INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• V červnu byla hlavní činností příprava prezentace soutěže Vesnice roku 2015 Olomouckého kraje. Probíhalo sečení
travnatých ploch a chystání Společenského centra. Samotná prezentace proběhla v pátek 11. června 2015.
Program začal v 8 hodin ve Společenském centru slavnostním přípitkem, následovala prezentace obce, kterou si připravil pan starosta Ing. Jiří Andrýs. Ve dvou hodinách jsme
komisi ukázali naši obec, představili spolkový život v obci.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pomáhali při přípravě na tuto událost a také všem občanům, kteří na prezentaci obce do areálu Společenského centra dorazili.
Následující den jsme se na tiskové konferenci z úst hejtmana Olomouckého kraje dozvěděli výbornou zprávu- obsadili jsme 1.místo a postoupili tak do celostátního kola soutěže Vesnice roku.
• Ve dnech 12.-14. června se naši zástupci zúčastnili Srazu
barevných v Černé v Pošumaví.
• V obdodí červen-červenec se realizovalo veřejné osvětlení na Vápenkách, byl opět instalován sloup s osvětlením u
přechodu.
• V červenci jsem se připravovali na slavnostní vyhlášení
soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2015, které proběhlo v pátek 24.července. Na víceúčelovém sportovním
hřišti přebrali ocenění také další zástupci zúčastněných
obcí. V přátelské a uvolněné atmosféře vystoupila Taneční
skupina z Černotína, hudebně dopoledne doprovodila dechová kapela z Hranic pod vedením Tomáše Landsmanna.
Mezi hosty nechyběl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil ani ministr zemědělství Marian Jurečka.

sezení pro naše občany s hudebním doprovodem. Celá
akce by nebyla úspěšná bez pomoci občanů, členů spolků,
kteří připravovali zázemí.
• Přichystali jsme podklady a vydali knihu Černotín a
Hluzov - nástin historie (autor Ladislav Valenta).
• Připravili jsme podklady a vydali brožuru technické památky v Černotíně a Hluzově.
• Chystali jsme podklady pro naučnou stezku Sakrální
stavby, pomníky a technické památky v Černotíně a Hluzově.
• Na hřišti U Mlýna proběhl výcvik psů agility.
• Pracovali jsme na instalaci včelína, cisterny-lejty a válení
- dalších zařízení patřící do souboru Těžká, ale milovaná
práce našich předků.
• Navštívili nás hasiči z Černotína (Dnešice - okr.Plzeň).
• Dvě posádky z naší obce se zúčastnily soutěže Dračích
lodí ve Skaličce, tým Černotína obsadil 1.místo.

• Připravovali jsme se
na prezentaci v celostátním kole Vesnice
roku, která proběhla
5. září 2015.
Členové komise během týdne hodnotili
všech třináct krajských vítězů – Černotín byl jejich poslední
zastávkou.
V 7 hodin ráno přivítal starosta obce se
Pro návštěvníky byl připraven speciální program – díky zástupem občanů koplošině vysokozdvižného jeřábu mohli vidět naší obec z misi a začalo čtyřhovýšky několika desítek metrů. Odpoledne následovalo po- dinové představení.
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Zpravodaj obce Černotín

V úvodní prezentaci se komise dezvěděla nejen o historii
obce, ale i o významných projektech, spolkové a sportovní

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících září až listopad 2015
oslaví životní jubilea:
70 let - Dagmar Hendrychová
75 let - Emil Rek
90 let - Hedvika Sojková
95 let - Milada Robová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
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činnosti. Zástupci místních spolků i sportovních klubů
představili své aktivity, krátké ukázky přiblížily, jak vypadají různé obecní akce – od koštu slivovice, pyžamového
bálu po vodění medvěda či kácení máje.
Ženy SDH Černotín předvedly požární útok, děti ze základní školy sehrály divadelní představení - pohádku Sněhurka. Svůj um předvedla také černotínská posádka dračí
lodě na přehradě v Hluzově.
Výsledky celostátní soutěže budou vyhlášeny v sobotu 19.
září v Luhačovicích. Připravujeme zájezd na vyhlášení výsledků, v Luhačovicích bude možno také navštívit Mezinárodní festival dětských folklorních souborů.
• Pro jednotku SDH
jsme objednali kalové čerpadlo, na které
nám finančně přispěl Olomoucký kraj.
• Podepsali jsme smlouvu na finanční příspevěk od Olomouckého kraje na prevenci kriminality. Bude vybudován kamerový systém, který bude napojen na centrální
pult Policie ČR.
•V Hluzovské skále jsou umístěny dva žluté kontejnery
na plasty. Ty jsou určeny na plasty vytříděné do žlutých
pytlů. Do plastů rozhodně nepatří koberce. Plastové bedýnky a polystyrén v omezeném množství.
Dále je zde umístěn kontejner červený na terapaky. Ten je
určen na tetrapaky tříděné do červených pytlů.
Do kontejneru na bioodpad neházejte bioodpad v plastových pytlích. Ve středu 4.11.2015 budou přistaveny
kontejnery na směsný objemový odpad, které zůstanou
do pondělí 9.11.2015. Odvoz nebezpečného odpadu je
naplánovaný na sobotu 7.11.2015.

