozemků umístěných pod vodním díle v
Hluzově (přehrada).
• V průběhu října a listopadu byla provedena výměna
světel veřejného osvětlení, včetně doplnění o další místa.
Na základě připomínek občanů, budou některé světla upravena na nové nižší výložníky.
• V listopadu byla podána žádost o stavební povolení na
cyklostezku Bečva. V roce 2019 předpokládáme náklady
na projekty (lávka přes Bečvu) a odkupy pozemků.
• V pátek 30. listopadu se uskutečnilo Posezení se seniory.
Po společném obědě se o hudební doprovod postarala
Hudecká muzika.
• Od 9.12. jsou v platnosti nové jízdní řády – viz samostatná příloha Zpravodaje.
• Ve čtvrtek 13.12. se uskuteční zasedání Zastupitelstva
obce. Rozpočet pro rok 2019 je navržen jako vyrovnaný
s příjmy a výdaji 15 458 tis Kč, k dispozici bude přebytek
z hospodaření obce ve výši cca 9 mil Kč. Mezi největší investice je zařazeno: opravy místních komunikací, opravy
povrchů parkovacích míst v Černotíně a Hluzově, rekonstrukce veřejného rozhlasu, výstavba nájemního domu s 3
byty, zateplení stropu Společenského centra.
• V úterý 25. prosince 2018 jste všichni zváni na Zpívání
u kapličky. Začátek v 16:30, připraven bude vánoční punč.
• Ve čtvrtek 27. prosince od 15:15 do 16:45 je objednán
pronájem ledové plochy na zimním stadioně v Novém
Jičíně. Odvoz zajištěn autobusem,
zájemci ať se nahlásí na obecním
úřadě.

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU

Finanční úřad, oddělení daní
z pozemku,informuje občany,
pokud měli nějakou změnu ve
vlastnictví v nemovitostech,
např. prodej, kup, dědictví,
dar či směnu, ať nezapomenou
podat daňová přiznání k dani z
nemovitých věcí do konce ledna
2019. Mohou se dostavit již nyní
v úřední dny pondělí a středa na
ÚzP Hranice.
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VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících prosinec až únor 2019 oslaví životní
jubilea:
75 let– Vladimír Smejkal
80 let – Marie Kelarová
85 let – Marta Matějíčná, Ladislav Šimůnek
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a
pohody.
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NOVÝ OBČÁNci

V srpnu se narodil Kryštof Tomáška ,
v říjnu
Radim
R e k .
Blahopřejeme !

