INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Připravili jsme vánoční stromek, rozsvícení se konalo v
• Obecní pracovníci prováděli vyžínání lesa V Lípí a údržbu neděli 10.12. s Mikulášskou nadílkou.
• Povodí Moravy s.p. provedla opravu koryta potoka mezi
zeleně.
silnící I/35 a železniční tratí.
• V neděli 24.září se konala podzimní výstava.
• Byla dokončena oprava kotelny ve škole, kde z části
vznikla garáž pro obecní techniku.
• Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konaných ve dnech 20.10. – 21.10.2017 v naší
obci zvítězilo politické hnutí ANO 2011. Obdrželo 145
hlasů (33,02 % platných hlasů). V lednu nás čekají volby
prezidenta České republiky, první kolo se koná 12. a 13.ledna, případné druhé kolo 26. a 27. ledna 2018.
• Ve složení zastupitelstva došlo ke změně - na post zastupitele rezignovala Markéta Šnejdrlová, na její post nastoupila Marie Březinová, která současně vykovává funkci
předsedkyně sociální komise.
• Cyklostezka Ústí-Černotín-Hranice - celou akci zaštiťuje
• Ve středu 25.října se konal lampiónový průvod v rámci Mikroregion Hranicko, aktuálně zpracovány studie na
oslav vzniku Československé republiky.
lávku přes Bečvu, tak i cyklostezky. Proběhlo výběrové
• V listopadu byly přistaveny kontejnery na domovní od- řízení na zpracování projektové dokumentace.
pad, proveden svoz nebezpečného odpadu.
• Ve středu 14.12. se uskuteční zasedání Zastupitelstva
• Ve čtvrtek 30.listopadu se uskutečnilo Posezení se seni- obce. Rozpočet pro rok 2018 je navržen s příjmy včetně
ory. Před obědem vystoupily se svým programem děti ze zapojení přebytku z minulých let (5 684 tis Kč) a dotací
základní a mateřské školy. O zábavu se po obědě postaral - finančních příspěvků (2 953 tis Kč) v celkové výši 20
pan Hynčica se zpěvačkou.
783 tis Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 20 783 tis Kč.
• Firma Ozdravovna silnic opravila cestu k vodojemu, na Mezi největší investice je zařazeno : odbahnění vodního
místních komunikací zalila spáry asfaltovou zálivkou. V díla v Hluzově, výměna povrchu víceúčelového hřiště u
plánu jsou lokální opravy povrchů.
Společenského centra, vybudování chodníku na hřbitově,
• Pracujeme na projektech cyklostezky, zadali jsme studii opravy místních komunikací, vybudování parkovacích
dokanalizování místní části Vápenka.
míst v Černotíně a Hluzově. V mateřské školce plánu• Provedli jsme výběrové řízení na akce odbahnění vod- jeme kompletní rekonstrukci školní kuchyně, v obci bude
ní nádrže Hluzov (EkoAgrostav a.s. Přerov), chodníky rozšířeno a modernizováno veřejné osvětlení.
na hřbitově (Svoboda SDK Ježovice), výměna povrchu • V pondělí 25.prosince 2017 jste všichni zváni na Zpívání
víceúčelové hřiště (StavoSport s.r.o. Fryšták).
u kapličky. Začátek v 16:30, připraven bude vánoční punč.
• Rozšířili jsme veřejné osvětlení - cesta ke hřbitovu.
Zahájení automatizace Místní knihovny Černotín
• Opravili jsme střechu na objektu čistírny odpadních vod V roce 2017 realizovala obec projekt Zahájení automatia části obecního úřadu.
zace Místní knihovny Černotín. Tento projekt se uskutečnil
za finanční podpory Ministerstva kultury, které poskytlo
dotaci ve výši 24 000,- Kč. Z vlastních prostředků uhradila obec 12 230,- Kč. Celkové výdaje na projekt byly 36
230,- Kč. Pro
knihovnu
Černotín byl
pořízen notebook, čtečka
čárových
kódů a knihovní systém
Clavius.
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VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících prosinec až únor 2018 oslaví životní jubilea:
70 - Jarmila Nováková, Irena Volková, Marie Juříčková,
Věra Žeravíková, Karla Reková
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75 - Blažena Svačinová
80 - Hedvika Reková, Danuška Volková, Jaroslav Rek
90 - Anna Vašinová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Skřítková slavnost
Druhý ročník podzimního skřítkování
se uskutečnil dne 18. října. Počasí nám
přálo, takže se tato akce mohla uskutečnit na školní zahradě. Všechny přítomné děti se ve svých kostýmech nádherně
převtělily do podzimních skřítků a plnily za účasti rodičů různé úkoly, které
zdárně zvládly. Se zapojením své fantazie děti vyrobily z přírodnin obydlí pro
podzimní skřítky. Vyvrcholením a ke
spokojenosti všech byla tato akce zakončena opékáním špekáčků. Touto cestou
děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do organizace této akce.
Putování za poustevníkem Martinem
Za příznivého podzimního počasí jsme
se vydali / jako tradičně každý rok / v
úterý 14. 11. za Martinem poustevníkem. Děti celý podzim chystaly na tuto
příležitost potravu pro zvířátka – mrkev,
kaštany, žaludy, kukuřici, jablíčka, protože nechceme, aby zvířátka v zimě trpěla hladem. Na určeném místě nás poustevník Martin přivítal a děti mu zapívaly
písně a zarecitovaly básně o zvířátkách.
Odměnou pro děti byl drobný upomínkový dárek od lesní víly.
Divadlo ve školce
Dne 7. listopadu nás navštívila divadelní skupina Krajánek se svým vystoupením zaměřeným na tradiční
česká řemesla, tentokráte to byla profese „švec.“ Děti se nenásilnou formou
prostřednictvím pohádky seznámily s
tímto oborem, s odbornými názvy např.
šídlo, kopyto, verpánek apod. V průběhu pohádky si mohly zazpívat, zapojit se
osobně do děje pohádky a tím si rozšířit
vědomosti o tomto řemesle.
Miroslava Kořistková, foto Jiří Kelar
Mikuláš v mateřské škole
Dnešní den byl pro děti z mateřské a základní školy dlouho očekávaný den. Do
mateřské školy měla přijít návštěva v podobě Mikuláše, čerta a anděla. Některé

