INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• V úterý 3. března proběhl zájezd s návštěvou Muzea TA• Přichystali jsme vánoční stromky do Černotína, Hluzova, TRA v Kopřivnici a pivovaru Radegast v Nošovicích.
• V sobotu 7. března se uskutečnilo ve Společenském cenškoly a kostela.
• Podíleli jsme se na vánočních koncertech v černotínském tru divadelní představení Don Quijote da la mAncha.
kostele sv. Cyrila a Metoděje.
• Zpívání u kapličky proběhlo 25.12. 2019.
• Na Nový rok 1.1. a v sobotu 29.2. 2020 obecní úřad zorganizoval bruslení v Novém Jičíně.
• V sobotu 5.1. 2020 chodili koledníci Tříkrálové sbírky.
• Podepsali jsme smlouvu na odběr použitých jedlých olejů
a tuků s Firmou Viking group s.r.o. K dispozici v Černotíně před obecním úřadem a v Hluzově u hasičské zbrojnice
plastové sběrové nádoby zelené barvy s oranžovým víkem,
s kulatým pryžovým vhozem,
na použité rostlinné oleje a
tuky z domácností, např. fritovací oleje, ztužené jedlé
tuky apod. Do nádob nepatří • Ve dnech 12.-14.6. 2020 se bude v Bělotíně konat Sraz
technické oleje - převodové, barevných obcí.
motorové, tlumičové. Žádá- • Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) páme občany, aby tuky vhazovali tek 6. a 20. března, 3. dubna a 17. dubna, pátek 1. května
do nádob pouze v uzavřených (svoz bude proveden i přesto, že je státní svátek), 15. a 29.
PET lahvích, nikoliv ve skleně- května.
ných (z důvodů dalšího zpra- • Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 4.dubna, v
Černotíně (před kostelem) od 8:00 do 8:30, v Hluzově (u
cování.
hasičské zbrojnice) od 8:45 do 9:15.
• Chystáme výběrové řízení na výstavbu bytů v Černotíně,
současně žádáme na Ministerstvu pro místní rozvoj o pří- Poplatky za stočné, komunální odpad, psy
Oznamujeme občanům, že od 1.2. 2020 jsme zahájili na
spěvek na výstavbu.
• Firma JD Rozhlasy, která vysoutěžila zakázku na proti- obecním úřadě vybírání poplatků: komunální odpad
povodňová opatření odmítla podepsat smlouvu. V novém 400 Kč/os, stočné 468 Kč/osobu, poplatek ze psů 100,-Kč
výběrovém řízení byla vybrána firma Bártek rozhlasy s.r.o. (druhý a další pes 150 Kč). Zaplatit je možné přímo na
• Je objednána firma Poklopsystém na opravu kanalizač- OÚ Černotín v úřední hodiny.
Platbu je možné provést platebním příkazem – pošlete
ních poklopů.
email na adresu : ucetni@cernotin.cz, bude Vám sděle• 4.2. 2020 proběhly revize hasicích přístrojů.
• S firmou Cement Hranice jsme řešili etapizaci těžby, kte- na výše částky, číslo účtu a variabilní symbol k provedení
platby. Poplatky je nutno uhradit do 31.8. 2020.
rá zpožďuje veřejné projednávání územního plánu.
• Projekční společnost Vodam zpracovala Pasport kanaliČlověk v tísni
zace.
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám
• 10.2. 2020 proběhl audit (kontrola hospodaření ze strany
pomůžeme. Najdete nás na Masarykově náměstí 122 (buOlomouvkého kraje) – bez závad.
dova České pojišťovny, vchod z boční ulice). Naše služby
• V Hluzově, v ulici k Vozákovému, firma Srkala měnila
jsou bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovnívedení veřejného osvětlení.
ci vázáni mlčenlivostí. Schůzky je možné sjednávat u nás
• Koncem ledna jsme posílali hlášení ISPOP (Integrovaný
vkanceláři, nebo po domluvě snašimi terénními pracovsystém plnění ohlašovací povinnosti):
níky také u vás doma. Využít můžete také konzultačních
- o vypouštění odpadních vod
hodin každé pondělí od 13:30 do 15:30 na Úřadu práce
- o produkci a nakládání s odpady.
vHranicích (ul. Purgešova 1399) a každou středu od 9:00
• Pro Český statistický úřad jsme vypracovali „Roční výkaz
do 11:00 v kanceláři (Masarykovo nám. 122, Hranice).
o vodovodech a kanalizacích“.

březen 2020
NOVý OBČÁnek

V lednu 2020
se
narodil
nový občánek
Nela Švehlíková (Černotín
čp. 89). Blahopřejeme !

