INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Pracovníci na obci prováděli průběžné sečení veřejných
prostranství, hrabání listí a údržbu křovin.
• Dosazovali jsme aleje.
• Výsadili jsme cibuloviny na veřejných plochách obce.
•Proběhly „Hlavní prohlídky mostních konstrukcí –
nadjezdů nad tratí Hranice – Val. Meziříčí.
• Byly vyúčtovány dotace pro SDH na čerpadlo a opasky a
odesláno závěrečné vyhodnocení na Olomoucký kraj.
• Provedli jsme obnovu revizí elektrozařízení a elektro
instalace na obecních budovách a zařízeních.
• Stav investiční akce cyklostezka + lávka přes Bečvu : na
obě stavby je vydáno stavební povolení. Nyní „zbývá“ zajistit financování, což je vzhledem k finanční náročnosti
obou etap složitý úkol.
Pro žádost o dotaci na cyklostezku proběhlo ve dnech 30.9.
- 7.10 .měření počtu vozidel, které projíždějí na silnici I/35
u přechodu. Z téměř 49 tis vozidel v obou směrech přes 35
tisíc vozidel překročilo rychlost 50 km/h, více než 14 tisíc
řidičů jelo rychleji než 60 km/h. Takřka 300 vozidel v obci
jela rychleji než 100 km/h, smutným rekordem je hodnota
120 km/h.
Podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury a vyhlásili veřejné výběrové řízení na dodavatele
stavby.
Pokud se podaří získat prostředky na financování a
proběhne revitalizace koryta řeky Bečvy (zařizuje Povodí
Moravy), mohla by se stavba realizovat v letech 2020 –
2021.
• Osadili jsme dva nebezpečné úseky svodidly (Vápenka
nad Terplyvcovým, Černotín od Poláškového k Rekovému).

• Řešíme reklamaci provedené opravy místní komunikace
MK19 (“za Lívovým”).
• Je vydáno nařízení na zákaz podomního prodeje.
• Zúčastnili jsme se otevření cyklostezky Skalička – Ústí a
Hustopeče - Milotice nad Bečvou.• Byla provedena deratizace v obci – kladení návnad na
hlodavce.
• Byla instalována solární svítidla na nadjezd a autobusové
zastávky směr Hranice - Valašské Meziříčí.
• Řešíme se statikem naklonění pomníku rychtáře
Ochmana u Kostelíčka.
• Zakoupili jsme software na platnou legislativu.
• Provedli jsme výstavbu parkoviště v Hluzově u č.11 a
opravu dešťové vpusti a zpevněných ploch u Ovčáčkového
• Získali jsme dotaci na protipovodňová opatření (renovace rozhlasu) a firma Envipartner na základě smlouvy
připravuje výběrové řízení
• Připravujeme také výběrové řízení na opravu ČOV, rozsah a podmínky jsou konzultovány s ing. Valkovičem z