děti byly zvědavé, co bude, jestli ten čert a Mikuláš s andělem opravdu přijdou, zda ví o jejich drobných neplechách a jestli přece jen dostanou balíček,
nebo uhlí. Všechno proběhlo ale úplně v klidu, děti přednesly básničky, zazpívaly písničky a ti trošinku zlobivější slíbily na mikulášskou hůl, že budou
opravdu hodní. Těžší to měly děti ze základní školy, které musely samy vzpomínat na své hříchy a věřte, že to bylo pro někoho moc těžké. Poděkování
patří hasičům z Hluzova za půjčení kostýmu, Mikulášovi, čertovi a andělovi
a v neposlední řadě p. kuchařkám za balíčky pro všechny děti.
Text a foto Dáša Losová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Drakiáda
Každoročně v plánu akcí máme
i drakiádu. Vybrat vhodný termín není jednoduché. Letos
nám počasí moc nepřálo. Nefoukalo a pole u vodárny bylo
blátivé. I přes tyto překážky se
sešlo na smluveném místě dost
dětí i rodičů, kteří se pokoušeli
„rozpohybovat“ své papírové
draky. Někomu se to povedlo
více, někomu méně. Na všechny čekala sladká odměna a radost ze společně stráveného
odpoledne.
Sběr starého papíru
Na začátku školního roku proběhl sběr starého papíru. Za vydatné pomoci dětí a hlavně
rodičů se nám podařilo zaplnit celý kontejner.
Výsledky - mateřská škola: 1.místo Lukáš Vacula 510 kg, 2. Jiří Kelar 469 kg, 3. místo Daniel Motloch 300 kg.
Základní škola: 1. místo Tereza a Jakub Sládečkovi 420 kg, 2. Magdalena a Josef Mynářovi 338 kg, 3. Tomáš Hynčica 237 kg. Celkem
jsme nasbírali 5294 kg starého papíru.
Házená do škol
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Házená pro všechny“, který se
týká žáků 1.-5. ročníků základní školy. Realizaci zastřešuje ČSH ve spolupráci s místními
házenkářskými kluby. V Hranicích je to TJ
Cement Hranice. Proto nás navštívila paní
Leona Černá, trenérka z oddílu házené TJ Cement Hranice, aby nás do tajů tohoto sportu
zasvětila a vysvětlila nám pravidla hry. Naostro se pak utkáme ve čtyřech kolech s ostatními žáky okolních škol.
Cílem tohoto projektu je, aby se děti v rámci povinné školní docházky seznámily s kolektivní míčovou hrou, která má v naší zemi
hlubokou tradici. Seznámení dětí probíhá
prostřednictvím tzv. miniházené, tj. hry, kdy
proti sobě nastupují dvě družstva o 4 hráčích
v poli a s 1 brankářem.
I když jsme v této soutěži úplnými nováčky a
s házenou jsme se seznámili teprve před několika týdny, na prvním kole jsme se nedali
zahanbit. Hlavně družstvo starších dětí si vedlo velice dobře. Čekají nás ještě další tři kola
Vystoupení pro seniory
a stále se nám daří hru zlepšovat i zdokona30. listopadu se ve Společenském centru konalo tradiční posezení se
lovat. Držte nám proto palce, druhé kolo nás
seniory. Děti ze školky i ze školy vystoupily se svým programem. Z úst
čeká v pondělí 18. prosince.
těch nejmenších zazněla přáníčka pro babičky i dědečky. Školáci vy-
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stoupili s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“, ve které zvířát- družinou, na závěr jsme rozsvítili vánoční stromeček.
ka ze dvorku pomohla babičce. Děti také vyrobily drobné
Text a foto kolektiv pracovnic ZŠ
dárky, kterými obdarovaly příchozí seniory.
Aby o zdařilou pohádku nepřišli i rodiče, sehráli děti po- Školní ples se uskuteční v sobotu 20.ledna 2018 ve Spohádku i na Mikulášské besídce v neděli 10.prosince. Ve
lečenském centru, hraje MultiSins.
Společenském centru byly pro děti připraveny čertovské Maškarní karneval proběhne v sobotu 10.března 2018
hry, pískování, soutěže. Děti se dočkaly i Mikuláše se svou
ve Společenském centru.

