INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Prováděli jsme údržbu komunikací a chodníků v zimě.
• Byly nám předány projekty na umístění bezpečnostního
zařízení Actibump. Jedná se o zařízení aktivního snižování rychlosti, které chceme umístit v obou jízdních směrech
před přechodem u křižovatky silnice I/35.
• Na konci roku 2016 proběhla inventarizace obecního majetku.
• Zpracováváme pasportizaci veřejného osvětlení v Černotíně a Hluzově.
• Podali jsme tyto žádosti o finanční příspěvky na opravu
chodníků v Černotíně kolem kostela a školy a na vybudování chodníků na hřbitově.
• Ve fázi přípravy je žádost o dotaci na odbahnění přehrady
V Lípí, které je obec majitelem.
• Chystáme osázení lesa u přehrady v Hluzově listnatými
dřevinami (lípa, javor, dub).
• Obec darovala symbolickou částku ve výši 786 Kč (1 Kč
na občana) na pořízení nových varhan do Svatovítské katedrály v Praze.
• Během měsíce února obec zaslala povinné hlášení a statistiky řešící čistírnu odpadních vod, kanalizaci a odpadové
hospodářství.
• 7.února provedli auditoři Krajského úřadu přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 – bez závad.
• Zadali jsme společně s obcí Ústí studii na vybudování
lávky přes řeku Bečvu, která by spojila naši obec s Ústím a
Skaličkou a současně by navazovala na cyklostezku Bečva.
• Od 1.března došlo ke změně v provozování pošty Černotín. Pobočka je transformována na poštu Partner. Nová
provozní doba pošty Partner :
Pondělí a středa
8:00 – 13:00
Úterý a čtvrtek		
12:00 – 18:00
Pátek
		
8:00 – 11:00.
• Oznamujeme občanům, že od 1.2.2017 jsme zahájili
na obecním úřadě vybírání poplatků: komunální odpad
400 Kč/os, stočné 432 Kč/osobu, poplatek ze psů 100,-Kč
(druhý a další pes 150 Kč).
Zaplatit je možné přímo na
OÚ Černotín v úřední hodiny. Platbu je možno provést
platebním příkazem – pošlete email na adresu : ucetnicernotin@volny.cz, bude Vám sdělena výše částky, číslo účtu
a variabilní symbol k provedení platby. Poplatky je nutno
uhradit do 31.8.2017.
• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) - pátek
10. března, 24. března, pátek 7. a 21. dubna, 5. a 19. května
2017. Kontejnery pro velkoobjemový domovní odpad budou přistaveny ve středu 5. dubna. V pátek 7. dubna budou

vyvezeny a opětovně přistaveny a ponechány do pondělí
10. dubna 2017. Sběr papíru se uskuteční před budovou
základní školy v úterý 11.dubna. Více informací o třídění
a nakládání s odpadem najdete ve speciální vložené příloze.
• Obecní úřad vás zve na přednášku členů České speologické společnosti HRANICKÝ KRAS na téma Hranická
propast - 404 m a to v pátek 10. března od 18 hodin ve
Společenském centru v Černotíně.

Informace pro občany : Mobilní hospic Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Cílem
je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v
kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i
duševních obtíží.
V rámci našich služeb poskytujeme domácí hospicovou péči,
poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující.
Více informací získáte na telefonní čísle 553 038 016, popř.
na www.zivotastrom.cz.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