Centroprojektu Zlín.
• Připravovali jsme dokumenty pro státní archív a skartaci, kontrola proběhla 21.11.2019.
• Pročistili jsme hydročističem kanalizaci v Hluzovské
skále.
• 31.10. došlo k poškození vedení veřejného osvětlení a
rozhlasu v části Hluzova, řešili jsme to s pojišťovnou.
• Se společností Cement Hranice řešíme dopravní
značení na křižovatce s jejich účelovou komunikací z
černotínského lomu.
Řidiči nákladních aut si stěžují na velký provoz na betonce - žádáme chodce i řidiče aby respektovali dopravní
značení.
• Vyřizujeme územní souhlas na vybudování radaru.
• Dali jsme dar 5 000 Kč Charitě a 2 000 Kč záchranné
stanici Bartošovice .
• Zúčastnili jsme se 25.11. valné hromady Mikroregionu
Hranicko.
• Provedli jsme výsadbu živého plotu v nové zástavbě u
Mrkvicového.
• 28.11.2019 provedl Krajský úřad Olomouckého kraje
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
• Projednávání územního plánu se prodlužuje z důvodu
požadavku odboru životního prostředí a zemědělství na
etapizaci těžby.
• Připravili jsme vánoční stromky v Černotíně a Hluzově.
• Svoz komunálního odpadu - pátek 13. a 27. prosince
2019, 10. a 24. ledna, 7. a 21. února, 6. a 20. března 2020.
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• 1.prosince 2019 se ve Společenském centru konalo vítání ních komunikací, rekonstrukce veřejného rozhlasu, opobčánků.
foto Mijoka Hranice rava ČOV.
• Ve středu 25. prosince jste zváni
na Zpívání u kapličky do Hluzova,
začínáme v 16:30, připraven vánoční
svařák.
• 1.1. 2020 od 14.00 hod. je zajištěn
zimní stadion v Novém Jičíně na
bruslení. Odvoz zajištěn autobusem,
zájemci ať se nahlásí na obecním
úřadě.
• Na úterý 3. března 2020 je plánován
náhradní termín exkurze do
Nošovic (automobilka Hyundai, pivovar Radegast).
• Na sobotou 7.3. 2020 připravujeme
divadelní
představení
Divadlo
• Ve čtvrtek 5. prosince proběhlo Posezení se seniory.
Don Quijote da la mAncha. Divadlo Klauniky Brno uve• Ve čtvrtek 12. prosince se uskuteční 7. zasedání Zastu- de nejhranější autorskou komedii současnosti. Přijďte se
pitelstva obce. Projednáván bude mimojiné rozpočet pobavit na představení, které vzniklo pod vedením Bolka
pro rok 2020, největší výdaje - investice jsou cyklostez- Polívky do Společenského centra.
ka, výkup pozemků pro stavební parcely, opravy míst-

