INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Ukončeny byly práce na největší investiční akci roku 2016
„Stavební úpravy víceúčelového objektu - bývalé stolárny“.
Stavba byla 3.11.2016 zkolaudována stavebním úřadem v
Hranicích.
• Byla provedena deratizace kanalizace v celém úseku.
• Je vypracována projektová dokumentace na odbahnění
hluzovské přehrady. Nyní probíhá složitý proces za účelem
získání stavebního povolení. Pokud by vše proběhlo zdárně, mohlo by se začít v roce 2018.
• Provedli jsme opravu 2. nadjezdu nad železniční tratí,
který je v majetku obce. Firma IDS dokončila opravu 2. koleje na trati Hranice-Valašské Meziříčí. Ještě s touto firmou
řešíme opravy poškozených obecních komunikací.
• Povodí Moravy připravuje projekt na revitalizaci koryta
řeky Bečvy v k.ú. Černotín a Ústí. Cílem je vykácení náletových dřevin, úpravy břehu - vytvoření teras a úprav blízkých přírodě. Úpravami koryta by bylo dotčeno asi 5 ha
obecních pozemků - převážně lužních lesů.
• Kulturní komise zorganizovala v neděli 9.října cestopisnou přednášku rodiny Márů z Přerova na téma Austrálie.
• V sobotu 29.října vystoupili divadelníci ze souboru Tyl
Drahotuše s komedií Babička v trenkách.
• Tanečníci z Černotína a Hluzova tanečkem České beseda
zahájili v sobotu 22.října Den kultury na hranickém zámku. Poslední letošní vystoupení absolvovali v Hustopečích
na Cecilské zábavě.
• 25.října se konal lampiónový průvod v rámci oslav vzniku
Československé republiky.

• 28.října se starosta obce na pozvání prezidenta republiky
zúčastnil oslavy vzniku Československé republiky na Pražském hradě.

• Na konci října byly přistaveny objemové kontejnery na
domovní odpad, proběhl odvoz nebezpečného odpadu.
• Starosta obce se zúčastnil pracovní schůzky “Hranická
propast - 404 m”. Jednání svolala Česká speleologická
společnost. Byl seznámen s výzkumnými a průzkumnými
projekty, které probíhají na Hranické propasti. Od ledna
2017 budou spuštěny nové webové stránky propasti. Na
schůzce se především řešila možnost přebudování budovy
železniční zastávky Teplice nad Bečvou, na informační
centrum s vytvořením sociálního zázemí pro turisty, a
vytvoření stálé expozice věnované NPR Hůrka a průzkumu
hranické propasti.
• Naše obec
získala od Olomouckého kraje
neinvestiční do-

taci ve výši 34 000 Kč na pořízení ochranných prostředků
pro zásah. Pro JSDH Hluzov byly pořízeny 4 ks zásahové
přilby Dräger, 4 ks zásahové obuvi Jolly a 4 ks zásahových
oděvů Bushfire.
• Ve čtvrtek 17.listopadu se uskutečnilo Posezení se seniory. O zábavu se po obědě postarali Martin a Miroslav
Faltýnkovi.
• Připravili jsme vánoční stromek, rozsvícení se konalo v
neděli 5.12. s Mikulášskou nadílkou.
• Ve středu 21.prosince se uskuteční letošní poslední
zasedání Zastupitelstva obce, jedním z bodů programu
bude i projednání rozpočtu na rok 2018. V návrhu jsou
uvedeny tyto největší investice : opravy místních komunikací (2 mil Kč), opravy ČOV, zvýšení bezpečnosti na
přechodu přes silnici I/35, opravy veřejného osvětlení,
stavební úpravy v kotelně základní školy spojené s
výměnou kotle a systému ústředního topení. Rozpočet je
navržen s příjmy ve výši 9 168 tis Kč, s využitím přebytku
z hospodaření z minulých let (3 500 tis Kč) a výdaji 12
668 tis Kč.
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• V neděli 25.prosince 2016 jste všichni zváni na
Zpívání u kapličky. Začínáme v 16:30, připraven
bude vánoční punč.
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NOVÍ OBČÁNCI

V listopadu se narodili Hana Hýblová
(matka Lucie Ryšková) a Viktorka Rudová.