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Lyžařský kurz
Druhý týden v lednu skupina dětí z
mateřské a základní školy absolvovala lyžařský kurz na Trojáku.
Děti byly dle schopností a lyžařských dovedností rozděleny do 4
skupin, kde pod vedením zkušených instruktorů, některé získávaly první zkušenosti s lyžováním, a
ty zkušenější si je zdokonalovaly.
Všechny děti jízdu na lyžích zvládly a v pátek dopoledne se přijeli na
malé lyžaře podívat rodiče.
Týdenní kurz byl zakončen slalomem a dětem se dostalo velké pochvaly. Na závěr kurzu děti dostaly
diplom a medaili.
Karneval v mateřské škole
Ve čtvrtek 20. února v mateřské
škole se děti měly možnost převléci
do kostýmu svého oblíbeného superhrdiny, princezny nebo zvířete.
Čekalo je dopoledne plné her, tance a soutěží. Dovednost a zručnost
si vyzkoušely v družstvech nebo ve
skupinkách, stříhaly dle linie cestičky ke království, při hře na Popelku třídily hrách a čočku, nebo
přenášely míčky.
Celé dopoledne hrála hudba, kdy
děti tančily s radostí na známé
melodie Dády, Štístka a Poupěnky,
nebo oblíbené Míši.
Zazvonil zvonec a karnevalu byl
konec. Velkým překvapením byla
sladká odměna – koblížky od p. kuchařek, za což jim moc děkujeme.
Plánované akce :
Březen „Měsíc knihy“ 26. března navštívíme knihovnu v
Hranicích

Zpravodaj obce Černotín
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VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících březen až květen 2020 oslaví životní jubilea:
65 let - Bohumil Ryška , Marie Jakešová
70 let - Pavel Vybíral
75 let - Ludvík Rýpar, Zdeněk Juříček, Bohumila Cagašová, Karel Žeravík, Jaroslav Kubík
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

březen 2020

Zpravodaj obce Černotín

Seniorské čtení dětem
Projektový den - děti z MŠ a ZŠ budou mít možnost seznámit s postupem pečení chleba v projektu „Od semínka
k bochníku chleba“.
Maškarní karneval - sobota 14. března od 14 hodin Vás
zveme na karneval ve Společenském centru v Černotíně
Burza dětského oblečení, knih a hraček - v pondělí 16.
března od 13 do 17 hodin příjem věcí. Úterý a středa od
13 – 17 hodin prodej věcí. Ve čtvrtek 19. března odpoledne
– výdej věcí.
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Velikonoční dílnička - 25. března od 16 hodin „Velikonoční dílnička“ s ukázkou kreslení kraslic, malování a
dekorace vajíček nebo možnost vyrobit si drobnou jarní
dekoraci
Divadlo v Novém Jičíně - děti z mateřské školy pojedou
do divadla v Novém Jičíně na pohádku „Jak šlo vejce na
vandr“.
Noc v mateřské škole - 24. dubna – plánujeme odpoledne
plné her a čarodějů se spaním v mateřské škole.
Text a foto Dáša Losová

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

První měsíc
roku 2020 –
leden – začal
v naší škole
přípravou dětí
na pololetní
opakování.
Vysvědčení se
kvapem blížilo a tak snaha
získat co nejlepší známky
byla opravdu
veliká. Před
vysvědčením jsme se
rozhodli, že
strávíme noc
ve škole. Aby
nám
večerní čas rychle
uběhl, vymyslela paní učitelka Jana Vlčková „únikovou hru“. Úkolem družstev bylo
vysvobodit Popelku a pomoci jí dostat se na ples. Úkoly
byly opravdu náročné – přebrat čočku a rýži, rozluštit tajné
písmo, navštívit půdu a její poklady, najít správný klíč od
dveří, otevřít kufr a najít střevíčky a spousta dalších. Všem
družstvům se po veliké námaze podařilo úkoly splnit a tak
se Popelka dostala na vytoužený ples. Pro školáky byla půlnoc také magická – dostali svoje pololetní vysvědčení. Pak
už jsme všichni mohli spokojeně zalehnout do svých spacáků.
Druhý den jsme si dopoledne užili karnevalový rej a
všechno, co k němu patří – masky, tanec, zábava, soutěže,
hry i tombola. Po náročném dni se děti těšily na zasloužené
pololetní prázdniny.
Páťáci navštívili 20. února ZŠ Struhlovsko, která již tradičně pořádala Den otevřených dveří.
Všichni měli možnost prohlédnout si celou školu, vyzkoušet si práci v odborných učebnách. Škola se všem moc líbila