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících prosinec až únor 2020 oslaví životní
jubilea:
65 - Jan Hrubec, Pavel Sencovici
70 - Jan Roth, Marta Humplíková, Jaroslav Kovařík
75 - Karel Humplík
80 – Anna Jamborová
85 – Ludmila Hendrychová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a
pohody.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

V úterý 1. října proběhla burza
oblečení a sportovního oblečení.
Maminky tak měly možnost prodat
nebo nakoupit oděvy nebo drobnou
výbavičku pro své děti.
Halloween
V týdnu od 21. – 25. října se děti
připravovaly na úterní „dýňobraní“. Podzimní slunce nezvykle hřálo, a proto bylo vše připravené na
zahradě u mateřské školy.
Děti společně s rodiči vykrajovaly
strašidla z dýně, starší děti si vyzkoušely zručnost při ušití dýně,
vystřihly si Bubu strašidlo, netopýra z papíru, zápich do květináče a
lucerničku za okno. Odměnou byl
dýňový koláč, za který děkujeme p.
Rothové.

NOVÝ OBČÁNci

Na podzim se narodili noví občánci
- Ema
Čadová
a Alan
Janíček.
Blahopřejeme!
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Lampiónový průvod
Za teplého podzimního podvečera jsme se sešli ve čtvrtek, dne 24.11. 2019 u Hasičské zbrojnice v Hluzově u
příležitosti oslav vzniku naší republiky.
Děti MŠ a žáci ZŠ byli, ke své spokojenosti, obdarováni
nafukovacími balónky a vystoupili se svým programem
básní a písní jak v Hluzově, tak v Černotíně u pomníků
padlých.
Pan starosta ing. Jiří Andrýs přednesl projev k tomuto
výročí a uctil památku padlých, kteří položili životy za
naši republiku v období 1. a 2. světové války.
Účast všech přítomných byla hojná a na závěr bylo pro
všechny připraveno občerstvení ve Společenském centru.
Čertíci v mateřské školce
Letos poprvé, ve čtvrtek dopoledne, vyběhlo 7 čertíků
za základní školy a zamířili nejdříve do mateřské školy, kde s krátkým připraveným programem překvapili
malé děti. Naši malí předškoláčci měli nejdříve obavy,
někteří zpytovali svědomí, ale veselí čertíci jim během
chvilky vykouzlili úsměv na tváři.
Všechny děti byly obdarovány čertovským balíčkem a na
oplátku společně přednesly čertíkům básničku.
Rozsvícení vánočního stromečku v Černotíně
V pátek 6. prosince přijel do Černotína Mikuláš, který rozsvítil vánoční stromeček. Děti ze základní a mateřské školy
mu u stromečku přednesly básničky a za odměnu jim
Mikuláš vybral z velkého koše balíček.
Společně si všichni zazpívali koledy a vánoční atmosféru
umocnil výborný punč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Podzimní sběr starého papíru
Mateřská škola : 1. místo Ondřej Hrab 403 kg, 2. místo Zoe
Reková 369 kg, 3. místo Hana Volková 365 kg.
Základní škola : 1. místo Jakub Sládeček 580 kg, 2. místo
Matěj Antoš 559 kg, 3. místo Lukáš a Lenka Vaculovi 500
kg. Celkem jsme nasbírali 6 692 kg starého
papíru.
S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.
Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který má různou podobu, u nás nejčastěji
se čtyřmi svíčkami. V úterý 19. listopadu jsme
za přítomnosti floristky, paní Hanákové z
Opatovic, vyráběli adventní věnce v tělocvičně základní školy. Tělocvičnu brzy zaplnila
vůně jehličí a tvořivá nálada. Za vydatné pomoci paní Hanákové vznikaly opravdu krásné
originální a jedinečné věnce na stůl i na zavěšení. Komu chyběl potřebný materiál, mohl
si jej zakoupit přímo na místě. Domů jsme si
pak všichni odnesli první posly předvánočního období. Jen nás mrzí velice malá účast.

Vánoce v mateřské škole
V úterý 10. prosince dopoledne, zavítal do mateřské školy
Ježíšek, který přinesl stromeček a hodně dárečků. Odpoledne děti převlečení jako čertíci vystoupily s krátkou
„Mikulášskou pohádkou,“ písničkami, básničkami a tanečky. Kouzelným zaříkadlem se naši malí čertíci přeměnili na andílky a do našich srdcí vstoupil duch Vánoc.
Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a hodně zdraví
v novém roce 2020.
Text a foto Dáša Losová, Mirka Kořistková
Slabikářová slavnost
Měsíc listopad byl v první třídě velice krásný. Děti se
již od září seznamovaly s písmenky, skládaly z nich první
slabiky a slova, učily se číst. Důležitou událostí je získat
Slabikář. Letos byla „bitva“ opravdu náročná. Museli jsme
zdolat písmenkového draka a získat tak klíč od Slabiká-
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ře. Všem dětem se dařilo, ukázaly, co se za dva měsíce ve
škole naučily a tak si mohly slavnostně svou první opravdovou knížku odemknout. Teď je čeká dlouhá plavba mořem písmen, popřejme jim tedy hodně štěstí a čtenářských
úspěchů.
Lesní pedagogika
Ve čtvrtek 21.11. navštívila děti z mateřské školy a žáky
prvního a druhého ročníku lesní pedagožka, paní Klevarová, z Vojenských lesů a statků v Lipníku nad Bečvou. Ta
poutavým a velice zajímavým způsobem seznámila děti s

