Zpravodaj
Obecního úřadu
Černotín
Číslo 2 - Květen 2008
___________________________________________________________________

INFORMACE Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci dubnu, byla provedena výsadba lesní plochy v lokalitě U mlýna (před klubovnou TJ
Sokol), kde se vysadilo 1200 jasanů a 100 smrků. Na vytěženou plochu v lese v Hluzově
(lokalita V Lípí) se vysadilo 600 jasanů a 100 smrků. Nově osazené porosty byly ošetřeny
chemicky proti plevelům (křídlatka, ostružina)
 V rámci Programu rozvoje venkova vypsaného Olomouckým krajem jsme získali dotaci ve
výši 500 tisíc Kč na vybudování nových komunikací v nové zástavbě v Hluzově.
 Z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji
obdržíme dotaci ve výši 25 tisíc Kč na opravu pozdně barokního nejstaršího kříže v naší obci
– u Kantorového. Podrobněji o křížích a památnících v následujícím příspěvku.
 Pracovní skupina p.Žeravík a p.Juříček st. provedli výměnu soklu a opravu vnitřních omítek
v budově Společenského centra, opravu vnitřních zděných konstrukcí v márnici a opravu
mostu u Lívového v Hluzově.
 Probíhá udržování a sečení travnatých ploch v obci.
 V lokalitě před Čajkovým a v zatáčce u zrcadla byly vysazeny keře a provedeny parkové
úpravy
 Pro zvýšení bezpečnosti chodců na křižovatce u motorestu byly přidány dvě světla.
 Na veřejně prospěšné práce v rámci projektu NIP – Veřejně prospěšné práce hrazeného ze
státního rozpočtu a z prostředků Evropského sociálního fondu byla přijata sl. Jitka Rýparová.
 Zadali jsme projektové práce na těchto stavebních akcích :
o Rekonstrukce budovy čp. 1 (bývalá stolárna – na sportovní kryté zázemí)
o Zvýšení bezpečnosti křižovatky se silnicí I/35 u motorestu
o Revitalizace návse před Obecním úřadem a školou

Z HISTORIE – KŘÍŽE A POMÍNKY ČERNOTÍNSKÉ
FARNOSTI
V Černotínské farnosti je postaveno jedenáct křížů a čtyři sochy.
V Černotíně je šest křížů a jedna socha, v Hluzově pět křížů a tři sochy.
Až na kříž „Šnejdrlů“ z roku 1836, pocházejí kříže a sochy ze dvou
období. Po vzniku farnosti v roce 1880 přišla etapa nadšení, zbožnosti
a reprezentace rodů. Ke stavbám přispěla i tehdejší dobrá ekonomická
situace ve vsi. Druhá vlna se týká období po první světové válce, kdy
byly kříže věnovány památce padlých rodinných příslušníků.
ČERNOTÍN
Nejstarším křížem v Černotíně je pozdně barokní kříž, který lidé
pojmenovávají podle posledních obyvatel v bývalém čísle 60 – Šnejdrlů.
Nese datum 1836, kdy v obci probíhala první vlna cholery. Lze
předpokládat, že byl postaven jako ochrana obce. Byl umístěn na
začátku tehdejší obce u poutní cesty ke Kostelíčku (v té době bylo
spojení obce s Hranicemi soustředěno chodníky a polními cestami
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právě sem!). Kříž nemá vyznačeno jméno dárce. Na katastrální mapě z roku 1830 je tu již kříž
vyznačen. Byl asi dřevěný a nahradili ho po epidemii křížem kamenným. U křížů na konci vesnice se
zpravidla obyvatelé loučili s nebožtíky. Odtud odcházely pohřby ke Kostelíčku.
Druhým křížem je kříž na hřbitově. Nemá datování ani nenese jméno dárce. Postaven byl asi na
nově otevřeném hřbitově v roce 1880. Původní hřbitov byl poloviční a kříž byl postaven za kněžskými
hroby. Na konec dnešního hřbitova byl přemístěn v devadesátých letech dvacátého století. Byl
doplněn mramorovou deskou s nápisem „Pane Ježíši, smiluj se nad námi“.
Třetím křížem, dnes zříceným, je kříž Nováků. Je postaven Na Hané při poutní cestě ke Kostelíčku.
Nemá označený rok ani dárce. Je však známo, že dárcem byl František Novák, který hospodařil na
gruntě číslo 11 v letech 1854 až 1892. Stavbu kříže lze zařadit do osmdesátých let devatenáctého
století. Kříž byl zničen vichřicí. P. Josef Navrátil dal na sokl, který zůstal, postavit nový kříž
k desátému výročí konce světové války, který zhotovil Rajmund Hendrych podle Myslbekova kříže.
Na kříži byla napsána výzva: „Modleme se za padlé vojíny, 1928“. Tento kříž byl znovu zničen
vichřicí v únoru 1999. Sokl zůstal a čeká na doplnění křížem.
Další kříž byl postaven před vjezdem do Černotína na bývalé okresní cestě. Dárcem byl Jiří Humplík,
který hospodařil na gruntě číslo 45 v Černotíně. Jiří Humplík zemřel v roce 1904 v věku 94 let. U
kříže byly vítány významné návštěvy v obci. Nápis je těžko čitelný. Text zní: „Kříž tento ku cti a
chvále Boží postaviti dal Jiří Humplík č. 45 Černotín“. Datace kříže je 1894. Kříž je ze stejného
materiálu jako kříž na hřbitově.
Na výškové kótě 326 nad vesnicí stojí kříž, který nese nápis: „Věnovali ke cti chvále Boží Ferdinand
a Majdalena Rabl, 1898“. Magdalena Ráblová je zapsána v létech 1873 až 1884 jako majitelka
gruntu číslo 23. Kříž tvoří nad obcí dominantu. Dnes stojí na hraně lomu Cementu Hranice Na skalce
(černotínské).
V roce 1926 byl postaven Na luhách (dříve též V hrází) Marií Kajnárkovou kříž na památku syna
Metoděje, který padl v první světové válce.
Ve středu vesnice, pod gruntem číslo 28 (Josef Sehnal), byla postavena jako votivní dar socha
Panny Marie Hostýnské. Věnovali ji Jan a Petronila Kubešovi z čísla 28 v roce 1903. Na čelní straně
je nápis: „Zdrávas vítězná ochrano Moravy, zůstaň matkou svému lidu“. K pomníku se váže tato
pověst: při přejezdu Bečvy brodem Pod skalama strhla voda vůz s lidmi a nesla ho až k Cerekvisku,
kde byl potah schopen vůz vytáhnout z Bečvy. Paní Petronila, která byla ve voze, slíbila za záchranu
života postavit Panně Marii Hostýnské sochu.
Ve vrbí Pod skalama mezi Bečvou a mlýnskou struhou asi 200 metrů pod splavem stojí kříž
věnovaný Květoslavovi Humplíkovi z čísla 42, který tu zemřel na infarkt při práci 27. prosince 1961.
Kříž byl přenesen z rodinného hrobu Humplíků na hřbitově U kostelíčka, který byl mimo hrobku
rychtáře Ochmanna posledním udržovaným černotínským hrobem na tomto hřbitově.
Ladislav Valenta
Příště : Kříže a pomníky v Hluzově