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících prosinec až únor oslaví životní jubilea:
75 - Věra Hendrychová, Ludmila Reková
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a
pohody.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Ve středu 12. října děti MŠ
a žáci ZŠ navštívili přírodovědný program v zámku
Lešná u Valašského Meziříčí s názvem „Den stromů“. V tematickém celku
„ Zelená pohádka“ jsme si
povídali o stromech. Děti
si vyslechly příběh „ Jak
se javor strakatil,“ tančily
jako lístky ve větru, vyzkoušely si jógu a naučily
se písničku Strom. Velkým
zážitkem byla návštěva zámeckého parku v Lešné,
kdy děti po návratu využily svoji kreativitu a z nasbíraného přírodního materiálu vytvořily strom.

zazpívali oblíbenou písničku „ Naše zem je kulatá“ a s
Ve čtvrtek 13.října jsme navštívili pana starostu na obec- blikajícími světýlky v lampiónech jsme se vydali cestou do
ním úřadě v Černotíně, kde jsme si prohlédli všechny Černotína. Odměnou nám byly nafukovací balónky, které
nám neznámé prostory, pan starosta nám ukázal ocenění, vesele poskakovaly nad našimi hlavami.
která obec získala. My jsme překvapili tím, že víme, co je Skřítková slavnost
ve znaku Černotína, a proč a kde jsme znak obce našli.
S odpoledními paprsky se ve čtvrtek 3.11. Společenské
Poslední týden v říjnu jsme
měli téma „Žlutá pohádka“.
Děti si vyslechly pohádku O
sluníčku, které se nudilo,“
seznámily se s tím, co je
duha, kdy ji můžeme vidět,
malovaly slunce, které dozdobily různým výtvarným
materiálem, skládaly duhu
a činnost zakončily zpěvem
a tancem písničky Hřej, sluníčko ,hřej.
Lampionový průvod
I když nám počasí moc nepřálo, sešli jsme se skoro
všichni v Hluzově u hasičské zbrojnice (foto na str.1).
Po krátkém projevu pana
starosty, hymny ČR, jsme
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centrum zaplnilo skřítky z MŠ. Nejdříve je čekal kouzelný
dopis psaný tajným písmem. Splněním drobných úkolů,
prokázaly své znalosti z přírody.
Děti v krásných, maminkami vyrobených kostýmech se s
velkým nadšením daly do stavění domečků z přírodnin.
Práce jim šla dobře od ruky, vzájemně si pomáhaly a brzy
byly příbytky pro Podzimníčky hotové. Každý skřítek si šel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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pro svou namalovanou, kouzelnou lampičku, kterou prozářil svůj domeček.
Za odměnu děti čekalo drobné občerstvení.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za zhotovení kostýmů pro děti, p. Kubitové, p. Vaculovi, p. Horsinkovi za
pomoc při akci a p. starostovi Andrýsovi za občerstvení.
Dáša Losová

stromů“. Na třech stanovištích děti postupně poznávaly
konkrétní stromy z různých úhlů pohledu. Součástí jednotlivých stanovišť byla ochutnávka, čichové poznávání
a kreativní tvoření. Na prvním stanovišti seznámila děti
babka kořenářka s našim národním stromem a jeho léčivými účinky. Cesta bludištěm děti dovedla k šálku lipového čaje. Děti poznávaly podle čichu jeho vůni. Na druhém
stanovišti děti přivítala sudička s pohádkovým vyprávěním, při kterém si děti upevnily pojmy jako kořeny, kmen
a koruna stromu. Hádaly, co všechno se dá vytvořit z jasanového dřeva. Na třetím stanovišti se děti seznámily s pestrou rodinou se zajímavými listy, jejíž členové pocházejí z
různých koutů světa a mají různé využití – s javorem. Děti
vytvořily malou zenovou zahrádku a ochutnaly javorový
sirup. I přes nepříznivé deštivé a chladné počasí se akce
vydařila, v zámeckém parku jsme ještě nasbírali krabici
Mezi pravidelné a oblíbené projekty v naší škole patří „Týkaštanů pro zvířátka na zimu.
den zdravé výživy“. V tomto týdnu děti pronikají do taKoncert Abraka Muzika
jemství zdravé výživy.
Do školy nosí zdravé svačinky, bez sladkostí, zato s porcí V úterý se děti MŠ a žáci ZŠ zúčastnili koncertu známé
ovoce nebo zeleniny. Ve školní jídelně pak pro ně paní ku- skupiny Abraka muzika, která připravuje výchovné konchařky připravují zdravé a chutné obědy. Děti tak mohly certy pro děti. Tentokrát pro nás připravili kreativní huvyzkoušet šoulet, kukuřičnou kaši nebo pohankové rizoto. dební dílnu a názvem „Hádanky“.
Nejvíce oblíbené bylo asi hádání, co paní kuchařky připra- A děti opravdu hádaly – podle melodie písničku, podle
vily do mističek. Hádali jsme, jak vypadá kuskus, pohanka písničky pohádku. Hodně jsme zpívali, hráli na tělo, ponebo rýžové vločky. Zjistili jsme, že z dýně je nejen výbor- slouchali i tleskali, někteří odvážlivci i tančili. Děti měly
ný kompot, ale i chutná polévka. Ochutnali jsme sušené možnost se předvést i na jevišti. Za to sklidily bouřlivý
ovoce z našich zahrad, ale i z dalekých krajů. Některé děti potlesk. Abraka muzika prostě nezklame. Už se těšíme na
příště!
zaskočila výrazná chuť manga.
Naše škola je již několik let zapojena do projektu „Ovoce do škol“
a „Školní mléko“. Letos jsme se
zapojili do soutěže Fit pomazánka. Úkolem školních kolektivů
bylo připravit zdravou a chutnou
pomazánku. Děti připravovaly 4
pomazánky – česnekovou, vajíčkovou, šunkovou a tuňákovou.
A právě s tuňákovou pomazánkou jsme se do soutěže přihlásili.
Všem dětem moc chutnalo, někteří pak ještě pomazánku zkoušeli připravit i doma.
Z důvodu odstávky elektřiny jsme se s dětmi vydali na návštěvu Domu dětí a mládeže v Hranicích. Některé děti
ho dobře znají, navštěvují kroužky, které hranický DDM
pořádá. Školáci si vyzkoušeli cvičení ke kreslení pravou
mozkovou hemisférou. Musím říct, že některým se opravdu velmi dařilo. Děti z mateřinky pro změnu řádily s různými známými i méně známými hudebními nástroji, které
pečlivě vyzkoušely. V příjemném prostředí jsme posvačili a
vydali se na cestu na nádraží. Zopakovali jsme si bezpečné
přesuny po městě, po chodníku i přes přechody, na kterých
nás zastavil známý červený panáček. V Černotíně jsme si
prohlédli opravené nádraží a už jsme honem spěchali na
dobrý oběd, který nám paní kuchařky připravily. Věřím, že
se do „domečku“ ještě někdy podíváme.