výluka na železniční trati hranice-val.meziříčí

Správa železničních a dopravních cest oznamuje, že od 15.9. do 8.12.2015 se bude
konat na trati Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí v úseku Hranice na Moravě
město - Hustopeče nad Bečvou v koleji č.1 nepřetržitá výluka.
Další opravné práce budou probíhat na koleji č. 2 v roce 2016. Opravné práce se budou provádět na železničním svršku, spodku, mostních objektech, trakčním vedení
a související železniční infrastruktuře. Výsledkem bude zvýšení traťové rychlosti,
zkrácení jízní doby, zvýšení komfortu cestování a zvýšení nástupních hran na zastávkách Černotín a Milotice nad Bečvou.

noví občánci

Od května do srpna 2015 se narodili noví občánci David Roth, Ondra Lasovský, Kristián Volek,Barborka Stahalová.
bude dodáno foto od
Stahalů
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Zpravodaj obce Černotín

výlet klapka posedmé

Jen co kapka za kapkou se mihla, scházeli se lidé rozličného věku. Od klimbajících dětí v kočárku, po lidi s vlasy
protkané stříbrnou nití. A kam se všichni ve středu 29.července chystali?
Nikam jinam, než na další prázdninový výlet pořádaný pod
záštitou Obce Černotín. Cílem bylo prozkoumat neprozkoumané zákoutí naši krásné vlasti. S řehotem a smíchem
jsme vtrhli do autobusu, obsadili všechna volná místa, a
jak ubíhaly kilometry, ubývaly i dešťové kapky a obloha se
začala měnit do modré oblohy s plujícími beránky.
Pokud chcete zažít, jak kolem vás v těsné blízkosti nerušeně
propluje ryba netušených rozměrů, tak Živá voda v Modré,
je pro vás jasná volba. Hromada aktivizujících her – lovení rybiček, poznávání ryb, porovnávání jiker, hod ryb do
kádě, skládání slov z písmen, seznámení se s Braillovým
písmem – výstava obrázků s vodnickým námětem, adrenalinový přechod přes vodu, ale i možnost koupání, to vše je
možno zažít v tomto rozsáhlém areálu, který se může pyšnit titulem uděleným novináři Stavba roku 2012 ve Zlínském kraji.
Pár šlépějí od Živé vody se nachází Archeoskanzen, který
skrývá nejedno tajemství, ale především odkrývá a představuje nám život našich předků. Co by kamenem dohodil,
se tyčí velmi známá a rozměrná bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě, jež se stalo
dalším odškrtnutým bodem v našem výletu. Nejenže toto
poutní místo skrývá nejeden vzácný artefakt, ale pro nás
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je také místem rozjímání, jež bylo naplněno vyčerpávající
prohlídkou plnou zajímavostí.
V našem hledáčku se také objevil velice půvabný zámeček
– Buchlovice, který nabízí poznání kousku naší historie,
ale i ukojení našich mlsných jazýčků, neb se v jeho blízkosti nachází provonělá čokolaterie. Kdo neměl chuť na
prohlídku zámku, mohl se provětrat na čerstvém vzduchu
a zrelaxovat v zámeckých zahradách nebo si zaplnit bříško
něčím dobrým.
Obrovské dík patří Obci Černotín, která tento výlet naplánovala a uspořádala, ale také i za perfektní organizaci.
Smeknout klobouk můžeme také před našim řidičem, který si splnil svoji povinnost na jedničku, ale přidal k tomu
ještě bonus v podobě doporučení a tipů na dobré jídlo. My,
všichni výletníci se již nyní těšíme na další dobrodružství.
Veronika Vališová