28.února ve věku 84 let
zemřel pan Vladislav
Tomečka z Hluzova.
Člen sboru dobrovolných
hasičů (Černotín, Hluzov), aktivní účastník a
organizátor společenských
akcí. Dlouholetý varhaník, smuteční řečník.
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VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících březen až květen 2017 oslaví životní jubilea:
70 - Jarmila Plesníková Rýparová, Jitka Kubíková, Antonín Kaláb
75 - Karel Ondruška, Marie Tomečková
80 - Alena Humplíková
85 - Marie Reková, Antonín Kelar.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zima v mateřské škole
Velkou radost, udělala dětem paní Zima, která v
lednu přijela v bílém kočáře, roztrhla své peřiny a
zasypala celý Černotín velkou nadílkou sněhu.
My jsme pozorovali a chytali vločky sněhu, které
se snášely jako motýlci na naše zimní čepice. Ze
sněhu postavili velkého sněhuláka a iglú pro eskymáky, dělali pokusy se sněhem, sledovali tání ledu,
ale poznali i nebezpečí paní Zimy, která zahalila
naši školičku do bílé tmy. Únor je měsíc plný překvapení. Hned po prázdninách jsme si povídali o
zvířatech v lese, zjistili jsme, proč veverka potřebuje dlouhý ocásek, že liška není tak chytrá, jak se
o ní povídá, kdy se narodí medvědovi medvíďata,
jak jsou velká, podle čeho poznáme stáří jelena,
že maminka jelena není jelenice, ale laň a mládě
koloušek, srnec má srnu a srnče a mnoho dalších
důležitých informací. Ve čtvrtek naši školičku navštívil ing.Dvořák, který naše povídání doplnil a
připomenul, jak je důležité pečovat o zvířata v lese.
Proto se vypravíme co nejdříve do Hranic, doplníme společně krmelec v lese a nakrmíme kačenky
v Bečvě.
Olympiáda v Domě dětí a mládeže
Poslední únorový čtvrtek se děti z mateřské školy
vžily v DDM v Hranicích do rolí sportovců.Pracovnice DDM měly pro ně připravené zajímavé
sportovní soutěže a počáteční ostych se změnil ve
velké sportovní klání, s obrovským povzbuzová
ním kamarádů. Každá správná soutěž má ale své
vítěze a poražené, což našim sportovcům nevadilo.
Odměnou jim bylo lízátko nebo bonbón a v mateřské škole je čekala medaile.
Sněhuláčkův den
Období plné ledu, ale letos i sněhu, zakončily děti z
MŠ karnevalem na téma „Sněhuláčkův den.“ Ráno,
trošku nervózní, ve sněhově bílých kostýmech, pomáhaly s výzdobením třídy a po svačince TO začalo. Děti soutěžily v přenášení míčků, skákání v pytli
a v chůzi s kroužkem na hlavě. Mezi soutěžemi zpívala z CD oblíbená Míša a děti radostně dováděly.
Odměnou byly vlastnoručně napečené koblížky,
které jsme dozdobili nutelou a kopcem šlehačky.
				Dáša Losová
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V únoru 2017 se narodily nové občanky Eliška Pospíšilová
(matka Eliška Nováková) a Eliška Hegerová.