Ve středu 12. října děti MŠ a
žáci ZŠ navštívili přírodovědný
program v zámku Lešná u Valašského Meziříčí s názvem „Den
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V neděli 4. prosince se ve Společenském centru uskutečnila tradiční Mikulášská besídka. Letos byly na programu
výtvarné dílničky – děti i rodiče mohli vyzkoušet plstění,
výrobu vánočních přání a vánočních ozdob, z keramiky
modelovaly andílky a zdobily perníčky. K příjemné adventní atmosféře jistě přispělo i napečené cukroví našich
šikovných a obětavých maminek, vánoční punč i hudební doprovod pana Kořistky. Když se setmělo a zdálky se
ozývalo řinčení řetězů, děti zpozorněly. Navštívil nás totiž
Mikuláš se svou družinou. Odvážnější děti zarecitovaly
básničku či zazpívaly písničku, ty méně odvážné zdálky
pozorovaly čerty a slibovaly, že příští rok to bude s posloucháním lepší. Pak nás všechny Mikuláš doprovodil k
vánočnímu stromečku, kde děti MŠ i ZŠ zazpívaly krásné
zimní písničky. Za odměnu se rozsvítil vánoční stromeček.
Upozorňujeme rodiče předškoláků na změnu termínu zápiVýuka anglického jazyka v druhém ročníku je převážně su k povinné školní docházce. Zápisy se na všech základních
založena na příběhu. Opírá se o intenzivní zpětnou vazbu. školách budou konat v období od 1. dubna do 30. dubna
Hodina je stavěna na poslechu a mluvení. Je vedena zá- 2017. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy v souladu
bavnou formou. Žáky stimuluji a motivuji. Žáci plní úkoly s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem obv učebnici i pracovním sešitě, používáme výukové karty, vyklým. Nový termín zápisu byl zaveden novelou školského
Kolektiv pracovnic ZŠ.
které žáci umísťují na tabuli ke slovům nebo spojují slova zákona.
s obrázky. Zpíváme písně, ukazujeme v učebnici, zvedáme
Školní ples se uskuteční v sobotu 21.ledna 2017.
příslušné karty nad hlavu.