ocenění knihovnice a místní
knihovny černotín

Dne 20. září v kongresovém sálu krajského
úřadu v Olomouci byly vyhlášeny výsledky soutěže o Nejlepšího neprofesionálního
knihovníka Olomouckého kraje 2018 - vítězem letošního ročníku se stala Veronika Vališová, blahopřejeme!
V Zrcadlové kapli Klementina byla 9. října
po šestnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2018. Ceny v
různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Antonín Staněk.
Oceněna byla diplomem i Místní knihovna
Černotín za moderní knihovnické služby,
kreativní a inovativní přístup knihovnice k
interiéru knihovny a komunitním aktivitám
v obci.
Návštěva Obůrky „pod Hůrkou“ a stavba lesa
Za slunečného dopoledne v úterý 6. listopadu, jsme si uděBramboriáda v mateřské škole
Od minulého týdne přinášely děti do mateřské školy lali výlet do „Obůrky pod Hůrkou“ v Dolních Těšicích. Po
„bramboráčky,“ které si doma s pomocí maminek a ta- otevření brány nás přivítaly mlsné jazýčky jelenů a daňků.
tínků vyrobily. Každá postavička byla jiná a všichni jsme Cesta pokračovala do kopce, kde ve voliérách byli bažanti,
perličky, malé koroptvičky, krůty a dva havrani s ostrými
ocenili originalitu nápadů.
Byl tam indián, víla Amálka, babička s dědou, princezny, různá zvířátka a jiné. Celou
středu jsme věnovali bramborám, které donedávna tvořily základ jídelníčku na vesnici, přestože brambory nejsou původně
česká rostlina. Děti se seznámily s básničkou, vyrobily si tiskátka z brambor a vše
vyvrcholilo „bramborovým odpolednem,“
kdy soutěžily nejen mezi sebou, ale byli
zapojeni i rodiče. Odměnou byly smažené
bramboráky. Poděkování patří rodičům za
přinesené suroviny, ale největší poděkování p. kuchařkám, které pro nás obětavě vše
připravily. Podzimní sluníčko nám prohřálo
celé odpoledne, akce se podařila a děti odcházely spokojené domů s rodiči.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
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zobáky – Filip a Xenie. Nejdéle jsme zůstali u
krmení vysoké zvěře, kdy jeleni neměli strach
a brali si jablka přímo z rukou dětí. Hlavní slovo a respekt měl jelen Pepa, který zatroubil, a
všechna zvířata mu ustoupila z cesty. Po nasypání žaludů do ohrady se seběhla divoká prasata a naše cesta pokračovala dál k noře lišek,
které sice zvědavě, ale s obavou, na nás hleděly
z nory. V poslední voliéře se pyšně naparoval
páv, který si nás vůbec nevšímal. Na závěr jsme
si vyzkoušeli, jak těžké, hladké a někdy i ostré
jsou parohy. Velké poděkování patří lidem, kteří dostali ten nápad, vytvořit obůrku, umožňují
dětem ji navštívit a pečují s láskou o všechny
její svěřence. Už teď se těšíme na jaro a další
návštěvu.
Vánoce
Těšíme se na Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce.
Už, už, aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.

Nejen děti, ale i dospělí se těší na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Jsou to svátky pohody, klidu, ale hlavně lásky. V mateřské škole
jsme přípravu na Vánoce s dětmi zahájili pečením perníčků a přípravou krátkého programu pro rodiče s tancem, básničkami a písničkami.
Celý kolektiv ZŠ a MŠ v Černotíně, Vám přeje klidné prožití svátků
vánočních.
Text a foto Dáša Losová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Podzimní sběr starého papíru
Sběr starého papíru je jedna z pravidelných akcí, která probíhá vždy
dvakrát za rok – na jaře a na podzim. Podzimní část máme úspěšně
za sebou s těmito výsledky:
MŠ - 1. místo Jirka Kelar 465 kg, 2.
místo Ondřej Hrab 440 kg, 3. místo
Vilém a Jitka Zlámalovi 306 kg.
ZŠ -1. místo Jakub a Tereza Sládečkovi 832 kg, 2. místo Lukáš a Lenka
Vaculovi 672 kg, 3. místo Matěj a
Marek Antošovi 476 kg.
Oslavy 100 let vzniku Československa
U příležitosti oslav stého výročí založení naší republiky se děti zúčastnily lampionového průvodu, kde
vystoupily s pásmem básniček a
písniček. Krásnou vzpomínkou na
tento den bylo i sázení lípy na hřišti
před školou.
Slabikáře v první třídě
Měsíc listopad byl v naší škole, hlavně v první třídě, velice
krásný. Děti se již od září seznamovaly s písmenky, skládaly z nich první slabiky a slova, učily se číst. Přelomem v
tomto období je Slabikář. Je to vlastně jejich první oprav-

dová knížka, která je provází celým obdobím učení se čtení.
Proto se „Den Slabikáře“ nesl ve slavnostní atmosféře. Děti
musely ukázat, že si Slabikář zaslouží. Před odbornou komisí složenou z ostřílených druháků, předvedly, která písmena
už umí. Pilně skládaly z písmen slabiky, hledaly ke slabikám
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ztracené obrázky, četly, zahrály si naše oblíbené hry „Na Mazálka“ i „Na Škrabálka“.
Všem se moc dařilo a tak nakonec všichni
získali vytoužený klíč ke Slabikáři, kterým
si jej mohli odemknout. Teď je čeká dlouhá
plavba mořem písmen, popřejme jim tedy
hodně štěstí a čtenářských úspěchů.
Text a foto kolektiv pracovnic ZŠ
Mikulášská nadílka s rozsvěcováním vánočního stromu - pátek 7.12. od 16 hodin.
Školní ples se uskuteční v sobotu 19.ledna
2019 ve Společenském centru.