březen 2017

Zpravodaj obce Černotín

strana 3

„Tradiční maškarní karneval“ se koná v sobotu 1.4.2017 Děkujeme za finanční příspěvek obecnímu úřadu a oběod 14.30 hod.ve Společenském centru. Těšit se můžete na ma sborům dobrovolných hasičů v naší obci (příspěvek na
vystoupení klauna Pepina Prcka, bohatou tombolu, ob- tombolu).
čerstvení bude zajištěno.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ukončení prvního pololetí školního roku
Stalo se již tradicí, že v den rozdávání pololetního vysvědčení (31.1) se ve škole koná
maškarní ples. Stejně tomu tak bylo i v letošním roce. Ráno už děti netrpělivě čekaly na
svá vysvědčení. Je to vlastně takové zhodnocení jejich půlroční práce. Někteří se radovali ze samých jedniček, jiní zase zjistili, kde
budou muset ještě zabrat. Pak už se všichni
nechali strhnout karnevalovými přípravami – někteří zdobili třídu, jiní připravovali
zdravou svačinku a oblékali si své kostýmy.
Po úvodním představení masek nastal nejtěžší okamžik, odevzdat svůj hlas nejlepší a
nejoriginálnější masce. Musím přiznat, že to
vůbec není jednoduché. Na prvním místě se
umístila Zuzka Hradilová a Nela Mitričová. Hradilová. Ráda bych ocenila originální nápad Aničky Hradilové – byla
Na druhém místě Alžbětka Lapešová a na převlečena za čajový pytlík. Po vyčerpávajících soutěžích a tombole jsme
třetím místě Verunka Juříčková a Anička odcházeli na oběd a do družiny.
Návštěva ZŠ Struhlovsko
S blížícím se koncem školního roku rodiče žáků pátého ročníku stojí
před otázkou, kde bude jejich dítě pokračovat v plnění základní školní
docházky. Letos nás paní zástupkyně ze ZŠ a MŠ Struhlovsko pozvala na den otevřených dveří. Její pozvání jsme s radostí přivítali a ve
čtvrtek 23. února jsme se s páťačkami vydali do „velké“ školy. Holky
byly zpočátku plné rozpaků a ostychu, dlouhé chodby jako labyrint,
spousta nových neznámých tváří…. Musím říct, že se brzy rozkoukaly. Navštívili jsme hodinu matematiky v pátém ročníku, vyzkoušeli
jsme si hodinu angličtiny v jazykové laboratoři se sluchátky na uších,
ohromila nás učebna výtvarné výchovy, kde jsme vyzkoušeli sítotisk.
Třešničkou na dortu byla učebna matematiky a fyziky, kde jsme se
opravdu vyřádili. Nestihli jsme ani obdivovat všechny krásné pomůcky. V učebně přírodopisu si pro nás paní učitelka připravila krátký
test, který jsme všichni hravě zvládli. Po dobrém obědě a plni zážitků
jsme se vraceli zpět do Černotína.
Beseda o zubní hygieně
Ve čtvrtek 2.března proběhla v mateřské škole i základní škole zajímavá
přednáška o správném čištění zubů.
Tuto přednášku pro děti připravili studenti lékařské fakulty v rámci své praxe. Vysvětlili dětem, co je zubní kaz a
jak vzniká. Hlavní náplní ovšem bylo
naučit děti správnou techniku čištění
zubů. Zjistili jsme, že nejdůležitější je
správná volba kartáčku, správný postup a pravidelnost. Všechny děti slíbily, že svým zoubkům budou věnovat
správnou péči.
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Zápis do první třídy ZŠ
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13,00 do 17,00 hodin proběhne v místní základní škole zápis do první třídy.
Zapisují se děti, které k 31.8.2017 dovrší věku 6 let. K zápisu se mohou dostavit i děti, které dovrší věku 6 let v době
od září 2017 do června 2018, jsou-li přiměřeně tělesně i
duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a pro děti narozené od ledna do
června 2018 ještě je nutné i doporučení odborného lékaře.
Vše doloží k žádosti zákonný zástupce dítěte. Na zápis je
nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče přímo u zápisu.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné

KNIHOVNA ČERNOTÍN

školní docházky, je možné již k zápisu přinést doporučení
školského poradenského zařízení.
V souvislosti s blížícím se zápisem navštívila rodiče dětí
mateřské školy pracovnice pedagogicko-psychologické poradny v Hranicích paní Mgr. Ivana Matysová. Seznámila
rodiče s pojmem školní zralost, s průběhem případného
vyšetření v poradně a zodpověděla dotazy rodičů nejen
předškolních dětí.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 se koná ve středu 17. května.
V úterý 11. dubna proběhne sběr papíru /od 13,30 do
17,00/.
			