KNIHOVNA Černotín

Akce a reakce
Rytíři mají své štíty a meče, do výbavy našich piškvorkových zbrojnošů patří především nabroušené ostří na
hrotu tužky.
Někdy byly boje rychlé a nelítostné, na druhou stranu se
nám rozehrály partie plné taktiky a nečekaných zvratů.
Přesto nejsledovanějšími souboji byla rodinná klání. A
možná právě proto, ale také i díky zarputilosti, sice putovní pohár změnil svého majitele, ale pořád zůstal v
rodině. Což takovou šňůru černotínská knihovna nepamatuje.
Knihovna však neoperuje na frontách plném soutěžení, ale zalíbila se jí i činnost dobročinná. V letošním roce jsme se opětovně, jako v loňském roce,
zapojili do projektu Českého rozhlasu – Ježíškova
vnoučata, který spojuje laskavá srdce a ty poté plní
přání osamoceným lidem v domovech seniorů.
Zvonařství je nejen krásné řemeslo, ale především
ušlechtilé. Vždyť přeci nejeden zvon se může pyšnit
vznešeným jménem, a ani nemluvě o jejich „srdíčku“, to mají na pravém místě.
Již od pradávna zvuk zvonů ohlašoval nejednu důležitou událost, ale zároveň jej máme spojený i s tématem Vánoc. A právě zvoneček se stal pro letošní
rok hlavním námětem naší předvánoční soutěže

KNIHOVNA HLUZOV

Adventní dílničky

Jelikož nám už nastal adventní čas,
mohli si návštěvníci knihovny v Hluzově po dva prosincové pondělky
vyrobit a odnést si domů nádherné
vánoční ozdoby. Vyráběla se přání, ozdoby nejen na stůl, ale i třeba do okna.
Do nového roku Vám knihovna Hluzov přeje šťastnou ruku při výběru
knížek. Budu se těšit na Vaši návštěvu
v knihovně nebo na výtvarných dílničkách.
Michaela Vaculová
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lesem, rostlinami v něm i lesní zvěří a péčí o ně. Na závěr
děti poslouchaly a pak i určovaly zvuky zvířat, mohly si
sáhnout na kožíšek lišky, kůži divokého prasete i jelena.
Besedu ukončíme návštěvou lesa v Bohuslávkách, kde se
podíváme na zvířátka v zimě a dovezeme jim nějaké dobrůtky do krmelce a krmítka.
Mgr. Lenka Kleinová
Školní ples se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 od 20
hodin ve Společenském centru. Hraje skupina MultiSins.
– Až zazvoní zvoneček, rozzáří se stromeček – pořádanou pod hlavničkou černotínské knihovny. Na pomyslném
trůnu vystřídal tak kapry, anděly a sněhuláky. Celou sešlost
zvonů, která alespoň pro zatím strhla dosavadní rekord a
navýšila celkový počet vystavovaných kousků na 926, si můžete osobně prohlédnout v prostorách OÚ, což rozhodně
doporučuji.
Nahlédněte i vy pod pokličku zvonařské dílny a přijďte si
prohlédnout veledíla místních učedníků a mistrů. Za vaši
pozornost to rozhodně stojí!
Mgr. Veronika Vališová
Ve čtvrtek 19. prosince jste zváni na předvánoční tvoření.
Od 16 hodin bude v hlavní roli ovčí rouno.
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farnost

Pouť do Říma
Od 14. do 20. října se vydalo
40 poutníků z naší farnosti
na pouť do Itálie.
Prvním místem, které jsme
navštívili, bylo kouzelné
historické městečko Assisi,
město působení dvou světců,
svatého Františka a svaté Kláry. Po prohlídce basilik, města a přestávce na oběd jsme
pokračovali do věčného města. V Římě jsme se ubytovali
v českém domě Velehrad, asi
10 minut pěšky od Vatikánu.
Druhý den ráno nás čekala
audience u papeže, což obnášelo s davem postupně projít
přes kontrolu a detektory na
náměstí sv. Petra a pak vyslechnout s dalšími tisíci návštěvníků promluvu Svatého
Otce Františka a společně s ním se pomodlit. Ten den nás
čekala ještě prohlídka Panteonu, Fontány de Trevi, baziliky sv.Petra a dalších známých pamětihodností.
Druhý den pobytu v Římě byl věnován prohlídce dalších
papežských bazilik a křesťanských i antických památek.
Malá skupinka zvolila prohlídku Vatikánských muzeí a
Sixtinské kaple.
Další den jsme opustili Řím a vydali se do města San Giovanni Rotondo, působiště kněze P.Pia. Čekala nás návštěva ještě dalších tří poutních míst: Lanciano, Loreto
a Padova. A pak už jen cesta přes italské hory až domů.
Děkujeme P. Františku A. Dostálovi a našemu průvodci
Tomášovi za krásný zážitek.