KNIHOVNA Černotín

Pirátský sněm
Větrem ošlehaná cháska usedla za stůl v místní
Knihovně Černotín, neboť se zde konalo veledůležité pirátské sezení. Hlavním bodem jednání
byl poklad, který někde v Černotíně ukryl kapitán
Krátká Nudle. Vrhli jsme se na plnění úkolů. Malovali jsme piráta pomocí vlastního otisku ruky, vyhráli bitvu lodí nad kapitánem Jednoočkou, zvládli
souboj naslepo nad Indiány, objevili skalnatý ostrov Vikingů.
Po cestě kromě nových zážitků, nových přátel, ale
i nových nepřátel, jsme sesbírali nápovědy, které
nám měly dopomoci k objevení pokladu. A taky,
že jo. Dali jsme se do hrabání, hloubení jámy a kopání. A najednou se lopata zasekla. Objevenou krabici jsme si odnesli do knihovny. Po vybalení jsme
objevili oprýskanou truhlu plnou zlata! Každý si z této kořisti mohl trochu uzmout. I přestože čas už hodně pokročil, dali jsme si na závěr pár her a úplně utahaní jsme sebou
o půl druhé praštili do postele. Ráno jsme si ještě stačili
vybalit odměnu od kapitána.

Při válce křížků a koleček se z naší mozkovny 30.listopadu kouřilo a dýmalo. Naši hráči se pustili do soubojů s
vervou a odhodláním zvítězit. Bojovali, tužky jen řinčely.
A kdo že se nakonec prodral v piškvorkách až na stupínky nejvyšší? Třetí nejcenější placku si odnesl Luky Vacula,
těsně šlapal na paty druhému Áďovi Šnejdrlovi, ale na LePurpurové srdce
ničku Vaculovou nikdo nestačil, a ta se kromě zlaté me17. listopad byl ustanoven Mezinárodní den předčasně
daile může pyšnit rok putovním pohárem.
narozených dětí. Místní knihovna Černotín se rozhodla v
rámci Týdne knihoven zapojit do příprav na tento svátek,
ale hlavně podpořit činnost Nedoklubka – organizace pomáhající předčasně narozeným dětem a rodičům předčasně narozených dětí.
Uspořádali jsme tvořivé dílny, které byly svým způsobem
specifické, byly takovým průřezem dosavadního tvoření
v knihovně. Vypíchli jsme nejpovedenější a neúspěšnější
techniky, které se u nás za dob knihovny opravdu chytly.
Mohli jsme zkusit tradiční perličky – vločky a anděly, pergamanové svícny, quillingové svícny a ozdoby, enkaustikovou malbu a malbu na dřevo. A jak naše výrobky pomohly?
Je to prosté, začátkem listopadu proběhl v Praze bazárek,
jehož výtěžek podpořil činnost Nedoklubka.
A co navíc, zapojili jsme se do rekordu – Ponožkový rekord. Nedoklubko si za cíl stanovilo nashromáždit 9000
(číslo symbolizuje počet předčasně narozených dětí v ČR)
párů nových novorozeneckých ponožek.My jsme do na- Že knihovna není jen o knihách, tak to je v Černotíně
