INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Obecní pracovníci prováděli prořezávání zeleně, následně sečení trávy a údržbu zeleně.
• Na výzvu Správy železničních a dopravních cest jsme vykáceli topoly mezi železniční tratí a silnicí I/35.
• Odkoupili jsme komunikace v lokalitě Na Vápence.
• Na hřbitově byly vybudovány nové chodníky. Na tuto
akci poskytlo finanční příspěvek Ministerstvo zemědělství.
• Firma StavoSport Fryšták provedla kompletní výměnu povrchu víceúčelového hřiště u Společenského centra,
včetně úpravy podkladu.
• Firma EKO Agrostav Přerov a.s. odbahnila vodní nádrž v
Hluzově a vyspravila břehy. Aktuálně se je svah hráze osázen kameny, vybudováno nové zábradlí a provedeny úpravy komunikací a okolí.

• Provedli jsme úpravy v souladu s požadavky GDPR. Informační email je rozesílán těm občanům, kteří potvrdili
svůj zájem.
• Zbudovali jsme prostory na kontejnery pro sběrný dvůr,
za budovou bývalé stolárny. Nový asfaltový koberec má i
cesta k vlakové zastávce, cesta za Rothovým v Hluzově.

• Od 10.června je v platnosti změna jízdního řádu autobusové linky přes naší obec. Všechny linky budou opět
zastavovat na zastávce Hranice, pošta.
• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) pátek 15. a 29. června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna.

třídění odpadů

Tento projekt je spolunancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu je rekonstrukce vodní nádrže v k.ú. Hluzov a Špičky. Realizací projektu
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Plasty - třídí se pouze drobné plasty hlavně PET láhve,
tetrapakové obaly a obalové materiály-balí se do žlutých
pytlů. Do plastů nepatří polystyren a těžké plasty jako
je zahradní nábytek, novodurové trubky, guma, PVC,
linolea a pneumatiky. Tyto plasty můžete odevzdat na
sběrném dvoře v Ekoltesu Hranice.
Papír - po obci kontejnery. Papír svázaný do balíku lze
dovést na sběrný dvůr, kde bude uložen do speciálního
kontejneru a odevzdán ZŠ do sběru, Výtěžek bude pro
potřeby žáků školy (např. hrazeno plavání).
Sklo - třídíme do kontejnerů rozmístěných po obci.
Biologický odpad - do kontejneru na biologický odpad se
dává tráva, plevel ze zahrádky, různý drobný domácí bio
odpad, zbytky ovoce a zeleniny. Kontejnery jsou v hluzovské skále a v Černotíně ve dvoře za stolárnou. Ve skále
v Hluzově lze uložit také větve a části stromů, k větvím se
nesmí přidávat tráva a vypletý plevel ze zahrádek.
Na likvidaci stavební suti si musí každý zajistit odbornou
firmu, která má oprávnění suť odebírat.
Cesta k tomu abychom nenavyšovali poplatky za odvoz
komunálního odpadu je v tom, že se naučíme lépe
třídit. Doposud však u některých občanů tato snaha třídit
chybí. Např. v kontejneru na biologický odpad nacházíme
i nebezpečný odpad, čímž se znehodnotí celý obsah kontejneru a cena za likvidaci takového kontejneru je vysoká.
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VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ, PASŮ

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem
(ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání
občanského průkazu s čipem).
Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí
dokladu aktivuje - může tak učinit i později. Dosavadní
občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude
prováděna hromadná výměna dokladů).
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů.
Je umožněno vydávat občanské průkazy, popřípadě cestovní pasy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v
pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
O vydání lze požádat - u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra (MV).
Nový doklad u varianty do 24 hodin lze převzít pouze u
MV u varianty do 5 pracovních dnů, na kterémkoliv úřadu
obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti.
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OMEZENÍ Z DŮVODU opravy SILNICE i/35