Mgr.Lenka Kleinová

Hravě s matematikou a logikou
Letošním startovacím výstřelem akcí v knihovně bylo zábavné herní odpoledne, kdy středobodem byla hra SUPERFARMÁŘ, která vznikla před
50 lety u našich polských sousedů.
Cílem hry je stát se nejúspěšnějším farmářem, který má stádo, v němž
bude alespoň jedno zvíře z každého druhu. Že je to snadný úkol? Tak to
nevíte, že na kostkách je i vlk s liškou, kteří vás mohou připravit o část,
nebo dokonce o celé stádo. Takže se i několikrát stalo, že naši farmáři zůstali těsně před branami. K dispozici jsme měli tři hry SUPERFARMÁŘE
zapůjčené od firmy Pygmalino s.r.o., která se zabývá distribucí didakticko
– společenských her. Tato firma nám také věnovala diplomy a věcné ceny
pro čtyři nejlepší hráče. A těmi nejlepšími farmáři, kterým není směnný
obchod cizí, se stali Áďa Šnejdrla, Paťa Květoň, Alenka Koláčková a na ten
nejvyšší stupeň se vyhoupl Romča Piechnik.
Pilotní akce tohoto roku se nadmíru vydařila, užili jsme si super soutěžní
odpoledne, zkusili jsme si zahrát novou hru, ale zároveň na závěr, když
nám zbyla ještě chvilka volna, tak jsme se podívali na zoubek deskovkám,
které má černotínská knihovna ve svém repertoáru. A že
jich není málo, celkem 30 kousků, které si můžete zahrát
i vy, a to nejen v knihovně, ale zapůjčit si je i domů, tak
neváhejte a využijte této lákavé nabídky.Podrobný soupis
her naleznete na oficiálních stránkách knihovny cernotin.
knihovna.info.
Březen zasvěcený čtenářům
Místní knihovna Černotín se letos poprvé zapojí do celostátního projektu – Březen měsíc čtenářů, který má pod
patronem SKIP (Svaz knihovníků a informačních služeb).
Ve středobodu tohoto projektu je právě čtenář, ať už malý či
velký a u nás tomu nebude jinak. Právě kolem vás se bude
točit celá knihovna, tak toho využijte a přijďte se podívat!
Letošním ročníkem se průvodcovství zhostí lichožroutí
parta, která zatrousí i do říše divů a u toho přece nemůžete
chybět!
Držte si ponožky a vrhněte se s námi za dobrodružstvím!
2. 3. – 24. 3. Výtvarná soutěž – hlavní téma Lichožrouti
30. 3. Tvořivé dílny, kvízy, čtení, vyhlášení výsledků soutěže a od 18 hodin promítání filmu Lichožrouti,
31. 3. Noc s Andersenem
Veronika Vališová
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Z NAŠÍ FARNOSTI

Tříkrálová sbírka
V našich obcích již řadu let chodí pět skupinek koledníků,
tři v Černotíně a dvě v Hluzově. Postupně se měnili vedoucí skupinek i tři králové, některé děti, které chodily jako
králové, už dnes jsou vedoucími skupinek. Také štědrost
občanů roste a myslím, že už se nenajde v obci nikdo, kdo
by úmyslně před koledníky dveře zavřel.
Navíc k finančnímu příspěvku lidé přidávají drobné pamlsky pro koledující děti. Letos si tuto odměnu koledníci
zvlášť zasloužili, vždyť chodili více než dvě hodiny v tuhém
mrazu. Každá skupinka měla naplánovánou občerstvovací
stanici s teplým čajem, ale i tak přišli do cíle značně vymrzlí. Patří jim proto veliký dík.
V Černotíně 3 skupiny vybraly 14 464 Kč, v Hluzově 2 skupinky 11 450 Kč, celkem tedy v naší obci občané darovali
25 914 Kč. Děkujeme tak všem, kteří přispěli jakoukoliv
částkou.
Farní den
V neděli 5.2. se sešlo asi 40 farníků na tradiční Farní den.
Začali jsme krátkou pobožností v kostele. Ve Společenském centru nás kromě bohatého občerstvení čekal také
zajímavý program. Nejprve nám účastnice Světových dnů
mládeže v Krakově 2016 Marie Kaňovská ml. obrazem i
slovem přiblížila atmosféru a své dojmy z tohoto velkého
setkání mladých s papežem Františkem.
Naše farnosti byly v loňském roce na pouti v Lurdech ve
Francii. Obrazovou prezentaci doplněnou zajímavým vyprávěním si pro nás připravili manželé Jarka a Gábin Vyhnánkovi ze Špiček.
Byli jsme rádi, že jsme se sešli a mohli si popovídat s našim panem farářem, panem děkanem z Hranic i mezi sebou navzájem. Další Farní den připravíme zase až za rok,
ale setkat jako společenství se můžeme i na tradiční akci
Putování po křížích a dalších aktivitách. Zveme mezi nás
všechny zájemce, i když třeba nechodí do kostela. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Farního
dne.
Popeleční středou 1. března začalo 40-ti denní postní období, ve kterém se připravujeme na slavení velikonočních