Adventní koncerty
Letošní advent nám zpříjemní adventní koncerty. Na prvním v neděli 8.prosince vystoupili žáci a učitelé ze ZUŠ
Hranice. Vystoupily soubory Flutissimo, Hobojové trio a
Smyčcové trio..
V neděli 15.12. od 15.30 vystoupí smíšený pěvecký sbor
Harmonia. Vstupné na oba koncerty dobrovolné. Koncerty
podpořila Obec Černotín. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu !
Vánoční a novoroční bohoslužby v Černotíně
Štědrý den 24.12. ve 20.30 , 25.12. v 9.30, 26.12. v 9.30, a
na Nový Rok 1.1. 2020 v 9.30.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu proběhne v našich
obcích v sobotu 4. ledna 2020 odpoledne.
Koledníci, jejich rodiče, prarodiče a všichni zájemci jsou
zváni na Arcidiecézní žehnání koledníkům při mši svaté v
Hranicích v kostele v sobotu 28.12. od 10 hodin. Poté se
přesuneme do sokolovny, kde bude občerstvení a zajímavý
program/ mimo jiné živá hudba/.

Soutěž Bible a my
Každý rok probíhá ve školách soutěž Bible a my. Letos se
okresní kolo uskutečnilo v Hranicích 27.11. a účastnili se
ho tři soutěžící z Černotína. Vůbec si nevedli špatně. V I.
kategorii se umístila na 5. – 6. místě Magdalena Mynářová
a na 11.-12. místě Michaela Kelarová. Ve III. Kategorii se
umístil Adam Šnejdrla na krásném 3. místě a je náhradník FARNÍ DEN bude tentokrát už v neděli 5.ledna od 15 hodo celostátního kola, které proběhne v Olomouci. Blaho- din. Podrobnosti budou upřesněny. Zveme nejen farníky,
přejeme a povzbuzujeme malé i velké čtenáře ke čtení této ale i všechny občany na společné posezení.
krásné a důležité knihy, nebo lépe řečeno souboru knih,
Marie Kaňovská
která má co říci nejen věřícím křesťanům.

hasičské sbory

V sobotu 23. listopadu uspořádal SDH Černotín Košt
přílohových salátů. Návštěvníci mohli ochutnávat a vybírat ze 12 vzorků. První místo obsadil salát Petry Volkové, 2. Kristýna Volková, 3. Jana Grygarová.

pohostinství smlsnout na ořechových koláčích a zákuscích.
Nebude chybět oblíbená soutěž pálenek z plodů místních
zahrad a sadů. Pro 3 nejlepší z každé kategorie ceny, každý
kdo donese vzorek koláče dostane zdarma hlasovací lístky.
Srdečně zvou pořadatelé z SDH Hluzov.

V Hluzově se bude koštovat slivovice a ořechové koláče v
sobotu 11. ledna 2020. Od 15 hodin si budete moci v sále