Společnost STRABAG bude od července do října provádět
rekonstrukci silnice I/35.
Při 1. etapě (9.7.-17. 8. 2018) proběhne oprava v úseku
od křižovatky s ul. Kropáčovou po konec města Hranice.
Pouze pro autobusy bude umožněn obousměrný průjezd
ul. Teplickou od čerpací stanice Shell.
2. etapa (13.8.-19.10., ne ale dříve než bude ukončena
uzavírka 1. etapy) bude ještě rozsáhlejší - od křižovatky
v Černotíně po křižovatku v Miloticích nad Bečvou.
Obyvatelům obce bude povolen kolmý přejezd silnice
(směr k lokalitě U Mlýna) mimo období pokládky nového
koberce.
Pouze autobusové dopravě bude umožněna objízdná trasa z obce Černotín přes Hluzov, Špičky, Hranické Loučky,
do Milotic nad Bečvou.
V obou případech je objízdná trasa pro tranzit plánována
po trase Hranice - Nový Jičín - Valašské Meziříčí.

Životní JUBILEa

V měsících červen - srpen 2018 oslaví významná životní jubilea tito naši občané :
František Hrubec, František Andrš, Marie Smejkalová, Anna Zbořilová.
Blahopřejeme !

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Velikonoce v mateřské škole
Ani velká zima před Velikonocemi, nás neodradila od návštěvy v galerii M+M, kde děti viděly krásně nazdobená
Velikonoční vajíčka a perníčky.
V pondělí ráno, týden před Velikonocemi, jsme společně
upekli jidášky a velikonočního beránka, vyrobili Morenu,
se kterou jsme venku s básničkou Zimo, zimo, táhni pryč,
zaháněli letošní dlouhou zimu. Na žluté úterý jsme přišli
všichni ve žlutém a odpoledne jsme si vyzkoušeli zručnost
při pletení košíčků z pedigu a výrobě plstěného vajíčka, slepili si papírového zajíčka a namotali z vlny kuřátko a zajíčka. S radostí a chutí nazdobily děti perníky, a že si opravdu
pochutnaly svědčí to, že nezůstal ani jeden.
Den matek
Druhou květnovou neděli se sál
Společenského
centra v Černotíně zaplnil do
posledního místečka maminkami, babičkami i
občany z Černotína, kteří přišli
společně oslavit
Den matek. Nejdříve vystoupily
děti z mateřské
školy s pohádkou
o Sněhurce, kdy
jejich dramatické

ztvárnění vyvolalo velký potlesk, pak následovala krátká
ukázka angličtiny. Děti své vystoupení zakončily písničkami a básničkami pro maminky. Slzy všech maminek i
babiček vyvolal taneček Mravenčí ukolébavka od Z. Svěráka a J. Uhlíře.
Den u koní
Ve středu jsme šli na domluvenou návštěvu na koňskou
farmu p. Ryškové. Svých kamarádů se ujali s maminkou a
babičkou Nikolka a Tomášek, kteří předvedli, nejen jak se
starat o koně, ale i jak zvládají jízdu na koni přes překážky. Dětem ukázali, jak správně nasadit sedlo, jak se vodí
kůň, a kde mají koníci svůj výběh. S pomocí maminky
a babičky děti musely vyskočit do sedla, před tím ještě
nasadit čepici jako správný žokej a už na nás shlížely z

