REALIZOVANÉ PROJEKTY S DOTACÍ

• Pokračovaly práce na největší investiční akci roku 2016 Rekonstrukce víceúčelového objektu – haly č.1 bývalé stolárny. Na tuto
rekonstrukci byla ve výběrovém řízení vybrána firma LARS M+K
s.r.o. Krhová. V současné době již probíhají přípravy pro kolaudaci.
Během realiazace došlo k změnám oproti projektu, mimojiné :
- dešťové kanalizace nemusely být realizovány -využilo se stávající dešťové kanalizace s dostatečnou kapacitou,
- řešení střech hlavní budovy a venkovní terasy bylo sloučeno, střechy
jsou navzájem propojeny. Střecha je pokryta kvalitnější pálenou taškou
s vyšší odolností (engoba),
- odstraněn přístavek na východní straně, rozšířeny zpevněné plochy,
- vybudována 3 pomocná venkovní schodišťě, pro bezpečný přístup z
hřiště na terasu a okolí
- byly provedeneny zateplené sádrokartonové podhledy.
Víceúčelový objekt - hala č.1 bývalá stolárna
před a po rekonstrukci

• Za umístění v soutěži Vesnice roku 2015 získala naše obec
od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 800 000,Kč. Dotace byla použita na projekt Rekonstrukce víceúčelového objektu – haly č.1 bývalé stolárny, která slouží
jako víceúčelový objekt občanského vybavení.
• Naše obec získala od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci ve výši 34.000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů. V současné době se pořizují ochranné prostředky
pro zásah – přilby, zásahové oděvy a obuv.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Byla provedena deratizace obecní kanalizace v celé obci.
• Firma Inženýrské a dopravní stavby Olomouc prováděla opravu druhého nadjezdu.
• Pracujeme na projektových dokumentacích k těmto akcím v naší obci :
- Odbahnění Hluzovské přehrady
- Úprava veřejných ploch (chodníky, parkovací místa)
před kostelem a základní školou.
• Od 8.6. do 16.6. starosta obce, jako člen hodnotitelské
komise navštívil dvacet obcí přihlášených do soutěže
Vesnice roku Olomouckého kraje 2016. Zlatou stuhu v
soutěži Vesnice Olomouckého kraje letos získal Hněvotín.
Obec, která leží asi sedm kilometrů od Olomouce a má
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1757 obyvatel, zaujala hodnotitelskou komisi nejen svým
vzhledem, ale také třeba spolkovým životem. Druhé místo
obsadila Paseka a na třetí příčce skončil Majetín. Každá z
obcí dostane od Olomouckého kraje prémii v podobě sto
tisíc korun. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí putuje společně s příslibem dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj do Dubu nad Moravou. Oranžovou stuhu za
spolupráci obce se zemědělským subjektem získala Bělá
pod Pradědem. Troubky se radují z Bílé stuhy za činnost
mládeže a Modrou stuhou za společenský život byla oceněna Skalka.
• V prvním červencovém týdnu chovatelé psů z různých částí celé republiky
prováděli výcvik „agility“ na hřišti U
Mlýna pod vedením zkušených instruktorů.
• Obecní pracovníci prováděli průběžně úklid zeleně.
• 5.července se konala poutní mše svatá
v kostele sv.Cyrila a Metoděje. Odpoledne proběhlo u Společenského centra
posezení u příležitosti 610 let od první
písemné zmínky o obci Černotín. Hudební doprovod zajistilo Duo Foltýnek,
večer proběhl košt vín. Občané měli
možnost shlédnout naší obec s okolím
z vysokozdvižné plošiny, pro děti byl
připraven skákací hrad.
• 20.července měli občané možnost
pozorovat noční oblohu. Pracovník
hvězdárny Prostějov zájemce nejprve
zasvětil do tajů oblohy a poté na mobilním dalekohledu ukázal noční oblohu.
• Do 31.října je možné požádat o osvobození úhrady stočného. Tato možnost
platí pro osoby, které se nezdržují v
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místě trvalého pobytu. Od 1.1.2016 se navýšila sazba stočného na 12 Kč/m3.
• Firma HG Partner připravuje pro Povodí Moravy s.p.
projekt na revitalizaci toku řeky Bečvy v části k.ú. Černotín.
• 24.července se konala poutní mše svatá v Hluzově, před
kaplí sv. Anny. Obec zajistila drobné občerstvení a hudební doprovod.
• 30.července obec uspořádala prázdninový výlet na hrad
Sovinec a do Pradědovy galerie.

V sobotu 29.října vystoupí divadelníci ze souboru Tyl Drahotuše s veselohrou

Babička v trenkách aneb Aprílová komedie
Představení začíná v 17 hodin ve Společenském centru, vstup zdarma

JUBILEA

V měsících září až
listopad 2016 oslaví
životní jubilea:
70 - Zdislava Kainarová, Marie Andršová.
Jubilantkám přejeme
hodně zdraví, štěstí a
pohody.