a už se určitě těší na své nové spolužáky.
V únoru začala také výuka plavání, kdy po deset týdnů budou žáci navštěvovat plovárnu v Hranicích, kde se
budou věnovat výuce plavání a ti zdatnější budou zdokonalovat své plavecké dovednosti. I když nám nemocnost dětí trošku zamíchala s počty, věříme, že po jarních
prázdninách se sejdeme již v plném počtu.
Připravované akce :
- 2. dubna – zápis do 1. ročníku ZŠ
- Sběr papíru /termín bude upřesněn/
- 20. dubna školní liga v házené
- 4. května - zápis do MŠ
- 10. května besídka ke Dni matek
- 11.-15. května škola v přírodě
- 22. května – rytmická show
- 29. května ukázka dravců
Mgr.Lenka Kleinová
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KNIHOVNA Černotín

Farmařina není peříčko
Připravit a naleštit sváteční
holínky, chopit se vidlí a vydat
se do černotínské knihovny s
cílem poklidit a postarat se, o
co možná nejvíce domácích
zvířat. Alespoň tak, by mohla
znít počáteční motivace pro
naše malé farmáře a farmářky.
A pokud vám bude štěstí
přát, nenatrefíte na lišku ani
vlka, bude vám to házet, tak
je úspěch rozhodně zaručen.
Opět po roce jsme oprášili již
tradiční deskovou hru, která v
naší knihovně patří mezi stálice a zároveň mezi jednu z nejoblíbenějších her. Hra je sice
někdy vrtkavá, vaše plány a
strategie se mohou zhatit díky
jedinému hodu, ale není třeba
věšet hlavu. Je třeba zatnout
zuby a dát se opět do boje.
Odvážným štěstí přeje, stejně
tak, jako našim malým farmářům. A ten, kdo
se toho nebojí, tak se do toho pořádně opřel!
Pro nejlepší čtyři farmáře jsme měli, díky firmě
Pygmalino s.r.o., která celý náš turnaj podpořila, připraveny ceny, ale nejhodnotnější se může
pyšnit pouze jeden, respektive jedna. A to titulem Superfarmář.
Připomínáme, že i pro letošní rok nabízíme donáškovou službu knih přímo do domu. Komu
činí problém schody do knihovny a chybí mu
dostatek čtiva, tak tento problém můžeme vyřešit. Stačí se ozvat a každý první pátek v měsíci
na vás může přímo u vás doma zvonit usměvavá
knihovnice s plnou taškou knih.
Veronika Vališová

KNIHOVNA HLUZOV

Velikonoční soutěž
A opět tu máme jarní soutěž.

Knihovna Hluzov vyhlašuje soutěž na téma Velikonoční beránci a ovečky.
Technika je libovolná, pro
nejlepší jsou připraveny
drobné odměny.

Tentokrát se bude jednat o velikonoční beránky a
ovečky.

V pondělí 30. března od 17
do 19 hodin proběhne Velikonoční dílnička v hluzovské knihovně.

Soutěž trvá od 2.3. - 30.3. 2020.

Michaela Vaculová

Můžete vyrábět libovolnou technikou, která se
vám bude líbit.

Vaše beránky a ovečky můžete odevzdat ve
školce, školní družině nebo v knihovně Hluzov.
Velikonoční dílnička bude 30.3.2020 v knihovně v
Hluzově od 17:00 hod.