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ

Měsíc březen je období, kdy se nám příroda probouzí.
Končí zima a pomalu se nám hlásí jaro. Zvěř je po zimě
vysílená, potřebuje klid a dobrou paši.
Letošní zima byla dost studená s vrstvou sněhu, stále přikrmujeme jak spárkatou, tak pernatou zvěř. Přilétá spousta
ptáků, divoké husy táhnou na sever. Vracejí se divocí holubi, kachny, začíná tok koroptví, bažantů. Divoké kachny
nám začínají hnízdit.
V březnu můžeme vidět bachyně, které vodí selata. V norách máme liščata. Jeleni nám shazují paroží, tlupy srnčího
se nám rozpadají. Srnci vytloukají paroží a značkují teritoria.
Přikrmujeme bažantí zvěř, aby se nám nerozlezla po honit-
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svátků. Další aktivitou Charity je tzv. Postní almužna.
Rodiny si mohou z kostela donést domů malou papírovou
pokladničku a do ní střádat penízky, které ušetří třeba za
to, co si v postu nekoupí a nedopřejí. Nebo sem mohou
dávat drobné, které zůstanou po nákupu. Zapojují se i
děti a tak se učí něčeho se vzdát ve prospěch chudších a
potřebných. Pokladničky se na Květnou neděli odevzdají
v kostele a Charita tyto peníze využívá k přímé pomoci
rodinám v nouzi v našem okolí. Můžete se zapojit i vy.
Pozvánky:
17. – 19. 3. Dřevohostice Víkend pro matky a dcery / tvoření, vycházky a další program pro prohloubení vztahů
matka – dospívající dcera / doporučený věk dcery min.10
let/
Od 10.5. začne na faře v Hranicích zajímavý kurz Klíč
ke zdravým vztahům v rodině. Vede jej psycholog Pavel
Mečkovský z Olomouce. Tento kurz už jednou proběhl
a měl velmi dobré ohlasy. Kurz se skládá ze čtyř setkání.
Obě tyto akce pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice , informace najdete na webu hranice.dcpr.cz, přihlášky na cprhranice@ado.cz.
1.4. 2017 Zlín Arcidiecézní setkání mládeže - bližší info
na plakátku u kostela.
Marie Kaňovská

Farnost Černotín zve srdečně na Benefiční
koncert na opravu kostela sv.Cyrila a Metoděje, který se uskuteční v neděli 12.března
od 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

bě. Musíme vydesinfikovat voliéru, ve voliéře máme asi 35
ks bažantí zvěře, jako chovné hejno na sběr vajíček. Musíme opravit krmící zařízení a vydesinfikovat.
V zimě jsme spotřebovali 3,5 tuny jadrného krmiva. Máme
zloveno 8 lišek, 4 kuny. Srny jsou plné, koncem června budou klást srnčata. Proto je třeba v honitbě udržovat klid,
chránit mladou zvěř.
Letošní zimu máme špatné zkušenosti se psy, kteří nám
dělají nemalou škodu. Majitelé psů nereagují na domluvu,
psi volně běhají v honitbě a vesnici. Dle Zákona o myslivosti č. 449/2001 je možno zlovit psy, kteří štvou zvěř.
Přeji všem slunné jarní počasí, hodně zdraví a pěkné procházky přírodou.
Za MS Boří myslivecký hospodář Andrš Antonín
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HASIČSKÉ SBORY