Valné hromady SDH - Černotín sobota 15.12. 2019, Hluzov pátek 3.1. 2020.
Mirek Vacula
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honební společenstvo černotín-hluzov

u každého krmícího zařízení by měla být kusová sůl. Bažantní zvěř se přikrmuje více dní v roce, což se neděje,
taky stavy bažantí zvěře tak vypadají.
16.listopadu jsme měli hon na drobnou zvěř, slovili jsme
13 bažantů a 1 zajíce. Máme slovené 3 kusy lišek a 1 kus
černé zvěře. Opatření na africký mor prasat je zrušený,
vzorky k laboratornímu vyšetření se nedávají a zástřelné
se nevyplácí.
Honební společenstvo zakoupilo program digitální honitby, takže to máme jednodušší s aktualizací honebních pozemků. Uskutečnili jsme jednání valné hromady, kde byl
zvolen honebním starostou pan Josef Rýpar, který vlastní
digitální program.
Hon na Štěpána – sraz v 8,00 hod. v chatě MS. Všichni
jste srdečně zváni.
Přeji všem pohodové vánoční svátky, hodně štěstí a
zdraví v novém roce Honební starosta Antonín Andrš

XVIi. ročník svatováclavského turnaje nohejbalových trojic

Letošní ročník je minulosti, doufám, že si to hráči i diváci
užili a snad v příštím roce, v ještě hojnějším počtu, oslavíme nohejbalem již 18.ročník.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť Karel Žeravík
redakčně kráceno, plné znění na www.cernotin.cz

V měsíci prosinci nastává zimní počasí, ranní mrazíky,
sněhové přeháňky s deštěm. Zvěři se mění život v honitbě. Mění se potravinová nabídka, úroda sklizena, pooraná
pole, na loukách a na polích spousta myších děr, zemědělci se snaží likvidovat přemnoženou populaci myší.
Na jetelinách a lucerkách jsou nastavěné stojky ve tvaru
T, kde dravci číhají na myši. Podzimní počasí bylo deštivé
a nepřálo zvěří. Srnčí zvěř přebarvovala později do zimní srsti, srnci nemají všichni shozené paroží. Srnčí zvěř se
sdružuje do tlup a tak přežívá snadněji zimu. Vodící bývá
stará zkušená srna, která je velmi ostražitá. Srnčí zvěř se
zdržuje v řepkách po celý den, řepka jim velice chutná a
při prvních mrazících nastávají průjmy a následný úhyn
zvěře.
V měsíci září jsme začali přikrmovat jadrným krmivem,

Letošní ročník opět přitáhl velkou část nohejbalové populace a velkou radost nám udělal zejména člen extraligového týmu a vítěze posledních dvou ročníku extraligy mužů
Petr Gargulák.
Turnaje se zúčastnilo 12 týmů z různých koutů naší republiky (Vsetín, Kroměříž, Olomouc, Zlín, Otrokovice). Aby
toho nebylo málo, pro oko diváka, tak jsme si za přispění
sponzorů mohli letos dovolit pozvat zajímavé hosty a to
prezidenta asociace TEQBALL CZECH REPUBLIC Vlastimila Baču a reprezentačního hráče Romana Lamberta.
Ti nás během odpoledne naučili základy této zajimavé hry
a všem kdo měli chuť nový sport vyzkoušet byli nápomocni za což jim patří velký dík a doufám, že je ještě někdy v
našich kočinách uvidíme.
Po čtvrtfinálových bojích i za účasti černotínských nohejbalistů (Mynář, Sencovici M., Vykopal), kteří bohužel už
přes brány čtvrtfinále neprošli, jsme se dostali do bojů o
cenné kovy.
V souboji poražených semifinalistů o 3.místo dominoval,
díky výkonu smečaře Tomáše Volmana, tým Bolavé nohy.
Vyvrcholením turnaje bylo finále. Protože všichni hráči
jsou současně ligovými hráči svých týmů, byla to skvělá
podívaná, plná mnohdy neuvěřitelných zakroků. Ve finále
tým Vsetína zdolal Kroměříž.
Tímto defacto skončila nohejbalová sezóna oddílu Černotín. Svým jménem bych chtěl moc poděkovat všem,kdo se
přičinili za bezproblémový chod turnaje, ať už to byli pánové u udírny Jarek Kelar s Květošem Volkem, které chválil snad každý kdo tam byl. Panové od baru Peťa Ondruška
a Jarda Vykopal.Lubošovi Mičunkovi a Pavlovi Sencovicovi st. za velkou pomoc při organizaci.
V neposlední řadě patří poděkování obci Černotín, Aleši Nedělkovi, Michalovi Voldanovi, pivovaru Chors a firmám TONDACH, AVL, SCHÄFFER, MOSAIC díky kterým jsme mohli dopřát nohejbalistům skvělé ceny.