šich 31 párů ponožek vložili vzkaz pro maminku. Na závěr známá věc. Ke všem našim službám se ještě navíc připonašeho tvoření jsme si promítli film Čapí dobrodružství, jila v říjnovém Týdnu knihoven možnost zapůjčit si elekkterý nám přesně padl do noty, aby taky ne, když hlavní tronickou Albi tužku, a k tomu navíc ještě knihy ze série
Kouzelné čtení, můžeme vám nabídnout hned 8 kousků,
postavu zaujali čápi a miminka.
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ale také i 4 kouzelné Puzzle, 2 hry pro tužku, ale také i
hudební nástroje (piano a bubny). Kdo se nechá očarovat
jako první? My už jsme v knihovně kouzlu tužky zcela
propadli.
Nebeský Černotín
Do černotínské knihovny nám dolétli andělé různých
tvarů a barev. U nás všichni do jednoho z celého srdce
vítáni, neboť nás dokáží skvěle naladit na tu správnou vánoční vlnu.
Všichni naši andělé se snažili získat titul Miss anděl, jen
ti nejlepší mohli obstát. A kdo nakonec zvítězil v soutěži
„Andělé se tváří nesměle“ organizovanou pod hlavičkou
Knihovny Černotín? Na třetí pozici se vyhoupl anděl od
Kubíka Andrše, stříbrnou placku si odnesl Luky Vacula, metálem nejvyšším byl oceněn Filda Andrš, který si
odnesl placku nejcennější. V kategorii dospělých vyhrála
Vlaďka Šnejdrlová.
Nebylo jednoduché uhájit pozice na prvních příčkách,
vždyť konkurence byla opravdu veliká, což dokazuje i
celkový počet andělů 513. Jménem knihovny bych chtěla poděkovat všem, kteří odevzdali andílky, neboť se tak
zároveň přičinili i o výzdobu obecního úřadu. Tak nezapomeňte, neleňte, buďte ve střehu a příští rok zase nové
téma.
Ve čtvrtek 7.prosince jsme psali dopisy pro Ježíška.
Náš dopis se lišil tím, že jsme si mu vylili srdíčko, napsali jsme mu, v čem jsme se zlepšili, postěžovali jsme si
mu, pochválili jsme, ale samozřejmě jsme připsali i něco

farnost

Pouť do Fátimy
V říjnu, od 16. do 22.10. se uskutečnila pouť našich farností do portugalské Fátimy. Tento rok – 13.10.2017- je
to přesně sto let od posledního zjevení P. Marie třem dětem, Hyacintě, Františkovi a Lucii, v malé vesničce Fátimě.
Letecky jsme se dopravili do Lisabonu. Odtud jsme jeli
autobusem přímo do Fátimy. Zde jsme navštívili poutní
chrám P. Marie růžencové, kapli Zjevení, baziliku Nejsvětější Trojice. Zajímavý je i památník komunismu –
část berlínské zdi a jiné pamětihodnosti.
Druhý den jsme se dopravili do známého poutního místa ve Španělsku – Santiaga de Compostela, kde je chrám
sv. Jakuba Staršího a kam se často pořádají pěší poutě z
různých míst Evropy. Odtud naše pouť pokračovala do
Tours ke hrobu sv. Martina a pak do Paray-Le-Monial –
k světici Markétě Marii Alacoque. Po prohlídce tohoto
chrámu jsme se dopravili přes Německo domů.
I když nás často provázel déšť, tato pouť se mi velmi líbila. Zanechala ve mně nezapomenutelné zážitky.
Jiřina Reková