březen 2020
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farnost

Tříkrálová sbírka
Jsou chvíle a příležitosti, které prožíváme
každý den, některé občas a některé jednou
za rok.
Možná i proto jsou nám tak vzácné. Určitě jsou pro nás vzácné a krásné vánoční
svátky a právě ve vánoční atmosféře se odehrává jedenkrát ročně, letos už podvacáté,
Tříkrálová sbírka Charity ČR.
V letošním roce vyrazilo v sobotu 4.ledna
po našich obcích celkem 6 skupinek, aby
popřáli občanům požehnaný nový rok a
poprosili o příspěvek do sbírky. Přijetí bylo
většinou velmi srdečné a lidé byli štědří.
Celkem se v naší obci vybralo rekordních
32 466 Kč (v Černotíně 17 897 Kč, v Hluzově 14 569 Kč).
Děkujeme všem dárcům, ale také všem dětem i vedoucím skupinek za jejich službu.
Farní den
Jedenkrát ročně se také setkáváme na Farním dnu. Tentokrát proběhl už v neděli
5.ledna.
Po pobožnosti v kostele, kterou vedl O. Pavel z Choryně, jsme mohli posedět ve Společenském centru. Dalším milým hostem
byl O. Andrej, také z Choryně, který nám
poutavě vyprávěl o své pouti na motorce,
do známého poutního místa Santiago de
Compostela ve Španělsku. Vyprávění doplnil i hezkými fotografiemi.
Také jsme si díky prezentaci připomněli naši pouť do Itálie v loňském roce. Celé
setkání zahájil a také svým požehnáním
ukončil náš milý duchovní správce O.František.
Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravě, donesli výborné zákusky, či jinak přispěli k příjemné atmosféře setkání.
Večery chval
Ve spolupráci s farností Špičky pořádáme
1x měsíčně Večery chval, kde v kostele zpíváme s kytarou chválové křesťanské písně.
V pátek 6.3. od 18 hodin bude tento Večer
chval v kostele v Černotíně, v pátek 3.4. v
kostele ve Špičkách. Jste srdečně zváni.
Letos plánujeme Noc kostelů v Černotíně, termín je staKdo by se chtěl vydat na pouť po stopách sv. apoštolů Pavnoven na pátek 5.6.
la a Ondřeje do Řecka, která se uskuteční od 15. do 22.10.
Velikonoční svátky - bohoslužby Svatého týdne a Veliko- 2020, může se přihlásit u našeho pana faráře (kontakt viz
noc proběhnou letos v Černotíně takto :
Angelus na webu farnosti).
Zelený čtvrtek 17.30, Velký pátek 15.00, Bílá sobota 20.30,
Foto Vladislav Barot (2x) , Petr Mynář
Velikonoční neděle 9.30, Velikonoční pondělí 9.00.
Marie Kaňovská

březen 2020
hasičské sbory
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Ve dvanáctém ročníku koštu slivovice a soutěže
o nejlepší koláč byla zvolena jako „povinná“ ingredience ořech.
Loňský rok nebyl skoupý na ořechy a tak v soutěži návštěvníci ochutnávali hned z 15 pečených
dobrot, koláčů a zákusků. To v měření pálenek
se přeci mírně projevila loňská neúroda ovoce
a tak „na košt“ bylo dodáno 22 vzorků slivovic,
nejen z loňského, ale i předloňského sběru. Od
15 hodiny se účastníci směle pustili do ochutnávání a hodnocení. Navečer po sečtení hlasů
byly vyhlášeny výsledky. V koláčích nejvíce zaujal zákusek od Nátalie Rekové, 2. místo Patrika
Reková, 3. místo Jana Grygarová. První místo
ve slivovicích si odnesl Vladislav Tomečka, na
2. místě se shodným počtem hlasů se umístili
spolupracovníci Josef Rýpar (čp.71) a
Zdeněk Maleňák, 3.místo Bořivoj
Vojtásek.
Vydařené sobotní
odpoledne
potěšilo pořadatele nejen počtem
a
kvalitou
vzorků, ale i
vysokou návště v nost í,
což již bohužel v poslední době není
standartem
v naší obci
při společenských akcích.
Mirek Vacula
V sobotu 22.
února prošly
obcí masky s
medvědem.
Foto Aleš Andrš (Hluzov)
a Vladislav
Barot (Černotín).
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stolní tenis

TJ Sokol Černotín oddíl stolního tenisu uspořádal v neděli
29.12. 2019 již tradiční Vánoční
turnaj neregistrovaných hráčů
v herně místního klubu.
V kategorii chlapců 1. až 5. třída se střetli celkem čtyři hráči
a vítězem se stal Jiřík Kelar, na
druhém místě Lukášek Vacula, třetí Martin Randus a čtvrtý
Radimek Nedělka.
V kategorii 6. až 9. třída se na
prvním místě umístil Petr Hón,
na druhém místě Kryštof Navrátil a třetí skončil Tomáš
Hynčica. Umístění na dalších
příčkách Aleš Nedělka, Lukáš
Navrátil, Jaromír Lapeš.
V kategorii dívek se stala vítězkou Šárka Prečová, na druhém
místě Míša Kelarová a třetí Eliška Hradilová, na nepopulární
bramboře skončila Alžběta Lapešová, na dalších příčkách se
umístily Lenča Vaculová a Karolína Kirchnerová. Všem dětem děkujeme za účast na turnaji a těšíme se za rok na vás.
Po ukončení dětských klání
nastoupily na plac ženy z naší
obce a nedalekých vesniček v
celkovém počtu osmi hráček.
Po krásných soubojích se stala
vítězkou Hana Prečová z Partutovic, na druhém místě domácí
hráčka Kristýna Volková. Na třetím místě skončila Alena
Krutilová. Další pořadí Petra Králíková, Jana Kubitová,
Lenka Kubitová, Bláža Nováková a Monika Kořístková.
Všem hráčkám děkujeme za účast v turnaji a pohodovou
atmosféru.
Jako poslední nastoupili na hrací plochu místní muži a to
v počtu čtrnácti chlapů i chlapců. Po pěkných soubojích
se stal vítězem místní hráč Pavel Sencovici, který ve finále
porazil skvěle hrajícího Jirku Matějčného. Na třetím místě
skončil Libor Hradil a čtvrtý Patrik Sencovici. Nejmladší
účastníci Petr Hón a Tomáš Hynčica skončili na pěkném
sedmém, respektive osmém místě.
Na závěr se ještě odehrál turnaj smíšených dvojic a to každý registrovaný hráč si vylosoval spoluhráče bez registrace,
celkem 8 dvojic. Po vyrovnaných čtyřhrách se stali vítězi
Michal Vacek a Jirka Matějičný. Druzí - Hradil, Marek
Pernický a třetí Sencovici Pavel a Marek Novák.
Děkujeme všem za účast, obecnímu úřadu za podporu tohoto sportu v naší obci a všem organizátorům za bezpro-