V lednu už má většina vypálenou pálenku z nasbíraných
plodů svých zahrádek a sadů a je tak možné „poměřit“ navzájem své vzorky. Ideálním místem pro toto porovnání
je Hluzovský košt slivovice, který se uskutečnil v sobotu
14.ledna v sále hluzovské hospody. V letošním ročníku se
sešlo 24 vzorků slivovic, které mohli návštěvníci ochutnávat a hodnotit od 15 hodiny. A aby bylo něco k zakousnutí,
tak převážně maminky a babičky upekly koláče a zákusky,
Poslední sobota
před
Popeleční středou je ve
znamení Vodění
medvěda. Letos
průvody masek
s medvědem vyrazily v sobotu
25.února. Příznivé počasí v kombinaci s vysokou
účastí se staly základem tradiční
zábavy.
Foto
Jiří Matějíčný a
Mirek Vacula.

HOKEJ

Je začátek března a hokejový oddíl TJ Sokol Černotín má
odehráno 13 zápasů a do ukončení základní časti bojů před
play-off, nám zbývá ještě odehrát tři zápasy. Ligy amatérských hokejistů hrané v Novém Jičíně se totiž v letošním
ročníku účastní 9 týmu a základní část se hraje dvoukolově, tedy celkem18 zápasů.
Od poloviny prosince loňského roku nám začala šestitýdenní pauza vlivem ne zrovna optimální organizace soutěže. K dalšímu utkání jsme nastoupili až na konci ledna, a
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které letos jako soutěžní zadání obsahovaly pudink. A jak
to večer dopadlo ? V soutěži slivovic zvítězil vzorek místní
Marušky Rekové před slivovící jejího zetě Pepy Zemánka z Ratiboře, na 3.místě byla slivovice Mirka Šnejdrly z
Černotína. V soutěži pudinkových zákusků zvítězila paní
Dagmar Hendrychová, 2.místo obsadil řez Leničky a Lukáška Vaculových, 3. místo zákusek paní Lidky Nehybové
z Černotína. Děkujeme všem za dodání kvalitních vzorků
pálenek a výborných koláčků a zákusků.

nivé slunečné počasí a vysoká účast masek - to bylo letošní vodění mědvěda v Hluzově a v Černotíně (sobota
6.února).
V Černotíně i s účastí družebních „plzeňských černotíňá

pokračovali v dost solidních výsledcích. Aktuálně jsme v
současné době na celkovém třetím místě, s jedním zápasem k dobru oproti našim nejbližším soupeřům v tabulce.
Soutěž nám v březnu finišuje, od dubna, do kdy se led na
stadionu rozpouští. Do konce března nám zbývá dohrát
tři zápasy základní části a poté zápasy play-off, kterých
může být až devět. Za jistých okolností, tedy může nastat i
situace, kdy v březnu budem muset odehrát až 12 zápasů.
No není v tom hokej?
Pavel Rek
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STOLNÍ TENIS