málo, čím by nás potěšil, ale i druhé, naše blízké. Všichni již
budou netrpělivě vyhlížet jeho odpověď ve schránce.
Zpříjemnili jsme si předvánoční čas, na chvilku se zastavili a žili jen momentálním okamžikem za zvuků vánočních
koled. Vyhlásili nejpilnějšího dětského čtenáře, tím se stal
Áďa Plevák.
Knihovna bude ve čtvrtek 28. 12. 2017 zavřená a těšit se na
vás budu v novém roce 4. 1. 2018. Jménem místní Knihovny
Černotín bych vám chtěla popřát mnoho úspěchů a zdraví v
následujícím novém roce. A někdy v knihovně na viděnou.
Veronika Vališová
Redakčně kráceno, plné znění + foto na www.cernotin.cz
narození Ježíše Krista 25.12., Štědrý den není žádný liturgický svátek /tzv. půlnoční mše svatá je už ze slavnosti narození
25.12./. Letos proto došlo k tomu, že 4. neděle adventní je
zároveň Štědrý den. Nepromarněme tuto dobu, která nemá
být slavením Vánoc, ale očekáváním. Učme i naše děti trpělivosti a neberme jim radost z těšení. Nejsmutnější je, když
pro mnohé lidi Vánoce končí Štědrým dnem, když tyto teprve začínají.
Dnešní doba je uspěchaná, vše chceme mít hned a na počkání a často tomu učíme i děti. Zastavme se, nespěchejme
a prožívejme každý den tak, jak k nám přichází a co nám
přináší. Advent, doba starobylých zpěvů rorátů, doba, kdy
jsou tmavá rána a dlouhé večery, kdy můžeme mít čas na
povídání, čtení pohádek a příběhů u rozžatého adventního
věnce, je jen jednou v roce.

Adventní koncerty v Černotíně
V neděli 3.12.v kostele se uskutečnil první ze dvou plánovaných adventních koncertů. Vystoupili na něm mladí umělci
– žáci ZUŠ Hranice a jejich učitelé. V podání komorního
hobojového tria a v podání tří sólových zpěváků jsme si vyslechli krásné skladby z období renesance, baroka i současnosti. Tato krásná hudba navodila opravdu příjemnou adventní atmosféru. Mladým umělcům děkujeme také za to, že
Proč je letos tak krátký advent?
dobrovolné vstupné ponechali v plné výši / necelé 3000Kč/
ADVENT- doba očekávání, těšení se a příprav na vánočna opravu našeho kostela.
ní svátky je letos mimořádně krátká. Protože církev slaví
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Druhý adventní benefiční koncert se uskutečnil v
sobotu 9.12. Vystoupily na něm umělkyně, které
jsme měli tu čest uvítat v našem kostele již v březnu,
Lucie Hilscherová- zpěv, a Linda Sítková na varhany. Vystupujícím i posluchačům srdečné díky!!
Srdečně Vás zveme na vánoční bohoslužby do černotínského kostela - na Štědrý den 24.12. ve 20.30
a na Boží hod vánoční 25.12.v 9.30.
V lednu 2018 proběhne Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří přijmou koledníky s otevřeným
srdcem a štědrou dlaní.
Jménem naší farnosti přejeme všem spoluobčanům
radostný a klidný advent a Vánoce prozářené vzájemnou láskou a pohodou.
Marie Kaňovská, foto Vladislav Barot