červen 2018

Zpravodaj obce Černotín

strana 3

výšky. Vedení koní se
ujali společně s maminkou a babičkou
sourozenci Ocelkovi.
Všem moc děkujeme
za příjemně strávené
dopoledne a těšíme
se, že i když jde Tomášek i Nikolka do
školy, budeme moct
návštěvu v příštím
školním roce zopakovat.
Výlet do Zbrašovských aragonitových
jeskyní a k propasti
Celý týden si s námi
sluníčko hrálo na
schovávanou, ale nás
to neodradilo a vypravili jsme se v pátek s batůžkami na
vlak na dlouho plánovaný výlet do jeskyní a k propasti.
V jeskyních nás hned při vstupu přivítal netopýr, který
nás doprovázel celou cestu, chodili jsme potichoučku, abychom nevyrušili jeskynní trpaslíky, a to, že tam opravdu
bydlí, nám dokazuje koblihová síň, kde trpaslíci vedli koblihovou bitvu. Paní průvodkyně nám pokusem dokázala,
že v jeskyních je nebezpečný plyn a když se zhasne je velká
tma, a proto jsme se chovali přesně podle pravidel jeskynních skřítků.
Po vydatné svačině nás čekal výšlap k propasti. Všichni
jsme byli odvážní a sešli opatrně po schůdkách dolů, a pak
už honem vlakem zpět na dobrý oběd do školky.
Pasování předškoláků
Středa 16. května byl důležitý den pro naše předškoláky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápis do 1.třídy základní školy
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhl na naší škole zápis dětí do
1. ročníku pro školní rok 2018/2019. K zápisu se dostavilo celkem 12 dětí, z toho 2 zákonní zástupci požádali o
odklad povinné školní docházky o 1 rok. Zápis probíhal
formou volného rozhovoru s dítětem. Sledovali jsme komunikativnost dítěte, kvalitu jeho projevu, způsob držení
tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů. Posuzovali jsme i slovní zásobu a řeč dítěte při přednesu
básničky nebo zpěvu písničky. Všechny děti byly u zápisu
velmi šikovné, vůbec se nebály a ukázaly, co všechno umí.
Prostředí školy již velice dobře znají z návštěvy prvního
ročníku, kam zavítaly s paní učitelkou z mateřské školy. Už
se na vás moc těšíme!

Odpoledne je čekal slavnostně vyzdobený sál, jejich rodiče a prarodiče. Do sálu za zvuku slavnostní fanfáry od
B. Smetany Libuše vstoupil p. starosta Jiří Andrýs a slavnostní akt mohl začít. Začala hrát písnička M. Davida „
Pár přátel stačí mít,“ a děti tancem vyjádřily své pocity,
protože na kamarády ze školky se nezapomíná a někdy se
vytváří přátelství na celé roky. Každý předškolák po představení se p. starostovi dostal šerpu, knihu s pamětním
listem a drobný dárek. Na závěr ještě společné foto a pak
děti a rodiče čekalo drobné pohoštění za které patří poděkování p. Vaňkové. Všichni přejeme našim malým předškoláčkům hodně úspěchů ve škole, hodné p. učitelky, ale
hlavně moc kamarádů. Bude se nám po nich stýskat, ale
dveře do černotínské mateřské školičky budou mít vždycky otevřené.
Dáša Losová
začal rychle naplňovat, takže jsme museli přiobjednat ještě jeden. Celkem jsme nasbírali 8610 kg starého papíru.
Dík patří především rodičům, za aktivní přístup ke sběru.
Nejlepší sběrači - MŠ: 1. místo Vojta Honěk 822 kg, 2.
místo Martin Roth 680 kg, 3. místo Maruška Hradilová
187 kg.
ZŠ: 1. místo Lenka Vaculová 860 kg, 2. místo sourozenci
Sládečkovi 634 kg, 3. místo Tomáš Hynčica 518 kg.