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

pátek – v 14-ti denních intervalech
tj. 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7.,8.8. 22.8
termín bude zveřejněn na www.cernotin.cz
a vyhlášen obecním rozhlasem

Nebezpečný odpad lze vozit do Sběrného dvora společnosti Ekoltes Hranice – ul. Zborovská (pod
Hypernovou, tel. 581 674 418) . Pro občany našich obcí je odběr zdarma – po prokázání občanským
průkazem.
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PLACENÍ POPLATKŮ
Místní poplatky, které vybírá obec, tj. poplatek za komunální odpad, stočné a poplatky ze psů mají
splatnost do 31. srpna 2008. Po tomto termínu obec může v rámci penalizace navýšit sazbu až na
trojnásobek. Převážná většina občanů má místní poplatky již uhrazena, přesto chceme touto cestou
připomenout blížící se datum splatnosti pro ty, kteří svojí povinnost ještě nesplnili. Pokladní hodiny
jsou denně od 8.00 do 11.00 hodin, v úředních dnech (pondělí a středa) od 18.00 do 19.00 hodin.

SLUŽBY V OBCI - KADEŘNICTVÍ
Provozovna holičství – kadeřnictví je v provozu v prostorách Obecního úřadu.
Otevřeno je každý pátek od 9 do 17 hodin (polední přestávka 12 – 13 hodin).
Provozovatel – sl. Ilona Fialová , tel : 608 981 161.

PORADNA PRO MAMINKY
Poradna v Černotín je vždy první čtvrtek v měsíci, v době od 12.00 do 14.00. Plánované termíny jsou
tedy 5. června, 3. července, 7. srpna 2008.