myslivecký spolek černotín

V měsíci prosinci nastává zimní počasí, ranní mrazíky,
sněhové přeháňky s deštěm a zvěři se mění život. Jiná potravinové nabídka - louky jsou posečené, úroda sklizená,
proto se této situaci musí trávicí trakt zvěře přizpůsobit.
Srnčí zvěř v naší honitbě se sdružuje do tlup, kde snadněji přežívá zimu a cítí se bezpečněji před škodnou. Zdravé
kusy jsou již přebarveny v zimní srsti, staré a nemocné se
přebarvují později, k tomu také směřuje průběžný odstřel.
V měsíci říjnu jsme začali přikrmovat jadrným krmivem,
které jsme si navezli do zásobníků a krmelců, taky nezapomínáme na sůl. Zvýšenou pozornost srnčí zvěři věnujeme
v lokalitách, kde je naseta řepka.
Odchovali jsme sto padesát kusů bažantí zvěře, polovinu
kohoutů máme na hon, ostatní bažantí zvěř vypustíme do
honitby v poměru 1:5. Chceme zakomorovat 5 kohoutů a
30 slepic pro sběr vajíček a líhnutí bažantí zvěře v příštím
roce.
V našem spolku je nezájem o chov bažantí zvěře a následné vypouštění do honitby, s čímž souvisí i lov škodné zvěře. Spousta členů loví v jiných honitbách, v naší honitbě si

rybářský spolek hluzov

Uplynulou sezónu můžeme hodnotit jako
úspěšnou z hlediska úlovků i uskutečnění vydařeného Rybářského plesu.
Především jsem rád, za ukončení dlouhodobé činnosti související s přípravou projektu
a žádosti o dotaci na odbahnění přehrady.
Samotné práce na revitalizaci celého vodního
díla V Lípí započnou po Novém roce.
Nám rybářům se podařilo v sobotu 28.října
přehradu vypustit a všechny ryby beze ztrát
slovit. Přímo na hrázi při výlovu mohli místní občané zhlédnout naši činnost.
Jménem rybářů bych Vás chtěl pozvat na tradiční Rybářský ples, který se bude konat v
sobotu 3.března 2018 v sále hluzovské hospody.
		
Josef Rýpar, foto Vladislav Barot

neplní ani základní povinnosti každého myslivce. Neváží si
zvěře ani honitby. Je zvolen nový výbor a doufám, že všechno se dá do pořádku i za cenu, že budou neplnící myslivci
vyloučeni z MS.
Máme sloveno 5 kusů srnců, 5 kusů divočáků, 10 lišek a
2 kuny. V prosinci probíhá chrutí černé zvěře, kaňkování
lišek, pozorujeme tah divokých hus, taky některé divoké
kachny nám odlétají.
Plánovaný společný hon „Hubertský“ 11.listopadu se nekonal, jelikož si 6 členů neudělalo čas. Zbylých 6 členů MS
připravilo pohoštění pro vlastníky honebních pozemků.
V15 hodin jsme se sešli a atmosféra byla jak na poslední
leči. Vylepšila ji trubačka Petruška Andršová ukázkou mysliveckých povelů a signálů. Bylo to jak na společném honu.
Nechyběla také zvěřinová tombola, dobré věcné ceny, spokojenost zúčastněných, dobrá nálada, výborný guláš, který
uvařil pan Zdeněk Čech a pivo jak křen.
Děkuji myslivcům, kteří připravili pohoštění pro vlastníky
pozemků a dobrou náladu.
Přeji Vám všem štěstí, zdraví a pohodu v novém roce 2018.
S pozdravem honební starosta Andrš Antonín
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hasičské sbory

V Hluzově máme za sebou Pyžamový bál, který se
uskutečnil 18.listopadu, intenzivně připravujeme vzorky
na Košt slivovice, který je plánován v sobotu 3.února
2018 v hluzovské hospodě. Nebude chybět ani soutěž pro
naše kuchařky o nejlepší koláč, povinná ingredince bude
upřesněna.
Černotínský sbor uspořádal v sobotu 25.října Košt bramborového salátu. V letošním ročníku zvítězil v hlasování
návštěvníků bramborový salát rodiny Marikovců, porota

Hokej

Od poloviny září hokejový oddíl TJ Sokol Černotín nastoupil do své již 21 sezóny.
Bohužel atraktivnosti naší soutěže ublížilo odhlášení dvou
týmů ze Všechovic a Stříteže. Z týmu zastupujících své
obce už tedy na zimním stadionu v Novém Jičíně kromě
nás, hrají jen týmy Jezernice a Olšovce. Další čtyři týmy
jsou složeny pod různými názvy, po uvolnění pravidel téměř výhradně jen z bývalých registrovaných hokejistů.
Bude tak v letošní sezoně mnohem těžší vybojovat nějaký
cenný kov v průběhu závěrečných bojů play off. Už průběžné výsledky o mnohém napovídají - po 8 odehraných
zápasech se momentálně nacházíme na páté příčce se třemi vítězstvími a pěti prohrami s celkovým pasivním skóre
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ocenila vzorek Broni Strnadlové.
Valná hromada SDH Černotín se uskuteční v sobotu
16.prosince, v Hluzově v pátek 5.ledna 2018. Medvěda
budeme vodit v sobotu 10.února 2018.