KNIHOVNA ČERNOTÍN

Křížem krážem republikou
Do letní soutěže Kniha cestuje se nám celkem sešlo 26
fotografií, samozřejmě, že knihovna také přispěla se svou
troškou do mlýna, ty však byly nesoutěžního charakteru.
Že je kniha naprostou součástí vašeho života, a to nejen na
výletech, jste se mohli přesvědčit v černotínské knihovně,
kde z této soutěže byla připravena nástěnka, na které byly
všechny fotky a místa, kde se naši čtenáři zvěčnili - například Šiklův mlýn, Stezka v oblacích, Liberec, rozhledny a
mnoho dalšího.
Porota hodnotila originalitu a zajímavost jednotlivých
snímků, kdy výsledkem je, že Ondra Ptáček získal 3. místo
za grilovačku, Aďa Šnejdrla za pravěkou fotku 2. místo a
Luky Vacula za snímek, který chtěl notnou dávku odvahy,
1. místo. Děkujeme všem zúčastněným za zaslání fotografie.

ro, ale nejvíce natrénováno má Patrik Květoň.
K tomu jsme si po slavnostním vyhlášení zahráli deskové
hry, které si i u nás můžete půjčit domů, malá ochutnávka –
Ubongo, Osadníci z Katanu, Lodě, Zlaté historky a mnoho
Herní smršť
jiných. A aby toho ještě nebylo málo, aktualizovali jsme pro
Dejte mi čtverečkovaný papír, tužku a ukažte na soupeře, vás tematické boxy, nyní si u nás můžete zapůjčit – Deteknechte mě chvíli přemýšlet, ať vám můžu ukázat, kdo je tiv, Pravěk, Vlakem na cestách, Tajemno a Loupežničení.
pravý bojovník ve válce křížku a koleček.
Listopad měsíc knírů
Ano, Knihovna Černotín vám naservírovala novou akci –
A nejen na ulici, ale také i u nás v černotínské knihovPiškvorkový turnaj, kde hlavním cenou byl putovní pohár
ně! Že nevíte, o co kráčí? Je to prosté, představte si muže,
a ručně vyrobené piškvorky, třeba na cesty.
muže, který si 1. listopadu oholí vousy, a následující měŽe jsou piškvorky jen „obyčejná“ hra, jak jste bláhoví.
síc si nechává narůst knírek. Přidejte značnou kreativitu,
Přidejte k piškvorkám parádní lidi, chuť soutěžit, ale také
dobročinné úmysly a projekt MOVEMBER (název vznikl
piškvorky vylepšené, nové a moderní, třeba 3D piškvorz anglického „MO“ – knírek a „NOVEMBER“ – listopad)
ky nebo variaci této hry, a to tedy Quatro, nejeden měl z
je na světě.
toho zamotanou hlavu. A jak to dopadlo? Náš nováček v
Na tento velice zajímavý projekt se Knihovna v Černotíně
knihovně Marek Antoš získal bronz, Staník Žeravík stříbsnažila upozornit celý měsíc. K vypůjčení byly knihy, kte-
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rým přes noc narostly knírky. Ale i vyrobené knírky, které si každý mohl zkusit, jak by mu slušel. Bojujeme proti
tabuizaci tématu rakoviny prostaty a varlat, tak bojujte s
námi! Podporujte muže v péči o své zdraví, vždyť nejsou
Supermanové.
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mi, připínáčky, alobalem,
hliníkovými
lžičkami,
ovsem, tavnou pistolí,
zavařovacími sklenicemi
i dřevem. Zkrátka kreativitě a fantazii v knihovně
bariéru nestavíme. Máme
zde i jednoho výjimečného kapra, který není jen
pastvou pro oči, ale zároveň nám provoní celou
výstavu. Je tak třešinkou
na dortu.
A jak to nakonec dopadlo? 3. místo předala černotínská
knihovna Lenči Vaculové, stříbro získala Lenka Babincová
a ten nejcennější kov si odnesla Anička Kubíková.
Vytvořili jsme pro vás takové malé kouzlo Vánoc, neboť
pokaždé, když navštívíte prostory obecního úřadu, tak
vždy objevíte novou rybu. Za to dáme ruku do ohně.