Silvestrovský nohejbálek - Poslední smeč roku 2019
Pondělí 30.12. od 13 hod. hřiště u Společenského centra
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Hokej

Hunters 5:8 ; Cool Cars 6:2 ; NJ-C 4:11 ; Elmarex 2:4 ;
Cool Cars 8:4.
Rád bych připojil ještě jednu důležitou pozvánku, kdy je
na první den Nového roku, tedy ve středu 1. ledna 2020 od
14:00 do 15:30 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 13:00.
A tento výlet na zimní stadion v případě zájmu znovu zopakujeme ještě jednou, a to 29. února 2020 ve stejném čase, tedy od 14:00 do 15:30. Odjezd opět ve 13:00.
Pavel Rek

fotbal

scházeli v hojném počtu, obsluze bufetu „U MICHALA“,
firmě HERMAG PUMPS za sponzorský dar a v neposlední
řadě obci ČERNOTÍN.
Závěrem bych chtěl popřát všem příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce mnoho osobních i pracovních úspěch.
Za TJ Sokol Černotín oddíl kopané Pernický Marek

Letošní 23 ročník ledního hokeje Černotínského týmu
jsme jako tradičně zahájili v půlce září. A stejně tradičně
nám i pro letošní ročník znovu ubyl jeden z loňských soupeřů, tým Chacharů. Sezonu jsme tedy zahájili v celkovém
počtu 6 mužstev a Černotín je jakýmsi posledním mohykánem zastupujícím vesnické týmy na zimním stadionu v
Novém Jičíně. Momentálně se po 8 zápasech nacházíme
na 5 pozici, se třemi výhrami a pěti prohrami, s celkovým
skórem 40:46.
Výsledky jednotlivých zápasů tak jak byly postupně odehrány: Beer Hunters 9:5 ; NJ-C 4:6 ; Elmarex 2:6 ; Beer

Po přihlášení do soutěžního ročníku OFS 2019/20
se mužstvo Černotína rozrostlo o osm nových posil
z mužstva Drahotuš, bez kterých by nebylo možno nový
soutěžní ročník z důvodu malého počtu hráčů Černotína
odehrát.
A tak jsme byli všichni zvědaví, jak si nově poskládaný
tým sedne. Po odehrané podzimní části okresní soutěže
TJ Sokol Černotín, spolek zve všechny své členy na valjsme v tabulce jedenácti mužstev šestí.
Po těžkém losu soutěže, kdy jsme ze sedmi kol odehráli nou hromadu, která se uskuteční v neděli 19. ledna 2020
jen dva na domácím trávníku a zmíněné obměně kádru si od 17 hodin ve Společenském centru.
myslím, že je na čem stavět v jarní části.
Pozitivum lze najít také hlavně v tom, že
mužstvo pod vedením hrajícího trenéra Jirky
Adámka se bylo schopno sejít každý pátek
, minimálně ve 12 hráčích na tréninku. Bilanci podzimních pěti výher a pěti proher se
budeme snažit na jaře vylepšit zimní přípravou
v hale a přípravnými zápasy na umělce
SK Hranice.
Jarní sezónu odstartujeme v derby 4. dubna 2020 na Dukle Hranice. O týden později
přivítáme na domácím stadionu vedoucí
mužstvo soutěže podzimu, tým Soběchleb.
Poděkování patří všem našim věrným
fanouškům, kteří se na domácích zápasech

Fotografií Vladislava Barota si připomínáme červencové oslavy 100 let založení TJ Sokol Černotín.
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černé koně