valná hromada TJ sokol černotín

TJ Sokol Černotín, spolek zve všechny své členy na valnou
hromadu, která se uskuteční v neděli 17.prosince 2017 od
17 hodin ve Společenském centru.
32:57. Ale nepropadejme panice, jednu výrazně pozitivní
informaci na závěr přeci jen mám, a ta je, že vzhledem k
tomu, že je sedm mužstev v soutěži, tak play-off máme jisté.
Výsledky jednotlivých zápasů : SK Olšovec : Černotín 3:4,
Ice Chicken : Černotín 5:1, Černotín : Beer Hunters 5:4,
Cool Cars : Černotín 12:5, Beer Hunters : Černotín 9:0,
Černotín : Ice Chicken 4:12, Černotín : HC Elmarex 6:7,
Černotín : TJ Jezernice 7:5
A ještě jednu pozvánku bych rád připojil - v pátek
29.12.2017 od 15:00 do 16:30 je 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.
				
Pavel Rek

černé koně

V sobotu 7. října jsme se společně vydali na naši letošní poslední společnou cyklistickou
vyjížďku. Sraz byl již tradičně
ve 13 hod u kostela v Černotíně. Po společné fotce naše kola
směřovala ke Špičkám, dále
přes Hranické Loučky do Hustopeč, kde jsme se občerstvili
domácí ořechovkou od MataJany. Po krátké přestávce jsme
se rozjeli směrem na Porubu
a Lešnou - cíl našeho výletu.
Po cestě jsme se ještě zastavili
u památníků letců nedaleko Lešné. Zpáteční cesta vedla
přes Lhotku, dále kolem hustopečských rybníků, nádhernou podzimní krajinou až do klubovny U Mlýna. V klubovně jsme se občerstvili kuřecími steaky s hranolkami či
chlebem. Šikovné hospodyňky napekly koláče ke kávě, či
čaji a tak se nám lépe vzpomínalo na uplynulou sezónu a
letní dovolené.
I když předpověď počasí nedávala velkou naději, nakonec se šest statečných Koníků a Kobylek rozhodlo v sobotu 28.října uskutečnit náročný výstup ze sedla Pindula
s převýšením 714 m až na vrchol bájné hory Radhošť.
Po zdolání vrcholu jsme si prohlédli kapli svatého Cyrila a Metoděje. V mlhavém počasí jsme si ukázali několik

pěkných vrcholů… například Velký Rozsutec, Lysou horu,
Velký Choč a odebrali jsme se na menší občerstvení do
horského hotelu Radegast. Posilněni valašskou kyselicou
jsme se vydali na sestup do základního tábora.
I když počasí nebylo zrovna příznivé, výlet jsme si užili a
nikdo se z početné skupiny neztratil.
V sobotu 18. listopadu se na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem sešla silná sestava zdatných turistů našeho oddílu.
Protože nám přálo počasí, účast byla hojná. Vyrazili jsme
po modré směrem na svatý Hostýn. V průběhu cesty jsme
doplňovali potraviny, tekutiny a kochali se krásami podzimní přírody. Po převýšení 424 m a 4,6 km jsme pokořili
nejvyšší bod výšlapu a stanuli u kamenné rozhledny, která
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bohužel byla zavřená. To nám náladu rozhodně nezkazilo.
Po prohlídce okolí a návštěvě baziliky Nanebevzetí Panny
Marie jsme se odebrali doplnit kalorie do restaurace Poutní dům, kde bylo občerstvení bufetového stylu na vysoké
úrovni.
Při sestupu byla zastávka u pramene Svaté Vody, kde byly
doplněny veškeré prázdné bandasky a vyrazili jsme nazpět
do Bystřice. Výšlap se opět vydařil a všichni jsme spokojeni
nasedli do aut a vyrazili zpět k domovům.
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psi, na které čekaly sněhem zasypané chodníky a pohádková zimní krajina. Na vrcholu jsme sice byli ochuzeni,
vzhledem k nízké viditelnosti, o výhled, vše jsme si ale vynahradili cestou zpět. Jakmile jsme se dostali pod mraky,
kochali jsme se výhledy po beskydských vrších a okolí.