Dopis Ježíškovi - Řekněme NE Santu Clausovi!
V pátek 1. 12. se v knihovně sešli fanoušci českých Vánoc
a českého Ježíška, a těm všem byly k ruce tužky, propisky,
pastelky, voskovky, fixy, obálky, ale i známky, jen inspiraci
a nápady si každý přinesl svoje.
Nenechme se omezovat věkem, zkusme i my dospělí napsat dopis pro Ježíška, třeba nás potěší svou odpovědí,
podpoří nás nebo poradí ve svízelné situaci. Přidejte třeba
nějaký obrázek, ilustraci, napište správnou adresu, přehněte dopis, vložte jej do obálky, přidejte známky k dopisu, jednu známku olízněte a nalepte, napište adresu směr
Boží Dar. Poté zbývá již jen trpělivě čekat na odpověď,
která vás pohladí na duši. Strávili jsme zase pár příjemných chvil v prostředí Knihovny Černotín. Užili jsme si
prima zábavu, zahráli pár her, ale zároveň jsme se naladili Baňkohraní
Už jste zkontrolovali, jak jste na tom s vánočními ozdobana správnou vlnu.
mi? Nebylo by třeba doplnit zásoby, nebo je aktualizovat?
Čtení sluší každému
U nás v černotínské knihovně byly možné obě varianty!
Zaměřili jsme se na Den pro dětskou knihu (26. 11.), a
Někdo si přinesl své baňky, a ty oděl do nového kabátu,
přesunuli se do mateřské školy. Na pomoc jsme si při- ať už třpytkami nebo jednoduše fixem. Druhý se vrhl na
zvali kouzelné babičky a jednoho dědečka. A co jsme zde nabízený materiál. Z borovicových šišek si bylo možné vydělali? Nic jednoduššího než, že jsme propagovali četbu. robit sovičky, z vlny klubíčkové baňky nebo stromečky, k
Knihovna Černotín cíleně oslovila ty předčítače, kteří dispozici byly také dřevěné medailonky. Nevím, jak vy, ale
mají svá vnoučata v místní školce, a tím jsme se snažili my jsme byli v knihovně asi opravdu hodní, protože nás Jezpopularizovat knihu, ale i trochu ozvláštnit předčítání žíšek již teď obdaroval deskovými hrami. Máme tedy devět
v mateřské škole.
žhavých novinek, které rozšířily ty stávající. Tak neváhejte,
A že jsme se opravdu shledali s úspěchem! Děti byli hrdé, přijďte do Knihovny Černotín, třeba vám padne nějaká do
že zrovna jejich babička nebo dědeček čtou pohádku, pyš- oka.
ně se k nim hlásily, naprosto si to užívaly, řehotaly se a Jménem knihovny bych vám ráda popřála mnoho zdraví
vždy se těšily na další den, kdy jim bude někdo neobvyklý a úspěchů v novém roce. Také bych si přála, aby Knihovpředčítat.
na v Černotíně byla pro vás i nadále přítelem, který má co
Čtení se realizovalo pod záštitou celostátní akce „Celé Čes- nabídnout. Proto se již nyní můžete těšit na zbrusu nové a
ko čte dětem“, do kterého se Knihovna Černotín přihlásila neokoukané projekty a akce, které pro vás chystáme.
začátkem září. Pilotní díl se nadmíru vydařil, a proto byVeronika Vališová
chom v budoucnu rádi zrealizovali obdobné aktivity.
Redakčně kráceno, plné znění + foto na www.cernotin.cz
Tímto by knihovna chtěla poděkovat babičkám a dědečkovi, kteří se nebáli a přišli do Mateřské školy Černotín
předčítat. Zároveň patří velké dík učitelkám, které k této
akci svolily.
Létající ryby
Vánoce, to jsou svátky klidu a míru, kde nesmí chybět
cukroví, stromeček, bramborový salát, ale také i ryba. A
právě kapra si černotínská knihovna vzala za vzor a vyhlásila vánoční soutěž – Kapři k Vánocům patří.
Smyslem této akce bylo podpořit české tradice a symboly. Do Černotína nakonec připlavalo 306 kaprů, kteří se
usídlili v prostorách obecního úřadu, kde nám spolu se
stromečkem dělají vánoční výzdobu.
Černotínští kapři jsou vyrobeni různorodou technikou. Je
sice pravda, že nejběžnějším materiálem byl papír (barevný, novinový, krepový, balící), ale setkali jsme se i s větve-
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Z NAŠÍ FARNOSTI

V říjnu uspořádal P. František pouť do Lurd. Lurdy leží v
jihozápadní části Francie, na úpatí Pyrenejí. Jsou proslulé zjevením P.Marie mladé dívce Bernadettě v roce 1858.
Od té doby je místo navštěvované poutníky z celého světa, zvláště nemocnými doufajících v uzdravení. Mnozí byli
opravdu ze svých chorob uzdraveni.
Naše výprava z hustopečské farnosti se dopravila letecky z
Vídně do Barcelony, odtud poté autobusem přímo do Lurd.
Prohlédli jsme si baziliku, rodný dům Bernadetty, křížovou
cestu, jeskyni zjevení. Vykoupali jsme se ve vodě z pramene, prošli jsme bránou milosrdenství. Účastnili jsme se růžence a světelného průvodu ve večerních hodinách. Lurdy
nelze popsat, je třeba si je prohlédnout – a o to jsme se pokusili. Po dvou dnech jsme odjeli autobusem, zastavili jsme
se ve městě studentů - Toulouse, a prohlédli krásné baziliky
sv. Saturnina a sv. Tomáše Akvinského. Večer jsme dorazili
do Barcelony, na druhý den po krátké prohlídce města jsme
odletěli přes Vídeň domů. Pouť se velmi vydařila, vřele ji
doporučuji všem. Jsou to nezapomenutelné zážitky.
Jiřina Reková