blémový chod turnaje.
Závěrem si jen postesknu nad klesající účastí a nezájmem
si mezi svátky trochu zasportovat a shodit nějaké to kilo,
tak třeba příští rok .....
Stolní tenisté uspořádali dne 29.2. 2020 tradiční turnaj
Mistrů registrovaných hráčů. Letošní ročník byl ve znamení menšího počtu hráčů ale i tak přijeli kluci až z Olomouce, či Přerova. I přes menší účast se celkem utkalo
čtrnáct hráčů.
Vítězem letošního ročníku se stal Tomáš Nohejl z Olomouce, který ve finále porazil Lukáše Grygara. Na třetím
místě se umístil Láďa Kollár. (Ne)populární záchodovou
štětku vybojoval Honzík Malec, který i přes obrovský
zdravotní hendicap předvádí krásný stolní tenis a je již na
turnaji naší stálicí, za což mu moc děkujeme.
Děkuji pořadatelům za organizaci, za skvělé bramboráky,
langoše, pivo a limo.
Sportu zdar
Michal Vacek
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cykloturistický oddíl černé koně

Po rozloučení a přání do nového roku, jsme se rozešli do
V sobotu 28.12. jsme se sešli na poslední akci tohoto roku svých domovů. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili akce a
Silvestrovském šmatlání. Po společné fotce před obecním tím nás podpořili.
úřadem jsme vyrazili v počtu 51 účastníků a 2 psů směrem První cyklovyjížďka je plánována na sobotu 4.dubna. Na
k propasti.
Velikonoční pondělí chceme projet trasu Moravské brány
Tam proběhlo malé občerstvení a dále jsme pokračovali v délce 50 km. Obě cyklotrasy Moravské brány jsou inosměr Svrčov, socha Janka a k Hranickému kempu. Dále vovány a obsahují nové úseky. I na letošní ročník, který se
jsme šli okolo zahrad k rozcestí u lípy a směrem na Hluzov koná v sobotu 13.června připravujeme bohatý program a
došli do cíle. Ten byl jako tradičně v Hluzovské hospodě atraktivní tombolu.
Petr Kelar
pana Lapeše, kde nás čekalo výborné občerstvení.

Spolek ochránců přírody V Lípí zve všechny srdečně na

Rybářský

ples
Sobota 14.března 2020 od 20 hodin
Sál pohostinství Hluzov
Vstupné 50 Kč DJ Kořístka
Losovačka o ceny
Sbor dobrovolných hasičů Hluzov pořádá v
sobotu 23. května Kácení máje.

Přijďte se pobavit k hasičské zbrojnici - připraven
doprovodný program. Připraveno bohaté občerstvení, skákací hrad, muzikanti z Hustopečí ...

FOTBAL

Fotbalisté TJ SOKOL Černotín,
spolek odehrají na jaře 2020 domácí
zápasy (vždy v neděli) :
12.dubna od 15:30 s TJ Sokol
Soběchleby,
19. dubna od 16 hodin s TJ Sokol
Tovačov „B“,
3.května od 16:30 hodin s TJ Sokol
Vlkoš,
17.května od 17 hodin s B týmem
Brodku,
31.května od 17 hodin s Polkovicemi
14.června od 17 hodin s Bochoří.
Změna vyhrazena

Oddíl nohejbalu zve všechny srdečně na
Májový nohejbalový turnaj.
V sobotu 30.května na hřišti
u Společenského centra v Černotíně.
Podrobnosti budou upřesněny.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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