Všechny příznivce turistiky zveme na Silvestrovskou
vycházku. Sraz je v sobotu 30.prosince v 13 hodin před
Obecním úřadem v Černotíně, trasa bude upřesněna podle počasí tak, abychom kolem 16 hod dorazili do hluzovV sobotu 9.prosince jsme vyrazili z místní části Ostravice ské klubovny na svařák.
- Mazák po modré turistické značce na Lysou horu. Le- Texty Maňasovi, Tomečkovi, Lorenc, M.Vacula, foto Petr
tošního Mikulášského výšlapu se zúčastnilo 14 turistů a 2 Kelar. Redakčně kráceno, plné znění na www.cernekone.cz

nohejbal

Dne 30. 9. proběhl již XV. ročník Svatováclavského turnaje trojic. Za krásného slunečného počasí se sešlo šest
trojic, aby bojovalo o putovní pohár nohejbalu Černotín.
Letošního ročníku se zúčastnilo méně týmů než v minulých ročnících, ale i přesto se hrál kvalitní nohejbal. Po urputných bojích se z vítězství radovala trojice z Přerova ve
složení Bergman, Žeravík a Štěpánek, která ve finále porazila první tým Černotína ve složení Mynář Petr, Mičunek
Jakub a Sencovici Michal. Na třetím místě skončili obhájci
loňského prvenství, tým z Loučky u Oder, kteří v souboji o
třetí místo porazili druhou trojici z našeho oddílu ve složení Nedělka, Jambor a Volek. Jsme rádi, že se turnaj i přes
nižší účast vydařil a budeme doufat, že příští XVI. ročník
bude lepší.
TJ sokol Černotín oddíl nohejbalu zve všechny na tradiční
Štěpánskou zábavu, která se koná dne 26.12. ve 20 hodin
ve Společenském centu v Černotíně Bude připravena zají- příznivcům sportu nad nízkou sítí za celoroční podporu
a přízeň.
mavá tombola a bohaté občerstvení.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť Luboš Mičunek
Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu a všem

STOLNÍ TENIS

Oddíl stolního tenisu zahájil sedmou sezonu svého působení v soutěžích okresního přeboru mužů Přerov 3. a 4.
třídy.
Sestava A- týmu hrající 3. třídu okresního přeboru : Nehyba Petr, Hynčica Petr, Novák Marek, Nehyba Jan. Na podzim A-tým porazil SDH Hlinsko C 11:7, TJ Sokol Loučka
B 12:6, TJ Sokol Osek A 10:8. Remizoval s TJ Hustopeče
nad Bečvou B 9:9 a prohrál s TJ Sokol Kojetín D 11:7, TJ
Sokol Tovačov C 12:6, TJ Sokol Čekyně 10:8, TJ Sigma Cidemat Hranice C 12:6, STK Hradčany 13:5, Stolní tenis
klub Komárno 12:6.
Sestava B-týmu hrající 4 třídy okresního přeboru : Vacek
Michal, Jiříček Antonín, Mynařík Antonín, Pernický Marek, Oblouk Josef, Vašek Michal, Hón Jiří, Nedělka Aleš,
Svák Lukáš. B tým porazil SK Všechovice 12:6, TJ Sokol

Dolní Újezd D 11:7, ST Rajnochovice B 11:7. Remizovali
s TJ Sokol Osek B a TJ Sokol Dolní Újezd C 9:9 a prohrál s
STK Hradčany C 11:7, TJ Sigma Cidemat Hranice D 12:6,
TJ Sokol Opatovice C 11:7, TJ Sokol Lipník nad Bečvou
B 11:7.
Tréninky dětí probíhají v pondělí a pátek vždy po domluvě a zájmu před zápasem a to okolo 17 hodiny nebo po
domluvě s Petrem Hynčicou nebo Markem Pernickým.
Tréninky pro mládež jsou vždy v pondělí a pátky od 17
hodin.
Již tradičně 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 tradiční bramboráky od Aleše Nedělky.
Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
Michal Vacek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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