MYSLIVECKÝ SPOLEK ČERNOTÍN

V měsíci prosinci nastává zimní počasí a tím se mění život
zvěře v přírodě. Spárkatá zvěř je přebarvená, sdružuje se
do tlup, kde snadněji přežívá zimu. Na poli končí podzimní práce, zvěři ubývá rozmanitosti potravy. Od září přikrmujeme jak zvěř spárkatou, tak drobnou, nezapomínáme
také na sůl. Krmelce a zásobníky máme navozené, každý
týden předkládáme zvěři krmivo. Koupili jsme 3,5 tuny
jarního krmiva – pšenici, oves, ječmen. Zvýšenou pozornost věnujeme srnčí zvěři, v lokalitě kde je nasetá řepka.
Odchovali jsme 250 kusů bažantí zvěře, kterou postupně
vypouštíme do honitby. Vloni jsme vypustili 5 bažantů
královských, letos máme připraveno 5 kohoutů a 10 slepiček pro zpestření přírody. Drobnou zvěř chráníme před
škodnou, máme zloveno 7 lišek a 5 kun. Chceme zakomo-
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Vánoční bohoslužby
Mše svatá na Štědrý den, tzv. „Půlnoční“, bude v kostele
v Černotíně ve 20.30 hod. Mše svaté na Slavnost Narození
Páně, neboli Boží Hod Vánoční 25.12. a na svátek sv. Štěpána 26.12 v 9.30 hod.
Tříkrálová sbírka proběhne v našich obcích v sobotu 7.ledna 2017 odpoledne. Děkujeme všem, kteří přijmou koledníky s otevřeným srdcem a štědrou dlaní. Sbírka jako každoročně putuje prostřednictvím Charity k potřebným – na
služby Charity, na přímou pomoc rodinám v nouzi i pomoc
v zahraničí. Uvedené časy bohoslužeb i Tříkrálové sbírky
jsou předběžné, sledujte proto ohlášky na kostele.
Přejeme Vám všem, abyste vánoční svátky, svátky Boží blízkosti a lásky, prožili v pokoji a radosti, abyste se nikdo necítil sám, aby tím největším dárkem pro každého z nás bylo
vědomí, že nás má někdo rád a že my můžeme tuto lásku
také dávat svým blízkým. Zabalme letos pod stromeček
svým nejbližším pořádný balík svého času, své pozornosti,
svého úsměvu. Požehnané Vánoce !
Marie Kaňovská

rovat 35 slepic a 7 bažantů, které po snůšce vypustíme do
honitby. Také příští rok budeme pokračovat v líhnutí kuřátek. V prosinci probíhá chrutí černé zvěře, kaňkování lišek,
divoké husy táhnou a odlétají také některé divoké kachny.
V zimě odčervíme srnčí zvěř.
Na Hubertském honu jsme zlovili 40 bažantů a 5 zajíců.
Po honě na poslední leči jsme podávali guláš, pečeného divočáka a srnčí medailónky či klobásku z divočáka. Bohatá
tombola a spokojení návštěvníci byli odměnou členům MS
za přípravu této akce.
Štěpánský hon se koná 26.prosince, sraz je v 8 hodin v
chatě MS v Hluzovské skále, srdečně jste zváni, pro honce
je podmínkou věk minimálně 15 let.
Přeji Vám všem štěstí, zdraví a pohodu v Novém roce 2017.
Lovu, lesu , myslivosti zdar, škodné zmar Andrš Antonín

HASIČSKÉ SBORY

Košt bramborového salátu
Černotínský rodák Jakub Mičunek se stal Hasičem roku
V sobotu 26. listopadu se uskutečnil ve Společenském cen2016. Finálový večer se konal v listopadu v hotelu Top
tru. Letos se sešlo 16 soutěžních vzorků různých chutí, inPraha. Kuba odměnu za vítězství v této soutěži věnoval
grediencí ale i vzhledu. V hlasování návštěvníků bylo toto
Nadačnímu fondu Krtek (podpora dětské onkologie).
pořadí vzorků salátů :
1. Ladislava Volek, 2.
Míša Vaculová, 3.místo Jana Kubáčová a Jiří
Volek.
Valná hromada SDH
Hluzov se uskuteční
v pátek 6.ledna 2017.
Medvěda
budeme
vodit v sobotu 25.února 2017, těšíme se na
početný a zábavný
průvod masek.
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CYKLOODDÍL ČERNÉ KONĚ