VÝROČÍ A JUBILEA
V období od června do srpna oslaví významné životní jubilea:
70 let – …
75 let – …
80 let – …
85 let – …
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČERNOTÍNĚ
Účast žáků 3.a 4.ročníku na soutěži „Mladý Zdravotník“
Žáci 3. a 4. ročníku se každý rok zúčastňují kroužku „Mladý zdravotník“, který začíná v měsíci
březnu a vyvrcholí okresní soutěží v Přerově.
Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku v sestavě – Vít Edgar, Jana Nehybová, Romana
Hendrychová, Michal Vacek a Marie Podzemná, kteří jeli poprvé a u nichž zapracovala tréma a
překvapení a skončili na 7. místě.
Žáci 4. ročníku v sestavě - Lukáš Vozák, Jana Záchová, Tereza Rýparová, Petra Volková a Barbora
Segarová letos vybojovali zasloužené 1. místo.
Stanoviště nebyla jednoduchá. Na každém z nich byly „zraněny“ 2 děti a to vážně. Soutěžící museli
zhodnotit zranění, rozdělit se a poskytnout první pomoc a to za pouhých 7 minut.
Naše skupina „čtvrťáků“ byla chválena na všech stanovištích a hodnocena vysokým bodováním.
Všichni ze soutěžících si odnesli drobné dárky a každé družstvo dostalo diplom.
Žáci 4. ročníku, kteří získali 1. místo postupují do krajského kola soutěže „Mladý zdravotník“ konané
24.5. v Opavě – rozhodně nám držte palce!
Děkujeme za psychickou pomoc při průběhu soutěže paní Jitce Glosové.
Grygarová Jana

KRÁTCE Z FARNOSTI ČERNOTÍN
-

-

-

-

-

-

22. června 2008 od 9,30 hod. v kostele
v Černotíně bude slavnostní mše svatá, při
které pět dětí z naší obce přistoupí poprvé
k 1. svatému přijímání.
5. července, na svátek svatých Cyrila a
Metoděje, slavíme v naší farnosti pouť.
Poutní mše svatá bude začínat v 18 hodin.
Svátek svatých Jáchyma a Anny oslavíme
v neděli 27.července v 9,30 poutní mší
svatou v kapli v Hluzově.
v naší farnosti se věnujeme dětem. Děvčata
mohou zpívat ve schole /zkoušky každý
pátek od 19 hodin v kostele/ a kluci
ministrovat. Založili jsme také Misijní klubko,
do kterého se mohou přihlásit všechny děti,
které se chtějí něco dozvědět o cizích
zemích a jsou ochotny podle svých sil
pomáhat chudým dětem. Pravidelné schůzky
začnou od září a tam se děti dozví
Pouť v Hluzově v roce 2006
bližší informace.
V Hranicích vzniklo „Centrum pro rodinu pro hranický děkanát“, které je pobočkou Centra pro
rodinu Olomouc. Posláním Centra je připravovat aktivity, které slouží podpoře a upevňování
manželství a rodin. Budou připravovány akce pro všechny věkové kategorie.
Jako první akci nabízíme dva turnusy příměstského tábora, které se budou konat ve dnech 30.6.
– 4.7. a 7.7. – 11.7. 2008, každý den vždy od 8.00 do 15.00. Na programu budou výlety po okolí,
hry, výtvarné dílny. V ceně 300 Kč za 1 turnus je zahrnuta i dopolední svačinka a oběd. Bližší
informace a přihlášky: Marie Kaňovská, Černotín 2, tel.736239179, e-mail –
mariekanovska@seznam.cz.
Marie Kaňovská
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KULTURA
Sbor dobrovolných hasičů Černotín srdečně zve všechny
občany na Kácení máje, které se uskuteční poslední květnovou
sobotu (31.5.) v prostoru na návsi před Obecním úřadem. Začátek
akce je v 19 hodin před májkou. Poté bude následovat skácení
májky a prodej srdcí.
Od 20 hodin se bude konat taneční zábava, o hudební kulisu
se postará skupina Doméza.

V závěru června pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Hluzov Červnovou
noc. Na výletišti V Lípí je v sobotu 28.6. od
20 hodin k tanci a poslechu připravena
skupina Doméza. Těšit se můžete na
širokou nabídku nápojů i speciality na grilu.
Srdečně zvou hasiči z Hluzova.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ
INFORMUJE
Myslivci vyčistili a vydesinfikovali krmící zařízení pro zvěř, obnovili slaniska. Vypustili bažantí zvěř do
přírody. Zároveň se uměle líhnou bažantí kuřátka, předpokladem je až 100 ks. Při senoseči vyhání
zvěř, opravili myslivecké zařízení, posedy a kazatelny. V červnu - měsíci myslivosti je třeba chránit
přírodu, tlumit škodnou. Myslivci se obracejí na všechny občany s prosbou, aby nepouštěli psy do
honitby, nerušili pernatou zvěř, při hnízdění a spárkovou zvěř při kladení mláďat a chránili ozdobu
naší honitby – zajíce. Zatím se nám jeví dobré početní stavy zajíců, uvidíme co nám s tím udělá
podzim. V nejbližší době vysadíme na Hluzovské přehradě 50 ks 14 denních kačen.