KNIHOVNA Černotín

Piškvorková jízda
Tradiční hra, ke které nepotřebujete nic závratného, vystačíte si s tužkou a papírem. A navíc přidejte poctivé
tréninky ze školních lavic a můžete se směle přihlásit do
černotínského turnaje, kdy se můžete stát oficiálním mistrem ve hře Piškvorky.
Soutěžící se na značky přichystali, jen co odbila čtvrtá
hodina, a dali se do vzájemného zápasení a byly to tedy
opravdu vypjaté a napínavé souboje o čemž svědčí i výsledné skóre – třetí místo bylo získáno díky 45. bodům,
stříbrná placka 60. bodům a první 65. body. Zároveň se
u nás stal opravdový mezník, neboť šampion z loňského roku obhájil své prvenství, což se v dosavadní historii
deskových turnajů v černotínské knihovně nikomu nepodařilo.
Piškvorkový turnaj jsme uspořádali v „Týdnu knihoven“, kdy jsme nejen uskutečnili tuto oblíbenou akci, ale
zároveň jsme rozšířili nabídku deskových her a také jsme
přidali na pestrosti her z edice Kouzelného čtení. Tak
rozhodně nezahálejte a přijďte si nějaký kousek, a nemusí
to být jen kniha, na večer vypůjčit.
Vítejte ve Sněhulákově!
Chcete znát místo, ve kterém je i v létě těžce pod nulou?
Rádi byste se v teplých měsících ochladili? Tak na auto
natáhněte řetězy a vydejte se na cestu, ale nezapomeňte
rukavice, šály a čepice jsou povinností. A kamže to má
člověk zamířit? No to je přeci jasné, do Sněhulákova.
Není to jen tak prachobyčejná vesnice, je něčím specifická, zvláštní a zcela vybočuje ze zajetých kolejí vesnic. Nebydlí zde totiž lidé, ale sněhuláci, a to přesně 777. Nejsou
však ze sněhu, ale z různorodého materiálu, ať už z papíru, kovu, dřeva či skla. Tato vesnice je zvláštní i tím, že se
z ničeho nic zabydlela v prostorách černotínského úřadu.
Pod taktovkou černotínské knihovny jsme je u nás ubytovali, tak, aby se každý cítil pohodlně jako s pobytem all
inclusive. A navíc nám dopomohly i tvořivé duše, které
své šikovné prstíky zapojily a zasloužily se o pár slušivých
kousků.
A není to jen tak, proč k nám přesídlila celá sněhuláko-

vá vesnice, zavítali k nám
nejen kvůli sněhulákové
párty, ale také i proto, že
se všichni přihlásili do
soutěže „Naši sněhuláci
jsou pro legraci“ pořádané knihovnou. A že bylo
opravdu o co soutěžit,
protože ve hře byly nefalšovaní oscaroví sněhuláci. Vyhodnocení a předání cen proběhne během
Ježíškování.
Přijďte se i vy podívat na
celou plejádu sněhuláků,
a zkuste objevit svého
favorita. A navíc můžete
přeměřit i nejmenšího
sněhuláka se 13 mm a
největšího 163 cm.
Veronika Vališová
Pozvánky na akce knihovny Černotín v prosinci :
Přijďte ve čtvrtek 6. prosince od 16 hodin si napsat / nakreslit dopis Ježískovi.
Ve čtvrtek 20. prosince od 16 hodin se konají tvořivé dílny
s tématem BOOKART.
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farnost