Letošní ukončení sezóny jsme uskutečnili 8. – 9. 10. netradičně s noclehem v Rekreačním areálu Středolesí. Výhodná poloha nedaleko Hranic měla umožnit krátkou
projížďku a dosah akce na kole, měla být lákadlem pro ty,
kteří nechtěli vytahovat auta. Krásný a nebývale teplý podzim se však během týdne před akcí změnil na sychravý
a mokrý. Z toho důvodu jsem na poslední chvíli odvolal
vyjížďku a vymyslel pěší alternativu. Tato volba se nakonec setkala s dobrým ohlasem a výšlapu se zúčastnilo 25
členů a přátel oddílu. Trasa vedla po zelené ze Středolesí
kolem sjezdovky lipnického lyžařského oddílu do Uhřínova. Dále jsme pokračovali po modré a v údolí Uhřínovského potoka odbočili vlevo ke golfovému hřišti na Radíkově. Odtud to bylo už jen kousek k cíli naší cesty, kde
nás čekala společná večeře a přátelské posezení v místním
rekreačním areálu.
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Ve čtvrtek 17.11. jsme měli za cíl turisticky oblíbený
Štramberk spojený s prohlídkou Městského pivovaru. Trasa vedla od kopřivnického nádraží k Bezručově vyhlídce a
pokračovala přes Raškovu vyhlídku k Janíkovu sedlu. Po té
jsme se vydali po úpatí Červeného kamene ke Štramberku,
kde jsme měli zajištěnu výše zmíněnou prohlídku. Po zajímavém výkladu s ochutnávkou místních speciálních piv a
obědě jsme vyšlapali k jeskyni Šipka a kochali se výhledy
z vrchu velkého lomu Kotouč. Poté už nejkratší cestou k
autům a 15 km dlouhá túra byla u konce.

První prosincová sobota je tradičně vyhrazena našemu
Mikulášskému výstupu na Lysou horu. Na rozdíl od loňského ročníku nás Lysá nepřekvapila ledem, ale uvítala
všechny své návštěvníky souvislou padesáti centimetrovou
pokrývkou čerstvého sněhu. Výstup jsme začali od hotelu Bezruč vyšlapaným chodníčkem po zelené turistické
značce. Dále jsme pokračovali po modré až na vrchol kráLetošní státní svátky jsme zvolili jako vhodné termíny pro lovny Beskyd. Zde jsme si odpočinuli v pěkném interiéru
naše podzimní výšlapy. Nutno říci, že to byla dobrá volba. nově vybudované chaty Emila Zátopka. Cesta dolů ubíNejen že účast na obou akcích byla hojná, ale i počasí nám
(přes horší předpovědi) nakonec vyšlo.
První túru vymysleli a perfektně zrealizovali Tomečkovi
28.10. Cílem byl jeden z dominantních vrcholků Beskyd
1035 m vysoký Javorový. K nástupu jsme zvolili vesničku Guty nedaleko Třince a prudkým stoupáním zdolávali
tento kopec přes Gutské sedlo. Po nezbytné vrcholové fotce jsme po hřebenu pozvolna scházeli k turistické chatě Na
Javorovém v jejíž bezprostřední blízkosti se nachází sjezdovka a startovací louka paraglaidistů. Po lehkém obědě
jsme se vraceli přes Paseky k našim zaparkovaným vozům.
hala rychle, letošního v pořadí už osmého ročníku
Mikulášského výstupu na Lysou horu se zúčastnilo
čtrnáct členů a přátel našeho oddílu. Přesto, že jsme
Sluníčko neviděli, nebe bylo pod mrakem, tak nám
Lysá ukázala svou vlídnou tvář, neboť nás ušetřila
od silného větru, který na ní panoval v předešlých
dnech.
Všechny příznivce turistiky zveme na Silvestrovskou vycházku. Sraz je v sobotu 31.12.2016 v 10
hodin před hospodou v Hluzově. Cíl u Obecního
úřadu v Černotíně, délka trasy je přibližně 10 km.
Kubrt - Mirek Šustal
Redakčně kráceno, plné znění na www.cernekone.cz

HOKEJ

Sezónu 2016/2017 zahájil černotínský hokejový tým jako
tradičně v průběhu září na zimním stadionu Nový Jičín.
Do letošního ročníku nám bohužel opět ubylo soupeřů,
odstoupily týmy Poruby a Vítkova. Odchody týmů jsou
spojeny buďto s přestupem do soutěže hrané na ve Valašském Meziříčí, nebo z finančních důvodů. Bez finanční
podpory je totiž hokej velmi těžce dostupný sport. Náš
tým už dlouhodobě podporuje především obec Černotín
a nám se na oplátku snad daří alespoň reprezentovat obec
kvalitními výsledky. Za posledních sedm sezón jsme ob-