Den matek
V neděli 13. května ve 14 hodin proběhla ve Společenském centru v Černotíně oslava Dne matek, který pořádala naše základní a mateřská škola.
Nejprve přivítaly maminky děti z mateřské školy a předaly
jim krásné růže a popřály hezký zážitek. Potom tyto děti
vystoupily s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, s přednesem anglických básní, písněmi a tanečky. Celý program
Sběr starého papíru
25. dubna 2018 proběhl tradiční sběr starého papíru. Ke měl u všech přítomných velký ohlas.
škole se sjížděla auta naplněná balíky papíru a kontejner se Pak jsme vystoupili my, žáci základní školy. Nejprve vy-
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stoupila naše mažoretka Kája Rybanská, která měla veliký
úspěch a dlouhý potlesk.
Potom přišly na řadu děti, žáci ZUŠ v Hranicích, které hrály na tyto hudební nástroje: flétny, housle, violoncello, klávesy a trumpeta. Poté předvedl vystoupení se sestavou Roman Piechnik, který navštěvuje kroužek kunfu a po něm
vystoupily tančící berušky.
Pak přišlo to nejlepší, pohádkový muzikál Cirkus Humberto. Po pohádce jsme ještě přednesli pásmo básní a písní pro
maminky. Po básničkách jsme si vzali dárečky pro své maminky a šli jsme jim je předat společně s přáním hezkého
dne.
Na závěr jsme byli odměněni výbornými koláči a cukrovím, které napekla pro nás i pro maminky paní Andrea
Macenauerová. Po vystoupení všichni spěchali na hokej.
Doufáme, že se vystoupení všem líbilo.
Jaromír Lapeš, žák 5. ročníku
Den domácích mazlíčků
Pátek 25. května patřil v naší škole projektu „Den domácích mazlíčků“. Některé děti přinesly do
školy své mazlíčky, seznámily nás
s nimi a popsaly, jak náročná je
péče o živého tvora. Mohli jsme si
tak ve třídě pohladit křečka, králíčka, morče, podívat se na vodního šneka. Některá zvířátka jsme
pak společně navštívili i v domácím prostředí. Viděli jsme chameleona, pejsky, králíčky, želvu, koně
a další zvířátka. Spousta rodičů
pak doma určitě slyšela „ mami, já
chci pejska“.
Soutěž mladých zdravotníků
11. května se v Přerově uskutečnilo okresní kolo soutěže mladých
zdravotníků. I v této soutěži jsme
měli své „želízko v ohni“. Naše
družstvo ve složení Adélka Kelarová, Josífek Mynář, Terezka Sládečková, Barča Motlochová, Jarda
Lapeš a Nelinka Mitričová obsadili krásné druhé místo (viz. foto).
Gratulujeme!
Škola v přírodě
Děti ze ZŠ a MŠ si užívaly v týdnu 28.května školy v přírodě ve
Starých Hamrech. V úterý školka
sportovala a škola zaháněla bouřku lapači snů.
Naši malí indiáni vytvořili lesní
domečky, odpoledne jsme se vydali po indiánské cestě, a po zdolání překážek je v každém vigvamu čekalo překvapení - indián. Po
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návratu jsme společně vyrobili překvapení pro rodiče. Ve
středu se pobyt překlopil do druhé poloviny. Školáci se
vydali na náročnější turistický výlet k pomníku Maryčky Magdónové, který je u přehrady Šance. Navštívili také
kostel sv.Panny Marie na Gruni (viz. foto). Všichni zdolali
značné převýšení v náročném terénu.
Školkaři si vyzkoušeli indiánskou bitvu, hledání pokladu.
Náročnou trasu zvládli díky přesné mapě a odměnou jim
byl poklad. Školáci zkoumali pomocí lupy přírodu. Poslední večer jsme společně opékali buřty a svou nebojácnost prokázali na stezce odvahy, kde jim svítily indiánské
lampičky.
Školní liga miniházené
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do hranické školní ligy miniházené, která probíhala ve 4 kolech. V
této soutěži jsme byli úplnými nováčky, většina dětí házenou neznala. Seznámila je s ní až trenérka, paní Leona
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Černá, která navštívila naši školu a uspořádala pro žáky
několik tréninkových jednotek. Děti házená tak nadchla,
že pak trénovaly i v hodinách tělesné výchovy. Některé děti
se házené začaly věnovat i aktivně a staly se členy oddílu
házené TJ Cement Hranice.
Zasloužený úspěch se dostavil. Po čtvrtém kole, které se
uskutečnilo v pondělí 4.6.2018 a kdy se sečetly všechny
výsledky, jsme měli všechna družstva tzv. „na bedně“. Na
prvním místě v kategorii mladších dětí /1.-3. ročník/ se
umístilo družstvo „ Černé střely“ ve složení Adam Pernický, Anička Hradilová, Lenička Vaculová, Magdalenka My-
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nářová, Michalka Kelarová a Filip Andrš.
3. místo v této kategorii obsadilo naše družstvo „Ohniváci“ ve složení Anička Kubíková, Roman Piechnik, Kubík
Sládeček, Karolína Rybanská, Daneček Kubita a Matěj
Antoš. Ve starší kategorii /4. a 5. ročník/ zabodovalo naše
družstvo „Pumy“, které po těžkém souboji s dětmi z Ústí,
obsadilo skvělé druhé místo. Stříbrnou medaili tak získali Petr Hón, Tomáš Hynčica, Jarda Lapeš, Josífek Mynář,
Barča Motlochová, Terezka Sládečková, Adélka Kelarová,
Nelinka Mitričová a Marek Antoš.
Kolektiv pracovnic ZŠ