Pouť do Svaté země
V listopadu se uskutečnila již podruhé pouť našich farností do Svaté země – do Izraele. Vedl ji P. František Antonín Dostál. Poutníci navštívili významná biblická místa
– Betlém, Nazaret, Jeruzalém, Judskou poušť a další. Pro
všechny účastníky to byl velký duchovní zážitek.
Foto Archiv ŘKF Černotín
Dušičková pobožnost
V sobotu 3. 11. po mši svaté se věřící spolu s p. farářem a
ministranty vydali v průvodu na hřbitov. Od paškálu, velikonoční svíce a symbolu vzkříšení jsme si zapálili svíčky v
lucerničkách a do temnoty hřbitova nesli našim zemřelým
symbol světla jako naděje na věčný život a opětovné shledání. Cestou i na hřbitově jsme se za naše zemřelé modlili.
Tato pobožnost je moc pěkná a může mít své kouzlo i pro
děti, když nesou lucerničky a pomáhají rozzářit i temné
místo jako je hřbitov.
Soutěž Bible a my
Již několik let se děti z náboženství v Černotíně zapojují
do celostátní soutěže Bible a my, která motivuje ke čtení a studiu Bible. Školního kola se účastnili 4 žáci 4. a 5.
ročníku. Do okresního kola postupují vždy dva nejlepší.

hasičské sbory
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Postoupil Josífek Mynář a Adélka Kelarová, kterou pro nemoc nahradila 3. v pořadí Lenka Vaculová. Lenička byla na
okresním kole, které se konalo v MěDDM v Hranicích, velmi úspěšná. V konkurenci 23 soutěžících obsadila 4. místo a je náhradnicí pro postup do celostátního kola. Adam
Šnejdrla, žák ZŠ Šromotovo, obsadil v 2. kategorii 3. místo.
Všem dětem, které se účastnily a poctivě se na tuto soutěž
připravovaly, blahopřejeme.
Adventní koncert v Černotíně
V sobotu 8.12. vás všechny srdečně zveme na adventní
koncert barokní hudby v podání flétnového kvarteta a
hobojového tria ZUŠ Hranice. Koncert začíná v 16 hodin.
Srdečně Vás zveme na vánoční bohoslužby, které se budou
konat v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Štědrý den 24.12.
ve 20, popř. ve 20.30 hod. (bude upřesněno) a na Boží hod
vánoční: 25.12. v 9.30 hod.
Jménem naší farnosti přejeme všem spoluobčanům Advent, ve kterém bude méně shonu a snahy co nejlíp uklidit
a nejvíc nakoupit, ale více radostí a pokoje ze společného
setkávání se v rodině i při jiných příležitostech. Přejeme
také Vánoce prozářené vzájemnou láskou a Božím mírem.
Marie Kaňovská

Valné hromady sborů dobrovolných hasičů se konají v Černotíně v sobotu 15. prosince 2018, v Hluzově v pátek 4. ledna 2019. Vzhledem
k bohaté sezóně se těšíme na Košt slivovice, který se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019 v hluzovské hospodě. Kuchařky nebudou ochuzeny
klání “O nejlepší koláč”, povinná ingredince bude upřesněna. Vodění
medvěda se uskuteční v sobotu 2.března 2019.

valná hromada TJ sokol
černotín, spolek

TJ Sokol Černotín, spolek zve všechny své
členy na valnou hromadu, která se uskuteční
v neděli 6. ledna 2019 od 17 hodin ve
Společenském centru.
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honební společenstvo černotín-hluzov