sadili celkově dvakrát třetí, třikrát druhé a jednou celkové
první místo. Do kompletní sbírky nám scházela ještě neoblíbená bramborová, tak tu jsme si doplnili právě loni.
Do letošního ročníku jsme nastoupili s novým brankářem.
Máme odehráno osm zápasů, s 18 body a se skóre 40:32
se nacházíme se na velmi pěkné průběžné druhé pozici z
devíti mužstev. Výsledky jednotlivých zápasů: Černotín –
Jezernice 9:3 a 3:0, Černotín – Ice Chicken 3:10, Černotín Cool Cars 6:1, Černotín – Všechovice 3:1, Černotín - Beer
Hunters 4:10, Černotín – Střítež 7:3, Černotín - SK Olšovec
3:0.
Pavel Rek
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NOHEJBAL

Uzavřeli jsme nohejbalovou sezonu
2016
V této sezóně jsme dosáhli řady sportovních úspěchů. Patří k nim umístění na
bedně na turnajích v Polomi, Milenově,
Bernarticích, a také 3. místo na domácím
Svatováclavském turnaji.
Tím největším úspěchem ale bylo vítězství v dlouhodobé Zimní halové lize, která se hrála v Bernarticích nad Odrou. V
letošním roce jsme organizovali již 5. letní soustředění, kterého se v areálu Dolní
Bozeňov zúčastnilo 38 lidí. Pořádali jsme
také dva domácí turnaje v nohejbalu. Májový turnaj byl šestým ročníkem a vyhrála
trojka Volek Jiří, Jambor Lukáš a Matějíčný Jiří.
Hlavním turnajem byl Svatováclavský turnaj trojic, který
letos byl již 14. ročníkem a vyhráli jej kluci z Oder. Dále
jsme organizovali turnaj ve volejbale, který byl součástí
obecních oslav. Letošní nohejbalová sezona byla jubilejní
patnáctou sezonou Černotínského nohejbalu. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se podíleli a nebo stále podílí na
tom, že už 15 let žije v Černotíně sport nad nízkou sítí.
Poděkování za podporu patří Obecnímu úřadu Černotín a
také všem větším i menším sponzorům a podporovatelům
našeho malého ale velmi úspěšného sportovního oddílu.
Stejně jako vloni jsme se přihlásili do zimní halové soutě-

že, která se hraje v Bernarticích nad Odrou.
Na soupisce v této soutěži může být pouze 6 hráčů. Náš
nohejbalový oddíl reprezentují: Mynář Petr, Mičunek
Jakub, Sencovici Michal, Žeravík Karel, Jambor Lukáš a
Vykopal Jaroslav.
Soutěž se bude hrát pětikolově. Máme již za sebou první
kolo, které se hrálo 3.12. Do soutěže jsme vstoupili jako
obhájci loňského prvenství úspěšně a první kolo jsme vyhráli před týmem Valašského Meziříčí. Další kolo je na
programu 21.1.2017.
Sportu zdar a nohejbalu zvláště Luboš Mičunek.

STOLNÍ TENIS

Na konci loňské sezóny, byl přijat do klubu
po úspěšném zdolaní vstupního testu Michal Vašek. V letošní sezóně se do týmu zařadil také Aleš Nedělka, ale ještě si netroufl
na záludný vstupní test. Aleši, držíme palce!
Sestava A týmu 3. třídy okresní přebor :
Nehyba Petr, Hynčica Petr, Svák Vladimír,
Svák Lukáš.
Sestava B týmu 4. třídy okresní přebor : Novák Marek, Vacek Michal, Jiříček Antonín,
Mynařík Antonín, Pernický Marek, Oblouk
Josef, Nehyba Jan, Vašek Michal, Hón Jiří,
Segar Vít, Nedělka Aleš.
Výsledky A týmu : Hlinsko 14-4, Hradčany 12-6, Čekyně
A 10-8, Lipník 10-8, Rajnochovice A 11-7, Dolní Újezd A
7-11, Lhota A 13-5, Loučka 9-9, Hranice A 11-7, Milotice
8-10, Hustopeče A 9-9.
Výsledky B týmu : Dolní Újezd B 14-4, Osek B 9-9, Rajnochovice 10-8, Kojetín 3-15, Vlkoš B 7-11, Hranice B 10-8,
Hradčany 14-4, Všechovice B 8-10, Opatovice 7-11, Radkowy B 6-12.

V pátek 2. prosince jsme uspořádali pro děti chodící do
herny Mikulášskou nadílku. Děkujeme Mikuláši a jeho
družině, že zavítali do naší herny. 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. Přejeme Všem příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok. Michal Vacek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.

Z dodaných příspěvků sestavil Miroslav Vacula. Uzávěrka dalšího vydání je 28.února 2017.
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