KNIHOVNA Černotín

Začarovaný les
Přišla ta nejbáječnější noc v roce. Noc, kdy
se všichni skřítci z knihovny schovají, aby je
snad lidské oko nespatřilo, protože právě v
onu noc knihovna nepatří jen skřítkům, ale
i odvážným nocležníkům. Ti sebrali všechnu svou odvahu, aby se vydali na pořádný
rej – Noc s Andersenem – pod hlavičkou
černotínské knihovny.
Našim cílem bylo nalézt patrona kouzelného lesa, kterého unesl Černý pán, aby
zmnohonásobil svou sílu. Proto les začal
skomírat. Z kouzelného lesa se stalo temné
území, kam živá noha se jen stěží odvážila.
My jsme však sebrali všechny síly i hromadu
odvahy a vydali jsme se pomoci patronovi. Ale abychom
splynuli s okolím, tak jsme se museli přeměnit do podoby
lesních elfů.
V této podobě jsme již podstoupili mnoho zkoušek, ať už
vyrobení ozdob na náš pohádkovník, rozpletli jsme Gordický uzel nebo jsme třeba i odlétli na listu. Seznámili jsme
se se zakladatelem lesa a na jeho počest jsme si zahráli hru
šlapanou. Objevili jsme nové zcela neznámé obyvatele lesa
a zabydleli jsme jej. Přes labyrint jsme došli až do srdce
lesa, kde je umístěno to největší dobro. Také jsme se svěřili
svým přátelům a vydali jsme se na stezku důvěry. Jejím vrcholem byl tanec pro světlušky, které jsme se snažili přilákat k sobě. Po splnění úkolů jsme získali kromě zasloužené
placky, semínka, ale i nápovědu k objevení patrona, který
byl blíže, než jsme snad tušili.
Naši lesní elfové se jen tak nevzdali, a i přesto, že jim Černý pán házel klacky pod nohy, tak jej nakonec porazili. V
knihovně bylo neustále co dělat a i potom, co jsme objevili
patrona, tak jsme ještě řádili. Někteří si dokonce ještě dali
druhou večeři. Proto jsme ulehli do spacáku až po jedné
hodině ráno. Pravda, než se dočetla první pohádka už drtivá nocležníků spala.
Ráno nás vzbudil zpěv ptáčků, a tak jsme rychle vyskočili
ze spacáků. Aby také ne, když nás čekala snídaně, a ještě
vzkaz a poklad od Hanse Christiana Andersena. Na závěr
pár her a zábavy, a poté již s otevřenou náručí vítat maminku s tatínkem.

Tak příští rok se opět v Místní knihovně Černotín sejdeme, a kdo ví, koho na jubilejní páté noci budeme hledat a
zachraňovat.
Krása v křehkosti
Tiše, tiše, našlapujte opatrně, nechceme slyšet žádný dusot kopýtek, to by se mohlo potom také stát, že by se rozhoupala a rozbila! Že nevíte, o čem je řeč? To mi neříkejte,
že jste si jich snad ještě nevšimli… no přeci vajíček, pravých nefalšovaných kraslic.
Pohybují se v rytmu větru, někdy nahoru a někdy dolů,
barevné mašle se vzorem i beze vzoru jim do toho všeho
hezky sekundují, ale nejsou žádnými druhými houslemi.
Zkrátka se skvěle doplňují. Letos jsme opět uspořádali
pod hlavičkou Místní knihovny Černotín menší megalomanskou akci, kdy ve středu naši pozornosti se staly tři
stromy na návsi, ten čtvrtý bohužel již minulém roce přemohla bouřka s blesky.
Člověk by snad ani nevěřil, jak tyto stromy za tři roky porostly, v roce 2016, kdy jsme zdobili poprvé, tak nám stačil nejzazší stupínek na štaflích. Pro letošek jsme museli
žebřík popotáhnout daleko výše a k tomu se ještě natáhnout na špičky.
Víme, že statistika nuda je, ale určitě vás zajímá, kolik že
se to vajíček houpe na našich třech kaštanech. Nebudu
vás dlouho napínat, přesně 1000.
Veronika Vališová
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KNIHOVNA hluzov