Ve středu 28.prosince 2016
uspořádal TJ Sokol Černotín, oddíl stolního tenisu,
další ročník Vánočního
turnaje neregistrovaných
hráčů ve stolním tenise. V
dětských kategoriích se sešlo celkem ve 3 věkových
kategorií 16 hráčů a hráček. V kategorii 1.-5. třída
první místo nakonec vybojoval Tomáš Hynčica který
neutrpěl hořkost porážky.
Druhé místo Petr Hón a
třetí skončil Ondra Trousil.
V kategorii 5.-9. třída se zaregistrovalo 6 soutěžících, zvítězil Tomáš Grygar, druhé místo Honza Baar a třetí místo
David Pernický. V kategorii děvčat se s vítězství radovala
Míša Hynčicová, druhá byla Lenka Kubitová a třetí Zuzka
Hradilová.
Po skončení dětského turnaje nastoupily ke svým zápasům
ženy, kterých se letos zúčastnilo jen šest. Systémem každá
s každou se nakonec z vítězství radovala Petra Králíková,
2.místo Milena Andrýsová a třetí byla nejmladší účastnice
Lenka Kubitová, která díky každotýdennímu tréninku pod
vedením našeho trenéra /nejen dětí / se neuvěřitelně zlepšila. Gratulujeme!
Od půl druhé se pak rozběhl turnaj mužů, kterého se zúčastnilo 16 soutěžících. Účastníci byli rozlosováni do čtyř
skupin, ze kterých se pak pokračovalo tzv. pavoukem. Boje
dospěly až k semifinále, ve kterém bojovali Martin Sehnal,
Pavel Sencovici,Miroslav Šnejdrla a Šibal Jan. Po tuhém
boji ve finále se nakonec z vítězství radoval Jan Šibal a Pavel Sencovici skončil na krásném druhém místě, na konečném třetím místě skončil Martin Sehnal a brambora čekala
na Miru Šnejdrlu.
Po skončení proběhl již tradičně turnaj smíšených dvojic,
kde se z vítězství radovala dvojce Rýpar ml-Hynčica, druzí
Mynář-Nehyba, třetí Pernický-Sehnal.
Po celou dobu turnaje se v naší malé kuchyňce chystalo

CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL ČERNÉ KONĚ

Už po šesté patřila poslední sobota v roce Silvestrovskému šmatlání. Za pěkného zimního počasí vyrazilo
54 účastníků na 11 km dlouhou trasu z Hluzova k Malé
a Velké Kobylance, ruinám hradu Svrčov s nádherným
výhledem na lázně Teplice n/B., k Hranické propasti a odtud po červené turistické značce na Zbrašov.
Dále jsme pokračovali do Mariánského údolí a po
přechodu Bečvy přes ,,Ústečák“ startující otestovali novou
ještě nedokončenou ,,polňačku“ kolem štreky k ,,druhému
nadjezdu“ a pak už to bylo jen kousek na černotínskou
náves, kde byl cíl tohoto výšlapu.
Pořadatelé měli pro příjemně unavené účastníky