a nesmíme zapomenout na sůl. Bažantí zvěř by se měla přikrmovat pod zásypy celoročně. Zvýšená pozornost by se
měla věnovat srnčí zvěři v lokalitách, kde je naseta řepka.
V Mysliveckém spolku Boří Černotín není zájem o bažantí zvěř, i když ze zákona se musí dodržovat normované
kmenové stavy držitele honitby. Rozhodl jsem se odchovat
bažantí zvěř, dokud mi zdraví dovolí, ve vlastní režii. V letošním roce jsem vypustil na jaře 25 kusů bažantí zvěře, na
podzim dalších 25 kusů v poměru 1:5.
Na Hubertském honě 10. listopadu jsme slovili 22 bažantů
kohoutů, 7 zajíců a 1 lišku. Ze škodné máme sloveno 5 lišek
a 2 kuny. Ve středu 26. prosince se koná Štěpánský hon,
sraz v 8 hodin v chatě MS v hluzovské skále.
Přeji Vám všem pohodové vánoce, štěstí a zdraví v novém
roce, Honební starosta Antonín Andrš

XVI. ročník svatováclavského turnaje nohejbalových trojic

kázali urvat kluci z Louček, kteří navzdory mládí odehráli
parádní turnaj a třetí místo jim právem patří.
A je tady finále, očekávané vyvrcholení celého dne, kdo
neodešel, neprohloupil. První set, obrovské boje o každý
balón pro sebe získal tým Jezernice, ovšem zbývající dva
vyhráli kluci z Týnečku a tak letošním vítězem 16. ročníku Svatováclavského turnaje v nohejbale byl po zásluze a
skvělém výkonu tým Týnečku.
Tímto de facto skončila nohejbalová sezóna oddílu Černotín. Svým jménem bych chtěl moc poděkovat všem, kdo se
přičinili na bezproblémovém chodu turnaje - ať už to byli
pánové u gyrosu Jarek Kelar s Jirkou ĎURIM Markusem,
dále pak Milanovi Římakovi, Jirkovi KOSŤOVI Volkovi,
Květošovi Volkovi, za celodenní občerstvení a pitný režim,
Lubošovi Mičunkovi, za velkou pomoc při organizaci. V
neposlední řadě patří poděkování obci Černotín a Aleši
BRĎOVI Nedělkovi za sponzorský dar, díky kterému jsme
mohli dopřát nohejbalistům skvělé ceny.
Letošní ročník je minulostí doufám, že si to hráči i diváci
užili a snad v příštím roce v ještě hojnějším počtu oslavíme nohejbalem již 17.ročnik. Díky Karel Žeravík

V měsíci prosinci nastává zimní počasí, ranní mrazíky,
sněhové přeháňky s deštěm, zvěři se mění podmínky v
přírodě.
Zvěř se musí přizpůsobit jiné potravinové nabídce, hlavně její trávicí trakt. Srnčí zvěř se sdružuje do tlup, kde
snadněji přežívá zimu. Srny přivádí do tlup mladou zvěř,
jsou ostražité a chrání zvěř před škodnou a motorizovánými lovci- pytláky. Hlavně staré srny jsou velice ostražité
a zkušené, proto vodí celou tlupu. Srnčata, která vidíme
mimo tlupu, většinou ztratila srnu, tlupa je nepřijala. Jsou
ve slabé kondici, na tyto kusy by měl směřovat odlov. Na
jaře se tyto kusy většinou najdou padlé.
Od 15. září přikrmujeme srstnatou zvěř jadrným krmivem