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Nový školní rok v mateřské škole
Ani jsme se nenadáli a je za námi krásné léto, konec
prázdnin a první dny školního roku 2015/2016. I v letošním školním roce máme kapacitu MŠ zcela naplněnou s
počtem 25 dětí. Do našeho kolektivu jsme přivítali nově
příchozí děti: Jiříčka Kelara, Klárku Kubíkovou, Nikolku a
Tomáška Ocelkovy, Radimka Nedělku, Lukáška Vaculu a
Matýska Zbruže. Je pochopitelné, že první dny se neobešly bez slziček. Vždyť naši malí předškoláčci byli poprvé
ve svém životě odloučeni od své milované maminky. Ale
každý den bylo patrné zlepšení, děti byly stále statečnější a
šikovnější a velmi rychle se adaptovaly na nové prostředí.
Před námi je jedno z nejbarevnějších období roku - podzim a všichni se těšíme, že budeme sbírat různé druhy přírodnin pro Martina poustevníka (kaštany, žaludy, ořechy
apod.) Celoročně bude předškolní vzdělávání probíhat
dle Školního vzdělávacího programu s názvem „Jaro, léto,
podzim, zima - ve školce je vždycky príma“. Do řady předškoláků, kteří půjdou příští rok do 1.ročníku ZŠ, nyní patří:
Pavlíček Doležal, Kristýnka Janíčková, Michalka Kelarová,
Daneček Kubita, Alžbětka Lapešová, Karolínka Rybanská,
Lukášek Rýpar a Terezka Šimková.
Dovolte mi na závěr, abych touto cestou ještě jednou poděkovala firmě Malířství a natěračství pana Jirky Kelara
a pana Andrýska, kteří nápaditě a originálně vymalovali
všechny prostory MŠ, provedli nový nástřik radiátorů a

nutné zednické úpravy. Také truhlářské firmě pana Lukeše, který vyrobil do lehárny velkou vestavěnou skříň, skříň
do herny a nové obložení k radiátorům. Poděkování patří
i truhlářství pana Miroslava Šnejdrly, který demontoval
„domeček“, nábytek v herně před malováním a opět montáž po malování, včetně instalací všech nových garnýží.
My, všichni zaměstnanci MŠ, pedagogové i provozní pracovníci se snažíme, aby se dětem ve školce líbilo, vytváříme pro ně příjemné prostředí, do kterého budou každý
den chodit s radostí. Mirka Kořistková

speciál červenec 2015
základní škola

Zpravodaj obce Černotín

Naše škola pomáhá životnímu prostředí i nemocným
Již podruhé v loňském školním roce, proběhl sběr starého
papíru. Tato akce proběhla 13. 5. a vždy se setká u rodičů
žáků naší školy i rodičů dětí z MŠ s velkým ohlasem. Sběr
probíhá formou soutěže a zapojí se do něj skoro všechny
děti, společně se svými rodiči. Jen za školu jsme odevzdali
celkem 4 225,5 kg papíru a kartonu. Děkujeme především
všem rodičům, kteří dětem se sběrem pomáhají a vedou
je tak k ochraně životního prostředí.
Finanční odměna, kterou jsme sběrem získali ,výrazně
navýšila rozpočet KRPŠ a peníze budou použity pro
potřeby našich žáků. Také nás těší, že jsme letos byli
oceněni za 2. místo v kategorii Sběr papíru dle průměru
na jednoho žáka a získali jsme navíc finanční částku 2 000
Kč. A teď již naši nejlepší sběrači:
1. místo: Adélka Kelarová
733 kg
2. místo: Ondřej Hynčica
648 kg
3. místo: Hynčicovi Michalka a Tomáš 464 kg
Poděkování náleží také ostatním žákům a hlavně rodičům,
kteří dle svých možností přispěli, ale nedostali se na bednu.
Sběr pomerančové a citronové kůry
Naprostá většina lidí jí z pomeranče jen příjemně sladkokyselou dužinu a zbytek převážně považuje za nedobrý
hořký odpad a automaticky ho vyhazuje do koše. Je to trochu škoda, protože pomerančová kůra může být zdrojem
velkého množství zdraví prospěšných látek.
A pro naši školu je to také zdroj finančních prostředků.
Snažíme se tímto výchovně působit na žáky, aby si
uvědomili, že mohou vlastní pílí přispět k získání peněz
na různé akce, pořádané školou.
Podařilo se nám nasbírat neuvěřitelných 126 kg
pomerančové a citronové kůry. Největší zásluhu na tom
měli jistě rodiče, především maminky, které oslovily
rozvětvenou rodinu a všechny známé. A kdo nasbíral nejvíc? 1. místo: Adam Šnejdrla 18,5 kg, 2.místo: Zuzana
Hradilová 18,2 kg, 3. místo: Patrik Květoň 15,4 kg, 4. místo: Petr Hón 12,5 kg.
I zde je potřeba poděkovat také ostatním žákům a
především jejich rodičům, kteří si dali tu práci a přispěli
svou často větší „troškou do mlýna“.
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Zahájení školního roku 2015/2016
Po krásném a slunečném období prázdnin opět nastal
školní rok. I letos se první školní den nesl ve slavnostním duchu. Tradičně všechny přivítala paní ředitelka a
pan starosta, všem dětem i pedagogům popřáli do nového
školního roku hodně úspěchů, dobrých výsledků i nových
kamarádů. Rodičům hodně trpělivosti, pochopení, tolerance i radosti. Nejvíce se do školy těšili naši noví prvňáčci
– Amálka Králíčková, Lenička Vaculová, Anička Kubíková,
Anička Hradilová, Adámek Pernický a Románek Piechnik.
Začátek školního roku jsme si zpestřili malou dílničkou,
kdy si děti za pomoci rodičů vyrobili z květináčků zvonečky,
kterými jsme si všichni zazvonili na začátek školního roku.
Zvonečky teď zdobí hlavní vchod do školy. A takto to
dětem slušelo.