Ani letos nechyběla soutěž O velikonoční vajíčko. Z mnoha krásných obrázků, které malovaly děti školou i školkou
povinné, bylo těžké vybrat ty nejhezčí. Letos mi s tímto nelehkým úkolem pomohly děti i učitelé ze Základní školy
Struhlovsko. Dle jejich hlasů byly vybrány 3 obrázky od dětí
předškolního věku a 3 obrázky od školáků.
Na 1. místě se mezi školkovými dětmi umístil Lukášek
Vacula, na 2. místě byl Matýsek Zbruž a na 3.místě Míša
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Zbruž. Mezi školáky bylo velmi těžké vybrat ty nej obrázky, ale přesto se podařilo. Na 1. místě se umístila Terezka
Sládečková, na 2. místě se umístila Adélka Kelarová a Lenička Vaculová, na 3. místě se umístili Alžbětka a Jarda
Lapešovi.
Všechny obrázky, které děti namalovaly nebo vyrobily
jste mohli vidět na zastávkách v Hluzově a v Černotíně.
Moc děkuji za obrázky a budu se těšit na další soutěž.
Michaela Vaculová

z naší farnosti

Pouť do Štípy
V úterý 8. května se vydaly dva autobusy poutníků z Hustopeč, Bělotína, Špiček,
Černotína, Hluzova a dalších obcí na mariánskou pouť do Štípy. Štípa leží nedaleko
Zlína. Stojí zde krásný poutní chrám Panny
Marie. V kostele jsme měli mši svatou, kterou sloužil náš pan farář P. František Antonín Dostál. Přivítal nás i duchovní správce
farnosti P. František Sedláček, se kterým
jsme si mohli prohlédnout interiér kostela i
zdejší klášter. Pomodlili jsme se také křížovou cestu a po svátostném požehnání jsme
odjížděli domů, bohatší o nové duchovní i
kulturní zážitky.
Noc kostelů
Po dvouleté odmlce jsme se letos rozhodli opět připravit
akci Noc kostelů v Černotíně. Po májové pobožnosti byl
připraven program dětí, které chodí v černotínské škole
do náboženství. Byly připraveny tři písničky a dvě scénky.
Spontánní tanec, zpěv a nepředstíraná radost dětí roztleskaly celý kostel. Po tomto vystoupení následoval krásný
koncert žáků a učitelů ZUŠ Hranice, a to hobojové trio a
smyčcové trio, některé skladby byly doprovázeny violoncellem. Znovu se mi potvrdilo, že krásná duchovní hudba
nejlépe vyzní v prostorách chrámu.
Poté mohli návštěvníci zhlédnout dvě krátká videa o řeholnicích v dnešní době. Sestra Hyacinta pracuje v řeholní kavárně Ode v Olomouci, sestra Marie jako učitelka na
střední odborné škole v Bojkovicích. Obě videa ukazují na

myslivecké sdružení Černotín - hluzov

Měsíc červen je měsíc myslivosti, v tomto měsíci se většinou rozhoduje, jaké budou přírůstky zvěře. Je to měsíc
ochrany přírody a zvěře. Všechny druhy zvěře srstnaté a
pernaté buď kladou, nebo vodí mláďata. Pernatá zvěř sedí
na náhradních snůškách. Holubi hřivnáči nám hnízdí podruhé, musí vychovat mladé holuby, aby byli schopni se
zúčastnit podzimního tahu.
Při senoseči je povinnost vyhánět zvěř pomocí loveckých
psů. Spolupracujeme se ZOD, abychom zabránili ztrátám
hlavně mladé zvěře. Máme vyčištěné a vydesinfikovaná krmící zařízení.