V letošním roce se konal již XVI. ročník Svatováclavského turnaje trojic v nohejbale. Oproti loňským ročníkům
se nám díky snaze všech pořadatelů podařilo uspořádat
turnaj skvělé úrovně, kdy finále mělo bezpochyby ligové
parametry, ale popořadě. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů
z různých koutů naší republiky (Vsetín, Brno, Olomouc,
Odry, Otrokovice) rozdělených do 2 skupin. Velkým lákadlem pro oko diváka pak byla účast extraligových hráček
nohejbalu z Brna - Útěchova.
Oživením turnaje po odehrání skupin byla domluvena exhibice mezi hráčkami Útěchova a domácími zakladateli
oddílu nohejbalu. I přes značně více zkušeností domácího
týmu se děvčata chlapů nezalekla a doslova je vymazala z
kurtu. Na konci zápasu byla klasická pozápasová výměna
dresů, která se našemu týmu, ve složení Lubomír Mičunek,
Jarda Kelar a Pavel Sencovici st. tuze líbila. Nezbývá než
děvčatům za účast i skvělou hru poděkovat a snad se k nám
budou v budoucnu nadále vracet, díky.
Po čtvrtfinálových bojích nám vykrystalizovaly semifinálové dvojice, bohužel, už bez účasti černotínských nohejbalistů. První semifinále a v
něm týmy Týnečku (Malec, Jahoda, Kavalec) proti překvaní turnaje týmu Hranice +
Otrokovice (Bršlica, Štětka D., Mainuš) po
urputném boji bylo o prvním finalistovi
jasno a byl to tým z Týnečku. Druhé semifinále taky přineslo jedno překvápko a to
postup kluků z Louček (Lév, Bílek, Bílek)
ve čtvrtfinále přes ligou ostřílené borce
ze Vsetína. V semifinále to už byl ovšem
jiný oříšek, vyzyvatelem byl tým Jezernice
Familie složený z hráčů ligového Přerova
(Dreiseitl ml., Lokoč, Lollek ml.). I přes
obrovskou bojovnost kluků z Louček byl
druhý finalista tým z Jezernice.
Předposlední zápas dne - souboj poražených semifinalistů - nakonec pro sebe do-
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bilancování fotbalového podzimu

Poděkování patří všem našim fanouškům, kteří se na
domácích zápasech scházeli v hojném počtu. Michalu
Vackovi a Honzovi Marikovci za pomoc při úpravách
trávníku. Aleši Nedělkovi za koupi sportovního vybavení.
Nelze samozřejmě opomenout pochválit kulinářské delikatesy bufetu „U Michala“ a neméně výborný guláš na
ukončené od pana Květoše Volka.
Závěrem bych chtěl pozvat na „ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU“
konanou dne 26.12. 2018 v kulturním centru a popřát
všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Za TJ Sokol Černotín oddíl kopané Marek Pernický

černé koně

členové oddílu dostali pamětní čepice v našich barvách a
po společném focení jsme se dále bavili.

Černotínské „vosy“ se po roční odmlce opět vrátily do
okresní fotbalové soutěže. Po změně systému, kdy se
sloučily A a B skupina v jednu. Tímto se počet zápasů
podzimu zvýšil na úctyhodných patnáct. Během podzimní části, jsme, dá se říci projeli celý přerovský okres. Vždyť
Křenovice u Kojetína jsou vzdáleny 63kilometrů!
Právě v prvním zápasu v Křenovicích byla škoda neudržení
vedení 3:1. Odvezli jsme pouze bod za remízu.
V dalších zápasech s těžšími soupeři se začala projevovat
nesehranost našeho mužstva. Dalším aspektem byl post
brankáře, kterého museli z důvodu zranění nahrazovat
borci z pole. Z důvodu dalších zranění a
pracovního vytížení některých hráčů i o
víkendu soupiska řídla. Vrcholem dané
situace byl zápas v Tovačově, kde jsme
přijeli v jedenácti a po nešetrném zákroku na našeho kapitána, museli dohrávat v deseti.
Budiž povzbuzením poslední dva zápasy. Po vítězství nad Duklou Hranice
a Polkovicemi, doufejme, v lepší sehranost našeho týmu na jaře. Ta se však
může projevit jen poctivým tréninkem.
Věřím, že naši borci proto naplní plně
představy svého trenéra.
Tomík bavil historkami z cesty
V pátek 5. října jsme se organizačně podíleli na vyprávění
cestovatele Tomíka Vejmoly. Tomík sice nedorazil s tuktukem, ale svým nezaměnitelným vyprávěním několikrát
rozesmál posluchače. Téměř dvě a půl hodiny vyprávění
protkaného fotkami i videi, bavilo obecenstvo. Největší
aplaus sklidila videa s útěkem z pralesa před slony, nekonečné originální úpravy a opravy vozítka, i historky s
místní policií nebo celníky. Děkujeme Tomíkovi za příjemně strávený páteční večer, přejeme hodně potřebného
štěstí do dalšího putování.
Ukončení sezóny a 10. výročí
V sobotu 6. října se za krásného odpoledne konalo již
tradiční ukončení sezony.
Na startu se sešlo celkem 12
členů oddílu, kteří se vydali
na plánovanou trasu směr
Skalička, Horní Těšice, Kelč
do Choryně, kde nás čekalo
malé občerstvení. Následně
jsme pokračovali do Společenského centra v Černotíně. Zde bylo připraveno
občerstvení k 10. výročí založení našeho oddílu. Pak