Organizace školního roku 2015/2015
Letos se v naší dvojtřídní škole vzdělává 21 žáků podle
Školního vzdělávacího programu“ Škola pro život“.
I.třída (1. a 2. ročník) celkem 11 žáků, třídní učitelka Mgr.
Lenka Kleinová
II. třída (3.,4. a 5. ročník) celkem 10 žáků, třídní učitelka
Mgr. Ludmila Rýparová
Součástí školy je školní družina, jejíž ranní provoz začíná v
6,00 hod a odpoledne družina končí v 15,00 hod. Družinu
využívají všichni žáci školy a družina nabízí širokou škálu
volnočasových aktivit pro děti. Vychovatelkou školní
družiny je Jana Grygarová.
Mateřskou školu navštěvuje 25 dětí, které se vzdělávají
podle školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s názvem “Jaro, léto, podzim, zima – ve školce
je vždycky prima“. Mateřská škola prošla během letních
prázdnin malou úpravou – vymalování všech prostor, pokládka nového linolea ve zbylých částech herny, nová skříň
v lehárně a nové židličky ve třídě. Novou máme i paní
učitelku Mgr. Lucii Mynářovou.
Nesmíme zapomenou i na paní kuchařky, které se každý
den starají o naše bříška a zajišťují stravování dětí MŠ, žáků
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Zpravodaj obce Černotín

ZŠ, zaměstnanců školy i cizích strávníků.
Co nás čeká v nejbližších dnech? 16. září opět začne
keramický kroužek pod vedením p. Kotlínové. Tímto
srdečně zveme všechny tvořivé jedince, kteří mají chuť
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do práce, přijďte mezi nás. Na všechny se těšíme.
V září se podle počasí uskuteční drakiáda, sběr starého
papíru a také zahájíme tradiční sběr pomerančové kůry.
Kolektiv pracovnic základní školy

KNIHOVNa Černotín

Černotínští prvňáčci byli pasováni do řádu čtenářů
Rok se s rokem sešel a do Knihovny Černotín zavítala
již druhá várka prvňáčků, kteří byli slavnostně ve jménu
pohádek, románů, básní, jménem všech spisovatelů, básníků, knihovníků a učitelek pasování do řádu čtenářů.
Všech pět prvňáčků z místní školy dorazilo do knihovny s
úsměvem na tváři. Zde jim byly předány slavnostní šerpy,
upomínkové předměty, ale samozřejmě nesměly chybět i
knížky plné pohádek a říkanek. Poté jsme se zdviženou
pravicí a slavnostní přísahou na rtech odříkali nervózním
hlasem slova: „Budu statečně a čestně chránit knížky a
jako opravdový rytíř se budu bít za vše dobré, co je v knihách napsáno.“.
Závěrem chceme všem školákům popřát mnoho zážitků
v království knih, ale především mnoho chuti do čtení,
které nabízí nejednu dobrodružnou výpravu.