Prosluněný výšlap na
Vsetínsku
Poslední říjnovou sobotu jsme využili končícího příjemného počasí a
podnikli první podzimní
výšlap nad Velkými Karlovicemi.
Vyrazili jsem nad hotelem Gálik na okruh s délkou 6 km. První zastavení na trase byla rozhledna
Miloňová.
Dřevěná
rozhledna s kamennou
podestou vyrostla na samotném vrchu Miloňová
(846 m.n.m.). Je vysoká 24 metrů, vyhlídková plošina je ve výšce 20
metrů. Z rozhledny jsme
se pokochali krásnými
výhledy na Javorníky i Beskydy.
Další zastávkou byla zvonička s bezvadným samoobslužným občerstvením, které jsme rádi využili. Ti zdatnější navíc navštívili i Ladův pramen.
Po přejezdu na parkoviště na Bumbálce vyrazili na hřeben směrem na Třeštík, nejvyšší bod na vrchol Trojačka, odtud na hlavní pramen Vsetínské Bečvy.
Foto Petr Kelar

Všechny pohybu chtivé zveme na Silvestrovské šmatlání,
sraz bude v sobotu 28.12. ve 13 hodin před obecním úřadem. Trasa bude upřesněna podle počasí, posezení je připraveno v hluzovské hospodě. Krásné prožití vánočních
svátků přejí Černé koně.
MirekVacula

STOLNÍ TENIS

A - Lhota A 11:7.

Oddíl stolního tenisu zahájil devátou sezonu v soutěžích
okresního přeboru mužů Přerov. 3. a 4. třídy. Družstvo A-týmu je po devíti zápasech na sedmém místě 3.třídy a v
posledním kole si poradil s prvním týmem ze Lhoty a drží
si domácí neporazitelnost. B-tým si také drží domací neporazitelnost a je po devíti odehraných kolech na šestém
místě 4.třídy.
Sestava A-týmu : Nehyba Petr,Jiříček Antonín, Hynčica
Petr, Vacek Michal. B-tým nastupuje v tomto složení : Nehyba Jan, Novák Marek, Mynařík Antonín, Pernický Marek, Oblouk Josef, Vašek Michal, Hón Jiří, Nedělka Aleš,
Svak Vladimír, a nová hráčka, první žena našeho oddílu
Sehnalíková Nikola.
Výsledky A-týmu podzim 2019: Hlinsko C - Černotín A
14:4, Černotín A -Polom A 11:7, Hranice D- Černotín A
14:4, Černotín A -Opatovice C 11-7, Komárno A - Černotín A 13-5, Hustopeče A - Černotín A 10:8, Černotín A
- Špičky A 10:8, Dolní Újezd C - Černotín 6:12, Černotín

Mikulášský výšlap na Lysou horu jsme absolvovali v
sobotu 7. 12. za větrného počasí. Nejvyšší vrchol Beskyd
jsme zdolali od hotelu Bezruč se zastávkou na Ivančeně.

Výsledky B-týmu podzim 2019 : Rajnochovice B - Černotín B 15:3, Černotín B -Dolní Újezd E 10:8, Osek B Černotín B 13:5, Černotín B -Vlkoš 11:7, Radkovy- Černotín B 13:5, Špičky B - Černotín B 8:10
Černotín B -Hlinsko D 10:8, Dolní Újezd D - Černotín
B 13:5, Černotín B - Lhota B 9:9.
Tréninky dětí probíhají každý pátek vždy po domluvě a
zájmu, před zápasem a to od 17 hodin.
Tento rok pořádáme již tradiční prosincový turnaj pro
děti, ženy, muže a smíšená družstva z vesnice a blízkého okolí. Turnaj bude v neděli 29.12. děti od 8:30, ženy
od 10:30 a muži od 13:30 v herně stolního tenisu Černotín. 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 2020.
Oddíl stolního tenisu Černotín Michal Vacek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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