HASIČI
Oba naše Sbory se zúčastnili okrskového
kola závodů v hasičském sportu, které se
konaly v Hustopečích dne 10. května na
fotbalovém hřišti. Po součtu časů z první
disciplíny (štafety) a požárním útoku
obsadili mladí hasiči z Černotína pěkné
třetí místo (na prvním místě skončil SDH
Špičky a postupují do okresního kola).
SDH Hluzov požární útok příliš nevyšel a
celkově obsadili … místo.

Hluzovští hasiči na startu
Příprava hasičů z Černotína
Na vlastní oči můžete provedení
požárního útoku zhlédnout
v sobotu 12. července, kdy se
na fotbalovém hřišti U Mlýna od
13 hodin uskuteční již 3. ročník
soutěže O pohár starosty.
Soutěž bude probíhat v kategorii
muži i ženy, akce je součástí
Velké ceny okresního sdružení
hasičů Přerov. Během prázdnin
je na pořadu řada závodů v našem okolí - například 21.6. v Olšovci, 28.6. v Opatovicích, 29.6. v
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Radíkově, 5.7. v Jinřichově, 13.7. v Paršovicích, 19.7. v Horním Újezdě, 27.7. v Ústí, 9.8.
v Milovicích.

SPORT
Střídavě se zatím daří fotbalistům TJ Sokol Černotín v jarní části
okresní soutěže B. Na venkovních hřištích prohráli 0:3 s Horním
Újezdem/Byškovicemi B a 1:3 s Čekyní), na domácím hřišti U
mlýna zatím po prvních dvou výhrách (3:1 s Drahotušemi, 3:1 s B
týmem Domaželic) zaváhali pouze s B týmem
Opatovice/Všechovice (2:3).Před 14 dny uhráli
ve Skaličce remízu 1:1. V minulém kole
v souboji o 8.místo doma zdolali góly Michala
Sencoviciho, Aleše Nedělky a Jirky Sadílka
fotbalisty Jezernicí 3:0. Aktuálně po 19.kole
zaujímají tedy 8.místo v tabulce s 22 body.
Následující zápasy :
Dolní Újezd – Černotín (ne 1.6., 15:00)
Žákovice – Černotín (so 7.6., 16:30)
Černotín – Bělotín B (ne 15.6., 16:30), (www.sokolcernotin.wz.cz)

Až do samotného finále
Hranické hokejové ligy
dokráčel
hokejový tým
Černotína.
V rozhodujícím
zápase
podlehli
hokejistům
Tondach
Hranice těsně 2:3. V play-off
postupně vyřadili Drahouše
(9:1) a Sigmu Hranice (4:1).

V průběhu prázdnin se
můžete těšit na dva
sportovní turnaje, které se
budou konat na hřišti
s umělým povrchem u
Společenského centra.
TJ Sokol Černotín a Obec
Černotín pořádají 0. ročník
volejbalového turnaje
smíšených družstev. Turnaj
se koná v sobotu
5.července 2008, hraje se
podle tradičních volejbalových pravidel s minimálním počtem dvou žen v šestičleném týmu.
Podrobnější pravidla budou upřesněna při zahájení turnaje. Občerstvení zajištěno. Registrace na
místě nebo předběžně na kontaktu Jiří Matějíčný tel.: 605 987 858. Srdečně zvou pořadatelé.
V sobotu 2. srpna pořádá TJ Sokol Černotín fotbalový turnaj – II. ročník O pohár starosty Obecního
úřadu. V loňském roce dominovali fotbalisté Ústí, kteří ve finále zdolali černotínské fotbalisty.
Podrobnější informace (přihlášky, pravidla turnaje) podá Miroslav Šnejdrla (tel : 608 157 396).

SETKÁNÍ OBCÍ – HRY BAREVNÝCH
Ve dnech 6. - 8. června se uskuteční 7. ročník sportovně
společenské akce HRY BAREVNÝCH nebo-li setkání obcí, v
jejichž názvu se objevuje některá z barev. Od nultého ročníku,
který se konal v roce 2001 v Bělotíně, se pravidelně této akce
zúčastňují i naši občané. Tentokrát se toto setkání uskuteční
na jihu Čech v Černé v Pošumaví.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na podobě tohoto Zpravodaje. Uvítáme Vaše podněty, připomínky,
fotografie, články – posílejte je na uvedený email nebo odevzdejte v kanceláři Obecního úřadu.
Vydal Obecní úřad Černotín, květen 2008
Obecní úřad, Černotín 1, 753 68, tel : 581 602 315, www.cernotin.cz , cernotin@volny.cz
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