dioknihy.
Na své si v knihovně přijde i ten nejmenší človíček, neboť
novým obyvatelem knihovny se stala modrá velryba, která
skrývá leporela, dětské časopisy, aktivizující knihy, ale i hry,
které děti zaměstnají, když si jejich rodiče budou vybírat
knižní tituly.
Prázdniny v knihovně
V naší knihovně jsme nezaháleli a připravili jsme celkem
Pro hromadu lidí jsou prázdniny synonymem odpočinku patnáct větších i menších změn, je jen na vás, kdy jej objea časem relaxu, ale v naší Knihovně Černotín, jsme bě- víte a důkladně prozkoumáte.
hem prázdnin byla v plném pracovním nasazení.
Protože návštěvnost knihovny během července a srpna je Nově nabízíme neomezený přístup do nově vybudovaného
obvykle trochu v útlumu, tak pro vás knihovna připravi- čtenářského koutku před obecním úřadem. Knihobudka je
la výstavu – Kouzlo křehkosti, kterou jste mohli navštívit místo, kde jsou uloženy knihy všech žánrů, můžete ji kdykaždý srpnový čtvrtek. Potěšit své oko a pohladit duši, jste koliv navštívit a jednoduše si vzít titul dle vaši chuti, vrámohli zhlédnutím výrobků, vytvořených pomocí techni- tit jej, půjčit jiný nebo darovat vlastní. Knihovna Černotín
ky gravírování do skla. Podob, jak tuto techniku využít, by chtěla poděkovat obecnímu úřadu, který tento projekt
je nespočet, my jsme vám ji nabídli v podobně skleniček, finančně zaštítil a Stolařství Ivana Lukeše, který nám náš
domek pro knížky vyrobil. Přijďte i vy na průzkum do naši
lahví, ale i několika obrázků.
Během prázdnin jsme nelelkovali a snažili jsme se v čer- černotínské knihobudky, otevřete dveře do světa fantazie a
notínské knihovně vytvořit útulnější prostředí, a tak jsme podpořte pozitivní věc.
pro vás vybudovali několik věcí, které se staly doplňkem, Knihovna Černotín připravila na pátek 11.září druhý ročale taky jsme rozvinuli sortiment nabízených služeb. Nyní ník úspěšně akce Človeče nezlob se. Přijďte odpoledne po
si lze u nás vypůjčit cd či dvd, několik filmů, naučné po- 16 hodině si zahrát oblíbenou hru v různém provedení na
Veronika Vališová
vídání, hry, ale i zvukový záznam pohádek, do budoucna hřiště u mateřské školky.
bychom, pro vás v případě zájmu rozšířili náš fond i o au-

z naší farnosti

Poutní vycházka po křížích
V neděli 22.6.2015 vyrazila skupinka poutníků na
poutní vycházku po křížích černotínské farnosti. Sešli
jsme se u kostela. U všech křížů jsme se pomodlili a
to na tyto úmysly: za obec, za naše rodiny, za mír ve
světě, za úrodu, za nemocné. Krásné putování jsme
zakončili opékáním u fotbalového hřiště.
Poutníci dostali letos i malou odměnu, krásnou publikaci o křížích, pomnících a sakrálních stavbách, kterou vydala naše obec.
Neváhejte a v příštím roce se k nám přidejte.
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I letos můžete své děti přihlásit do vyučování náboženství. V Černotíně se učí v pondělí od 13.30. V Hranicích
na ZŠ Šromotovo v pondělí, na ZŠ 1. Máje ve čtvrtek a na
ZŠ Struhlovsko ve středu. V náboženství přivítáme i děti,
které nejsou věřící nebo nechodí do kostela. V náboženství
se formou přiměřenou svému věku seznamují se základy
křesťanství a životem dnešní církve.

že Ježíš, přítomný v Eucharistii- Nejsvětější svátosti, je jejich
Pánem, a že tuto víru chtějí skutečně žít ve svém běžném
životě a předávat ji dál. V době, která katolickou církev spojuje zejména s navracením církevního majetku a mediálně
zajímavými skandály, věřící chtějí ukázat, že to hlavní, oč ve
víře jde, je osobní vztah s Bohem a respekt k jeho přikázání . Z toho by měla pramenit vnitřní obnova našich srdcí a
Farnosti Hustopeče n-B. Černotín, Bělotín a Špičky jedou v růst lásky k bližním, abychom tak mohli věrohodně o Bohu
říjnu na farní pouť do Svaté země – do Izraele. Těšíme se, svědčit lidem dneška.
že na vlastní oči uvidíme biblická místa, spojená s životem Kdo se chce dozvědět něco více o křesťanství, nebo jen poJežíše Krista a jeho doby.
slouchat dobrou hudbu či zajímavé příběhy, může si naladit
17.října v Brně se koná celostátní eucharistický kongres. křesťanské rádio Proglas nebo televizi NOE. Bližší informaTento název zní vznešeně a možná trochu cize. Jedná se ale ce najdete na jejich webových stránkách .
Marie Kaňovská, Foto: Vladislav Barot st.
o velké národní shromáždění katolíků, kteří chtějí potvrdit,