několik pochutin - párky v rohlíku, klobásy a již tradiční
bramboráky se škvarkami. K pití kyselky, kofola, pivečko
a pro dospělé i něco ostřejšího. Chtěli bychom poděkovat
obci Černotín za poskytnutí věcných darů, všem zúčastněným za předvedené skvělé sportovní výkony a členům
oddílu za organizaci akce, která už si našla své stálé návštěvníky.
V sobotu 18. února uspořádal oddíl stolního tenisu Sokola
Černotín již V. ročník turnaje mistrů. Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin, kde hráli systémem každý s každým
na dva vítězné sety. Po odehraní skupin byli všichni zařazeni do tzv. pavouka, kde se již hrálo vyřazovacím systémem na tři vítězné sety. Ale i poražení pokračovali dále
ve hře o konečné umístění. Nakonec vzešly z bojů tyto
semifinálové dvojice: Janovský - Kuchař, Těšický - Andrš.
Ve finále Janovský Patrik porazil Kubu Andrše 3-2 na
sety. Konečné třetí místo obsadil Zdena Kuchař a bramboru bral Peťa Těšický. Naši domácí borci se umístili : Petr
Hynčica na 7. místě, Michal Vacek na 8. místě, Petr Nehyba na 9. místě a Marek Novák na 16. místě.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu celého turnaje, jak v kuchyni, u výčepu a u stolku rozhodčích.
Sportu zdar a pincu zvláště Michal Vacek
(redakčně kráceno, plné znění + foto na www.cernotin.cz)
připraveno občerstvení ve Společenském centru a
promítání videa z Moravské brány 2016 a dalších akcí
uskutečněných během tohoto roku.
Závěrem chci poděkovat startujícím za hojnou účast a dobrou náladu během výšlapu, panu starostovi za operativní
zajištění sálu Společenského centra, všem pořadatelům za
ochotu při chystání akce a těším se na příští ,,šmatlání“,
které se bude konat poslední sobotu roku 2017.
Letošní paní Zima je nakloněna lyžařům, jak už pár let
nebyla. Během ledna a února jsme se několikrát vypravili
na běžky do oblíbených a nedalekých Beskyd. Tradiční
destinací jsou Pustevny a perfektně upravená trasa na
Martiňák. Také jsme jednotlivě vyráželi do blízkého
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okolí kolem Černotína a Hluzova ke Špičkám. Hraničáci
využívali dostatek sněhu, buď na zamrzlé Bečvě nebo
vyráželi na Radíkov.
Vyvrcholením běžkařské sezony byl víkendový pobyt
uskutečněný 3. – 5. 2. v Jeseníkách. Naši členové a kamarádi téměř zaplnili celou kapacitu chaty v biatlonovém areálu
SKP Policie Olomouc v Nové Vsi. O víkendu sice přišla
obleva, která z pěkného prašanu udělala mokrý těžký sníh,
ve kterém se na neupravené stopě hřebenu špatně ovládaly
běžky, hlavně v prudkých sjezdech (o to více
jsme se nasmáli), avšak v upravené stopě bylo
vše v pohodě. Mnozí také využili možnost
pátečního večerního běžkování za umělého
osvětlení na stadionu. Další pak využili dobré
sněhové podmínky k lyžování sjezdovému na
nedalekých upravených svazích.
Biku zdar Mirek Šustal - Kubrt
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V rámci zimní přípravy trénujeme na spinningových
kolech v Pohybovém studiu Blanka. Sezónu na kolech
plánujeme zahájit dle počasí koncem března. Připravujeme
se intenzivně na další ročník Moravské brány, která se
uskuteční v sobotu 17.června 2017. Těšit se můžete na
upravené trasy, rozšířený doprovodný program, atraktivní tombolu pro účastníky. Informace budou průběžně
doplňovány na našich stránkách, přihlašování spustíme v
dubnu.
Mirek Vacula, foto Petr Kelar

V sobotu 18.února jsme uspořádali Valentýnskou zábavu. I my jsme se setkali se slabší
návštěvností oproti předchozím ročníkům, jak
se stává, bohužel zvykem u společenských akcí
v naší obci.
Přesto děkujeme všem návštěvníkům, kteří se
zúčastnili a věříme, že si večer užili. Poděkování
patří všem dárcům, kteří věnovali dary do
tomboly a členům oddílu, kteří se postarali o
organizaci a přípravu samotné akce.

NOHEJBAL

danou soutěž může být maximálně 6 hráčů. Náš tým hraI letos se oddíl nohejbalu Černotín zapojil do zimní sou- je v sestavě : Mynář Petr, Mičunek Jakub, Žeravík Karel,
těže trojic, kterou organizuje oddíl Bernartice nad Odrou. Jambor Lukáš, Sencovici Michal a Vykopal Jarda.
Do letošního ročníku vstupujeme jako obhájci loňského
vítězství. Máme již odehrána tři kola. První dvě kola jsme Oddíl nohejbalu zve všechny srdečně na Josefovskou závyhráli a ve třetím kole jsme skončili na místě druhém za bavu, která se koná v sobotu 18.3.2017 v sále SpolečenskéValašským Meziříčím. V průběžné tabulce po třech kolech ho centra v Černotíně. Začátek je ve 20 hodin, hudba DJ
jsme na prvním místě před Valašským Meziříčím a třetí Milan, vstupné: 50 Kč. Pepíci a Pepičky vstup ZDARMA.
Sportu zdar a nohejbalu zvláště Luboš Mičunek
jsou domácí Zepelini.
Vedle
našeho
týmu jsou v soutěži týmy: Valašské
Meziříčí, Zepelin
Bernartice, Frýdek
Místek,
Krásná,
IRON Bernartice,
Hodslavice a Jeseník nad Odrou.
Další kola jsou na
programu : 11.3. a
1.4.2017
Na soupisce pro

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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