méně obvyklý rozměr řeholního života: sloužit v civilním
zaměstnání a přinášet do běžného světa radost a pokoj,
pramenící z jejich života s Bohem. Na závěr Noci kostelů
jsme se všichni společně pomodlili a zazpívali s kytarou.
Co nás čeká ?
Pouť k sv. Cyrilu a Metoději v Černotíně – poutní mše
svatá bude ve čtvrtek 5.7. v 9.30
Pouť ke svatým Jáchymu a Anně v Hluzově – poutní mše
svatá bude v neděli 29.8. v 9.30
Pouť do Svaté země na podzim roku 2018 – stále je možnost se hlásit na pouť do Izraele, na vlastní oči projít důležitá biblická místa a zakusit krásu a sílu Svaté země. Bližší
informace na stránkách farnosti v některém z čísel zpravodaje ANGELUS.
Marie Kaňovská
Nepochopení některých myslivců (nepřikrmování bažantí zvěře, nedodržování normovaných kmenových stavů)
má vliv na nízký zájem celého honebního společenstva o
voliérový chov bažantí zvěře.
Jako honební starosta jsem se rozhodl, že budu bažantí zvěř líhnout a odchovávat ve vlastní režii, aby mladá
generace ještě viděla, nebo slyšela zakokrhat bažanta kohoutka, když večer hřaduje. Proto se snažím děti ve škole
seznámit se životem zvěře v naší honitbě.
Srny jsou plné srnčat, nejsou vidět. Máme sloveny 2 lišky,
od 16. května lovíme srny. Stále platí, vzhledem k africkému moru prasat, intenzivní lov prase divokého.
Honební starosta Antonín Andrš

červen 2018
hasičské sbory
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V sobotu 5. května si připomenuli svátek
svého patrona svatého Floriána sestry a bratři ze sborů dobrovolných hasičů v Černotíně a v Hluzově. Průvodu obcí a mše svaté
se zúčastnilo na tři desítky hasičů a hasiček.
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Poslední květnová sobota byla ve znamení Kácení máje. Ta letošní byla
vzhledem k opravě vodní nádrže postavená na hluzovské návsi. Od 15
hodin na návsi vyhrávali hustopečtí hudebníci s nestorem panem učitelem Zemánkem. Návštěvníci ocenili vystoupení malých mažorek Karolínky a Terezky, nechyběly lidové tanečky Holubička a Májka, pochutnali
si na perníkových srdíčkách
Mirek Vacula

SDH Černotín uspořádal v
sobotu 19.5. první kolo soutěží v hasičském sportu hustopečského okrsku.
V soutěži mužů, po součtu
obou disciplín zvítězili Milotice, 2.místo Špičky, 3. Poruba. Muži Hluzova obsadili
6.místo, domácí 7.místo. V
ženách soutěžili pouze dvě
družstva, postup do dalšího
kola získaly Milotice před
Porubou. V požárních útocích mužů nad 35 let zvítězily
Hustopeče (18,67 s), 2. místo
Milotice (20,80 s), 3.Poruba
(21,19 s), 4. Černotín (25,20
s), 5.místo Hluzov (27,21 s),
6.Vysoká, 7.Špičky.