myslivecké sdružení boří

pravenou sůl. Máme asi 300 ks bažantí zvěře, polovinu vypustíme do honitby letos na podzim, zbytek na jaře.
Je podzim a začíná myslivcova žeň, je hodně práce v honitbě. Povinnost myslivce je přikrmovat a chránit zvěř.
Sehnali jsme 5,5 tuny jaderného krmiva, seno si nasušili
členové sami.
Pořádáme v sobotu 7.listopadu Hubertský hon, sraz je
v 8 hodin ve Společenském centru. Všichni jsou srdečně
zváni, po honě je poslední leč. Od 16 hodin zveme vlastníky honebních pozemků a přátele myslivosti na srnčí guláš,
připraveno bude bohaté občerstvení a bohatá tombola.
Další hon bude na Štěpána – 26.12., sraz bude v 9 hodin v myslivecké chatě v hluzovské skále. Přeji myslivcům
dobrou mušku, rovné kroky, pěkné myslivecké zážitky.
Všem hodně zdraví a dobrou náladu po celý rok.
Za MS Boří Antonín Andrš

hasiči

O pohár starostů obcí hustopečského okrsku
I v letošním roce se týmy SDH Hluzov a SDH Černotín
účastnily závodů v požárním útoku, zařazených do soutěže O pohár starostů obcí hustopečského okrsku.
Nejúspěšnějším týmem byly ženy SDH Černotín, které
celkově obsadily 4.místo.
Všechny závody v okrsku absolvovali i muži nad 35 let
z Hluzova, v letošním roce ale nenavázali na medailové
pozice z loňska. V soutěži letos výrazně vzrostla úroveň,
na vítězství byl většinou zapotřebí čas pod 17 vteřin. Při
útocích se vlivem dovolených prostřídalo celkem 10 našich členů, za zajištění mašiny patří díky Milanu Varakondovi. Nejlepší umístění jsou tak 4.místa z prvního kola ve
Špičkách a z Milotic (1.srpna), nejlepší čas byl dosažen v
Hustopečích (2.srpna - 20,03 s), což ale stačilo v silné konkurenci na 6.místo.
V sobotu 29.sprna se tým SDH Hluzov zúčastnil závodů
dračích lodí na přehradě u Skaličky. Mezi 32 posádkami
nechyběla ani posádka z Černotína. Černotín potvrdil výsledky z předchozích ročníků a letos zvítězil, nově sestavený tým Hluzova v těžké konkurenci obstál a skončil na
15.místě (foto týmu na str.7).

V září se mění počasí, pozvolna se nám hlásí podzim. Střídá se hezké počasí s deštěm, a často bývají mlhy. Z polí
zmizelo obilí, senoseč je hotová. Chystá se sklizeň brambor, kukuřice, řepy.
V honitbě jsou vidět zajíci, srny se vodí srnčata. Ke konci měsíce budou vidět srnci, kteří odpočívají po říji. V
polovině září obsazují jeleni říjiště, začíná přebarvování
spárkaté zvěře. Pozorujeme také tah ptactva, hlavně divokých hus. Holubi hřivnáči se zastaví na 2 dny a odtáhnou.
Máme sloveno 5 lišek. V horkých letních dnech nevycházela srnčí zvěř, nemáme splněn odlov srnců.
V září lovíme srnce, srny, holuby a kachny. Máme povoleno odlovit jelena, dančí zvěř a selata můžeme lovit celoročně. Začíná čekaná na kachny a divoké husy. Máme
navezené krmící zařízení, přikrmujeme a také máme při-

Hluzovfest rozproudil na dvě stovky účastníků
Pořádnou dávku hudby a energie si užily téměř dvě stovky
účastníků Hluzovfestu. V sobotu 27.června se na výletišti
V Lípí uskutečnil pod organizací SDH Hluzov tento netradiční festival mladých kapel z Hranicka a širokého okolí.
Po 18 hodině zahájil akci Ptakustik - zpěvák punkrockových Punkhart Tomáš Ptáček, a svými vydařenými folkovými písničkami odehnal večerní přeháňku. Poté již za příznivého počasí následovaly další kapely - Passion of Hate,
The Smile, Neřeš, Outsider, Spocená uklízečka a Cookies.
Co kapela, to jiný žánr a tak si každý užil tu svoji „krevní“
hudební skupinu.
Díky všem vystupujícím a návštěvníkům, těšíme se na další
ročník Hluzovfest 2016 !
Perníková srdce z Hluzovské pouti pomáhají
V neděli 26.července u příležitosti svátku sv.Anny, sloužil
P.Jiří Rek mši svatou v kapli v Hluzově.
Po mši se doslova zaprášilo po perníkových srdcích, která
upekly místní ženy. Celý výtěžek z prodeje ve výši 9 000
Kč bude věnován občanům ze Skaličky, čp. 162 postiženým
požárem. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
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V sobotu 5. září v rámci prezentace naší obce při celostátním
kole soutěže Vesnice roku, proběhlo na výletišti V Lípí Loučení s prázdninami. Pro děti byly připraveny rafty na přehradě,
skákací hrad, atrakce, agility - vystoupení psů, koňská drožka.
Příprava akce byla pro pořádající hasiče a hasičky z Hluzova
ztížena účastí při samotné prezentaci. Na několika zastaveních
od hostince po výletiště v krátkých scénkách předvedli akce,
konané v místní části - valnou hromadu hasičského sboru, košt
slivovice, zdobení perníkových srdcí, vodění mědvěda, kácení
máje, červnový rockový Hluzovfest, lampiónový průvod nebo
pyžamový bál.