Výšlap po stopách medvěda
První podzimní výšlap byl nazván po stopách medvěda na
Valašsku. Trasa byla v plánu z nádraží v Rajnochovicích na
Kunovickou hůrku. Začátek trasy vedl po nové cyklotrase
a okolo rybníků jsme pokračovali k vrcholu. Pod vrcholem
nám cestu nezkřížil medvěd, ale spadané stromy. S tím si
poradil náš zkušený horal Pavel a navedl nás do houští, ze
kterého byla jen jediná cesta, na vrchol. Po společné fotce
jsme sešli do cíle naší trasy na hřiště do Podhradní Lhoty

prosinec 2018

Zpravodaj obce Černotín

strana 8

a to už začalo pomalu pršet. S pěkným zážitkem jsme se svých zásob a mířili ke sjezdovce. Zde proběhl nácvik lyžařských dovedností pod vedením zkušených instruktorů.
vraceli k našim domovům a už se těšíme na další výšlap.
Po prohlídce sněžné rolby jsme ukončili tuto vydařenou
Dne 17. listopadu proběhl již tradiční listopadový turis- akci a vyrazili ke svým domovům.
ticko-poznávací výšlap, za účelem pokoření celého pohoří
Ondřejníku. Od základního tábora Ski areál Opálená jsme Mikulášský výšlap na Lysou horu nás čeká v sobotu 8. 12.
se vydali nejstrmější a nejnáročnější trasou k nejvyššímu Plánujeme výšlap z Visalají, po červené turistické značce.
vrcholu celého pohoří – Skalka – s nadmořskou výškou
964 metrů. Po krátkém občerstvení z vlastních batohů Všechny pohybu chtivé zveme na Silvestrovské šmatlání,
a načerpání energie ze slunečních paprsků, jsme sešli do sraz bude v neděli 30. prosince, ve 13 hodin před Obecsedla Skalka a za již chladného podzimního počasí jsme ním úřadem v Černotíně. Trasa bude upřesněna podle
pokračovali celým hřebenem do sedla Ondřejník k očeká- počasí, posezení je připraveno v hluzovské hospoodě.
vanému cíli – chatě Ondřejníček. Cestu zpět jsme zvolili po Krásné prožití vánočních svátků přejí Černé koně.
Texty Lorenc, Tomečkovi, M.Vacula, foto Petr Kelar.
NS Skalka. Nad starou salaší jsme dojedli a dopili zbytky

Hokej

se po 9 zápasech držíme na 4 pozici, se dvěma výhrami v
základním čase, dvěma výhrami a dvěma prohrami po samostatných nájezdech a třemi prohrami v základním čase
s celkovým skórem 43:46.
Výsledky :
Chachaři 6:7sn (samostatné nájezdy); Elmarex 4:3sn;
Chicken 3:10, NJ-C 4:2, Cool Cars 3:4, Cool Cars 8:3, Elmarex 3:5, Chachaři 5:6sn, Chicken 7:6 sn.
A rád bych připojil ještě jednu důležitou pozvánku, kdy
je na 27. 12. 2017, tedy ve čtvrtek mezi svátky, od 15:15
do 16:45, je již objednán pronájem ledové plochy na
zimním stadionu v Novém Jičíně. Zveme tímto všechny pohybuchtivé děti i dospělé, na tento sportovní výlet.
Odjezd bude zajištěn autobusem z obce ve 14:15. Tento
výlet na zimní stadion bychom rádi zopakovali minimálně ještě jednou v průběhu jarních prázdnin v půlce února.
Pavel Rek