cykloturis tický
oddíl
černé koně

V sobotu 7.4.2018
byl datum, kdy jsme
zahájili novou, již 10
cyklistickou
sezonu
2018. Sraz byl jako už
tradičně u kostela v
Černotíně ve 13 hodin.
Jeli jsme okolo Bečvy
na Osecký Jadran,
kde jsme dorazili po
malém zastavení u
našeho teamového kolegy Kančíka. Po malém
občerstvení jsme se
vydali na zpáteční
cestu do Černotínské klubovny na hřiště. Tam jsme měli zernice, Hranice a poté jsme dorazili do Černotína. Trase
možnost vyzkoušet uzené klobásy z Inžovy udírny, které dominoval průjezd krásným kaňonem řeky Bystřice.
Text a foto Petr Kelar
byly opravdu moc dobré. S dobrou náladou jsme se večer
rozešli ke svých domovům.
Symbolické startovné pouze 50 Kč je jednou z novinek
Prvního května jsme se zúčastnili akce Bílý kámen (Li- Moravské brány 2018, která se uskuteční v sobotu
bavá). Po startu u Zeleného kříže jsme vyrazili na Velkou 16.června. Ať už vyberete pěší nebo cyklo trasu, jste sám
střelnou, pak Smilovský mlýn a podél řeky Bystřice do nebo rodina zaplatíte při prezentaci 50 Kč.
Hluboček, Mariánské údolí, Mrsklesy, Dolní Újezd, Je- Pro prvních 300 účastníků je připraven startovací balíček
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(nápoj, tyčinka, mapa, startovní cedulka).
Nenechte registraci na poslední chvíli v sobotu, přijďte
se přihlásit v pátek 15.6. od 17 do 19 hodin.
V areálu u Společenského centra bude připraveno bohaté občerstvení, pro děti cyklohrátky, skákací hrad,
pískování i malování na obličej. Dospělí si mohou opět
zasoutěžit v hodu kolem a slalomu s bečkou piva. Po
celou dobu se o hudební doprovod postará DJ Milan
Nepustil.
Tombola na Moravské bráně, to není pouze první
cena – jízdní kolo. Na další šťastlivce čeká koloběžka
od firmy Kostka, 3 denní pobyt pro 2 osoby, sportovní
potřeby, zájezdy od CK Bonton (pobyt pro 2-4 osoby
v Bulharsku). Lístek do tomboly získá každý účastník,
který splní podmínky (razítka z kontrolních bodů).
Tomboly se mohou zúčastnit také všichni návštěvníci
zakoupením lístku do tomboly v hodnotě 50 Kč.
Mirek Vacula

nohejbal

Turnaj rodinných týmů.
Máme za sebou již 7. ročník nohejbalového turnaje rodinných týmů. Turnaj proběhl na nově zrekonstruovaném
trávníku u Společenského centra, za krásného jarního počasí. Zúčastnilo se 9 týmů a to 6 rodinných a 3 týmy smíšené, složené z členů Sokola Černotín. Po urputných bojích se z vítězství radoval rodinný tým „ Ogaři z Drahů“,
ve složení: Mičunek Jakub, Mičunek Lubomír, Kelar Jaromír a Kelar Jiří. Na druhém místě bylo družstvo nehrajícího kapitána Pavla Sencoviciho ve složení Sencovici Pavel
ml., Sencovici Michal
a Matějíčný Jiří. Třetí, bronzový stupínek
obsadil tým rodiny
Nedělků ve složení:
Nedělka Aleš, Nedělka
Leoš a Kapoun Vít.
V souběžně hraném
turnaji
sokolských
týmů vyhrála trojka
„Odpadlíci“ ve složení: Vykopal Jarda,
Ondruška Petr a Štětka Petr. Druhé místo
obsadili „ Pinkálisti“
v sestavě: Nehyba Petr,
Vacek Michal a Novák
Marek a třetí skončil
tým „Vačica“: Vašek
Michal, Hynčica Petr,
Hynčica Tomáš a Vašek Daniel.

Jsme rádi, že se letošní ročník vydařil a že se do turnaje
zapojili i mladí kluci: Petr Hón, Aleš Nedělka ml., Tomáš
Hynčica a Daniel Vašek. Je vidět, že kluky nohejbal baví a
doufáme, že budou pokračovat i nadále.
Chtěl bych také poděkovat Aleně a Zuzce za výbornou a
vždy usměvavou obsluhu u baru, Květovi za skvělou kuchyni a všem ostatním za pomoc při organizaci turnaje.
Věřím, že se příští rok zase sejdeme v hojném počtu, při již
8. ročníku Májového nohejbalového turnaje.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť Luboš Mičunek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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