černé koně

Moravská brána 2015
Za slunečného počasí vyrazilo v sobotu
13.června z návsi 280 účastníků, kteří se
pomocí map a značení snažili včas dorazit k časovým kontrolám na trasách
dlouhých 10 km a 20 km pro pěší a 50
km a 90 km pro cyklisty. V cíli (hřiště
u Společenského centra v Černotíně) odpolene následovalo zápolení 27 dětí ve
čtyřech disciplínách Cyklohrátek. Snažící se kluci a holky ukázali, že umí na
kole překonávat překážky, rychle projet
mezi kužely slalomu nebo naopak zase
co nejdéle držet rovnováhu a jet co nejpomaleji, a že zvládnou dovézt plný kelímek vody bez vylití. Přihlížejícím také předvedly svou skladbu místní malé
mažoretky Berušky, neposedné děti si zaskákaly na trampolíně, také si mohly modelovat z ekolíny, nebo si nechat
pomalovat tváře barvičkami.
Akce byla zdárně zakončena vystoupením skupiny DETOX. Moravskou bránu dokončilo 278 startujících, jen
2 cyklisté pro technické problémy do cíle nedojeli. Mirek
Šustal
Členové cykloturistického oddílu Černé koně se zúčastnili
27.6.2015 závodu Znovín 2015 Vinařská 50. Z celkového
počtu 152 týmu skončili na 44 místě. Závod probíhal za
ideálního cyklistického počasí a do cíle jsme přijeli bez
deště a v pořádku.
Petr Kelar
Černé koně v Pasohlávkách
Ve dnech 4. – 6. července pobývalo 21 koníků na jižní
Moravě, konkrétně v RZ Laguna Pasohlávky. V sobotu
odpoledne jsme vyjeli na krátkou projížďku a naším cílem byla nově postavená rozhledna nad vesnicí Drnholec.
Večer jsme si všichni sešli u ohně a
opékali buřtíky a také plánovali start
nedělní vyjížďky.V neděli jsme kvůli
velmi teplému počasí vyjížděli už v 8
hodin ráno. Naše kola směřovala do
tzv. Modrých hor, konkrétně do vinařské obce Vrbice. V pondělí jsme se po
předání klíčů vypravili na krátkou, asi