STOLNÍ TENIS

Výsledky B-týmu podzim 2018 : Přerov E - Černotín B
15:3, Černotín B - Hradčany B 11:7, Radkovy - Černotín
B 7:11, Dolní Újezd D - Černotín B 9:9, Černotín B - Osek
B 9:9, Rakov A - Černotín B 8:10, Černotín B - Hlinsko C
4:14, Špičky - Černotín B 8:10, Černotín B – Polom 9:9,
Rajnochovice B - Černotín B 10:8.

Jako tradičně, jsme v průběhu září zahájili novou hokejovou sezónu, tentokrát již po 22. Bohužel, nám znovu ubylo
tradičních soupeřů, zastupujících vesnický hokej na zimním stadionu v Novém Jičíně. V průběhu loňské sezóny
nedokončil soutěž tým Olšovce a do té letošní nenastoupil
ani tým Jezernice. Tato mužstva nahradila dva nově vzniklé
oddíly Chachaři a NJ-C, takže alespoň celkový počet mužstev tím zůstal zachován na sedmi. Naštěstí vyšlo vedení
stadionu vstříc požadavku mužstev na vyhrazení pravidelných termínů zápasů, kdy se v letošní sezoně hrají každý
pátek vždy tři zápasy.
Vzhledem k tomu, že jediným omezením pro hráče v
ELAH v NJ je start v organizované soutěži ČSLH v dané
sezoně, konkurence a herní úroveň je zde velmi vysoká.
Nám se přesto daří, myslím si, na dané podmínky obstojně zastupovat náš oddíl TJ Sokol Černotín. Momentálně

Oddíl stolního tenisu zahájil osmou sezónu v soutěžích
okresního přeboru mužů Přerov 3. a 4.třídy. Družstvo A
týmu drží po kompletním prvním kole výborné třetí místo
a B-tým před posledním zápasem, který se odehraje v pondělí s Hranicemi v naší herně průběžné 5 místo.
Sestava A-týmu 3 třídy - Nehyba Petr, Jiříček Antonín,
Svák Vladislav, Nehyba Jan.
Sestava B-týmu 4 třídy - Hynčica Petr, Vacek Michal, Novák Marek, Mynařík Antonín, Pernický Marek, Oblouk Josef, Vašek Michal, Hón Jiří, Nedělka Aleš.
Výsledky A - týmu podzim 2018 : Černotín A - Čekyně B
11:7, Černotín - Opatovice C 12:6, Loučka B - Černotín
A 7:11, Černotín A - Osek A 11:7, Hustopeče nad Bečvou
B - Černotín A 4:14, Černotín A - Dolní Újezd C 6:12,
Chropyně D - Černotín A 9:9, Černotín A - Lhota A 6:12,
Milotice nad Bečvou B - Černotín A 16:2, Černotín A - Sigma Hranice D 13:5 , Komárno A - Černotín A 9:9.

Tréninky dětí probíhají každý pátek vždy po domluvě a
zájmu před zápasem a to od 17 hodin nebo po domluvě s
Petrem Hynčicou.
I letos pořádáme 28. prosince turnaj pro děti, ženy, muže
a smíšená družstva z vesnice a blízkého okolí, všichni
příznivci stolního tenisu jste zváni, nejen na hru ale i občerstvení a již tradiční bramboráky.
Přejeme Všem příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2019.
Oddíl stolního tenisu Černotín Michal Vacek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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