20 kilometrů dlouhou, projížďku do Mikulova. Myslím
si, že i přes velká horka jsme si výlet užili a poznali další
kousek naší vlasti. Někteří z nás trávili více času u vody,
jiní v sedlech svých bicyklů.
Míša Maňasová
V neděli 23.8. jsme se v 8.30 vypravili z Černotína na
68 km dlouhou vyjížďku do Dřevohostic. Za ideálního
cyklistického počasí jsme projížděli Helfštýnskou pahorkatinou.V Dřevohosticích nás kastelán Jirka provedl
zámkem a expozicí muzea hasičské techniky. Prohlídka
zámku i muzea byla vedena vtipnou formou a všem se
líbila. Na závěr prohlídky jsme vystoupali na zámeckou
věž a naskytly se nám pěkné pohledy na Záhoří a celé
bývalé dřevohostické panství. Celodenní vyjížďka se povedla a i slušná účast určitě Kančíkovi udělala radost,
stejně jako nám. Tempo bylo solidní a celou dobu se
nám dobře jelo.
Mirek Šustal, foto z vyjížďky dole
Články redakčně kráceny, plné znění na www.cernekone.
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Nohejbalové soustředění Vojtěchov 2015
Máme za sebou letošní,
již 4. ročník letního soustředění. Letos jsme jej
absolvovali v rekreačním areálu Lesní zátiší
Vojtěchov u Bystřice nad
Pernštejnem a zúčastnilo se 27 členů a fanoušků
našeho oddílu.
V pátek po snídani jsme
se vydali na výlet do
Zvole, kde je známé westernové městečko Šiklův
mlýn. V městečku jsme
strávili pěkné, i když
horké odpoledne, v rámci kterého jsme vyzkoušeli různé
atrakce. Sobotu jsme měli rozdělenou na dvě části. V té první někteří účastníci navštívili nedaleký hrad Pernštejn. Druhá skupina, vzhledem k teplotě vzduchu ta větší, svlažila svá
těla v přírodním koupališti Domanín. V odpoledních hodinách jsme měli naplánovaný nohejbalový turnaj. Do toho se
přihlásilo 12 hráčů, kteří byli nalosováni do čtyř týmů. Vítězi tohoto turnaje se stala trojice Hón Jiří st., Hón Jiří ml. a
Mičunek Lubomír. Po lítých bojích jsme se vrhli na opékání
špekáčků a na doplňování tekutin vypocených za celý den.
Děkuji všem za hojnou účast na soustředění a za pomoc při
organizování této akce. Redakčně kráceno, plné znění a foto
na www.nohejbalcernotin.cz.
Máme za sebou další ročník Amatérské nohejbalové ligy,
ve kterém jsme měli, stejně jako vloni, dva týmy. Náš první
tým v sestavě Mičunek Jakub, Mynář Petr, Jambor Lukáš,
Sencovici Michal a Hón Jiří ml. celou soutěž vyhrál, před týmem Hrabůvky a třetí Jezernicí, když za celou soutěž ztratili

pouze bod. Toto vítězství je již čtvrté v řadě v této soutěži.
Černotínské „béčko“ se umístilo na místě čtvrtém. Je velká škoda že jsme nezvládli domácí zápas s Jezernicí, kdy
jsme pro třetí místo v tabulce potřebovali vítězství za 3
body, ale brali jsme jen bod za remízu.
Letošní ročník byl pro nás jiný a také náročnější v tom,
že jsme poprvé celou soutěž organizovali a řídili. Všechny výsledky a konečná tabulka jsou na našich webových
stránkách nohejbalcernotin.cz .
Na závěr bych chtěl poděkovat všem za účast v soutěži a
za pomoc při organizování této soutěže.
Klub nohejbalu Černotín pořádá v sobotu 26. září 2015
od 10,00 hod. na víceúčelovém hřišti v Černotíně XIII.
ročník „Svatováclavského turnaje“ v nohejbalu trojic „O putovní pohár nohejbalu Černotín“. Startovné:
300,- Kč – družstvo Prezentace: od 9,00 hod. Připraveno
bohaté občerstvení. Kontakt: Lubomír Mičunek – 775
949 757. Sportu zdar a nohejbalu zvláště Luboš Mičunek

VOLEJBALový CYRILOMETODĚJSKÝ TURNAJ

V neděli 5. 7. 2015 se konal na hřišti za Společenským centrem v Černotíně již 8.
ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. V tropickém letním počasí se
sešlo nakonec šest družstev, která si to rozdala systémem každý s každým. Nutno
podotknout, že vlivem vnějších okolností se sešlo velmi málo volejbalistek a tak se
musely upravit propozice turnaje, kdy místo klasicky dvou volejbalistek v týmu,
postačila pouze jediná. I tak se ovšem mohli diváci kochat velmi podařeným výkonem zejména týmu Last Minute, který byl sestaven opravdu „na poslední chvíli“ a pouze v čtyřčlenné sestavě nakonec ovládl celý turnaj. Druhé místo obsadil
tým posbíraný z hráčů hranického okolí Pouliční směs a bronzové medaile si odnesli zástupci hrající pod hlavičkou firmy Cetris.
Děkuji tímto oddílu Nohejbalu Sokolu Černotín za pomoc s pořádáním tohoto
ročníku, který se povedl nejen díky počasí, ale i vynikajícímu občerstvení a osvěžujícímu pití. Těšíme se na další ročník.
Jiří Matějíčný

fotbal

Výsledky fotbalistů TJ Sokol Černotín v podzimní části Okresní
soutěže skupiny B : Černotín Bělotín B 2:4 (branky 2x Hladík),
Horní Nětčice - Černotín 1:0,
Černotín - Drahotuše 0:0.
Na podzim můžete přijít fandit
na tato domácí utkání v neděli
13.9. od 16:00 s týmem Čekyně
„B“, 4. 10. od 15:30
s Potštátem, 11. 10. od 15:00 s Žákovicemi, 25. 10. od 14:30 s Horními Nětčicemi.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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