NOVÝ OBČÁNEK

V červnu
se narodil
nový občánek , Viola
Hynčicová

DRAČÍ LODĚ

Hned 3 posádky se zúčastnily 27.srpna na přehradě Skalička závodů dračích lodí.
„Nováčkem“ tentokráte byl tým žen, který obsadil 6.místo ve své kategorii.
Skokanem v pořadí, oproti loňskému roku, byla
posádka Hluzova, která do poslední rozjížďky
bojovala o velké finále, nakonec skončila osmá.
Obhájci loňského prvenství - tým Černotína ve finále o několik centimetrů prohrál se Stříteží
a musel se tak spokojit s 2.místem.
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PRÁZDNINOVÝ VÝLET

“vládce Jeseníků“ Děda Praděda v ČR, která je 10,4 metrů
vysoká a váží 15 tun. Další významnou částí galerie je betlém, který obsahuje přes 250 figur, a neustále se rozrůstá. Naše poslední zastávka byla v arboretu Makču Pikču.
Arboretum má 3200 druhů rostlin, které kvetou od jara
do podzimu. Doufám, že se tento sobotní den všem líbil
a budeme se těšit na další společné výlety pořádané obcí
Černotín.
Ludmila Nehybová

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Matěj Antoš, Davídek Janiček, Daneček Kubita, Adámek
Plevák, Kubíček Sládeček.
Léto nás moc letos nepotěšilo svým počasím, tak se všichni těšíme, že alespoň podzim, se svou paletou barev, bude
vydařený. K podzimu patří aktivity, na které během zbytku roku ani nepomyslíme : budeme pouštět draky, sbírat
kaštany, žaludy a ostatní podzimní přírodniny pro Martina poustevníka na „Lucerničkovou slavnost“, čekají nás
podzimní skřítci, kterým vlastnoručně vyhotovíme domečky na zimu, podzimní dekorace z přírodnin a další
různorodé podzimní činnosti.
Všichni, učitelky i provozní pracovnice (paní školnice
Renata Květoňová, paní vedoucí ŠJ Ivana Vališová, paní
kuchařka Anna Romanová) se moc snažíme, abychom dětem vytvořily co nejpříjemnější prostředí pro předškolní
vzdělávání.
Mirka Kořístková

V sobotu 30. 7. jsme navštívili hrad Sovinec, který je ze
13. století. Na hradě se konal bohatý kulturní program. Například skupina historického šermu Bengare, oblíbená pohádka Peklo s princeznou nebo ukázka dravců. K dispozici
byla i prohlídka hradu Sovinec.
Poté jsme se přesunuli do Jiříkova, kde je Pradědova galerie. Mezi hlavní dominanty galerie patří největší socha

Nový školní rok v mateřské škole
Prázdniny utekly rychle jako voda a ani jsme se nenadáli,
jsou za námi první dny školního roku 2016/2017.
I v letošním roce máme kapacitu MŠ zcela naplněnou.
Mezi nás jsme přivítali nově příchozí děti : Matěje Antoše, Vojtíška Hoňka, Bernarda Janíka, Karolínku Hrbáčkovou, Laurinku Macenauerovou, Amy Macenauerovou, Honzíčka Rybanského, Honzíčka Stáhalu, Natálku
Pumprlovou. Pro tyto děti se otevírá nová epocha v jejich
životě. Vždyť předškolní věk je nejkrásnější úsek vývojové
cesty člověka od narození do dospělosti, doba fantazie, která pomáhá dětem přenést se do jiného světa - říká se tomu
někdy - „kouzelný věk“.
Do řady předškoláků, kteří půjdou příští školní rok do 1.
ročníku ZŠ, v letošním školním roce patří : Filípek Andrš,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení školního roku
Není to tak dlouho, co jsme se loučili se školním rokem
a chystali jsme se na prázdniny. Děti si domů odnášely
vysvědčení a těšily se na zasloužené prázdninové volno.
Sladké období prázdnin však uteklo jako voda a my jsme
mohli společně přivítat opět všechny děti ve škole. Všichni
netrpělivě čekali na první zazvonění zvonečku. V úvodu
všechny přivítala paní ředitelka, hlavně děti, které letos
nastoupily do 1. ročníku – Michalka Kelarová, Alžbětka
Lapešová, Magdalenka Mynářová a Karolínka Rybanská. Paní ředitelka jim předala pamětní list. Pak vystoupily starší děti s krátkým programem, kterým zpestřily
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slavnostní atmosféru prvního školního dne.
Nové žáčky přivítal i pan starosta, popřál dětem
hodně školních úspěchů i nových kamarádů a
předal jim dárky. Pak už prvňáčci spěchali do
své třídy, kde na ně čekaly plné lavice učebních
pomůcek, které jim přichystaly paní učitelky.
Popřejme jim tedy, na začátku nové etapy života,
hodně chuti do práce, aby se jim dařilo a aby
začínající školní rok byl ve znamení vzájemného respektu a pochopení, důvěry i tolerance,
aby dosahovali jen těch nejlepších výsledků, na
které budou pyšní a budou z nich mít radost.
V letošním školním roce se ve dvojtřídní škole
vzdělává 22 žáků. První třída sdružuje 1. ročník
se čtyřmi žáky a druhý ročník se šesti žáky.
Druhá třída sdružuje 3. ročník se šesti žáky,
čtvrtý ročník se třemi žáky a 5. ročník se třemi
žáky.
Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“
Třídní učitelky : 1. a 2. ročník - Mgr. Kleinová
Lenka, 3.,4. a 5. ročník - Mgr. Ludmila Rýparová
Součástí školy je i školní družina, kterou plně využívají
všichni žáci školy. Ranní provoz družiny je od 6,30, odpoledne do 15,00 hod. Školní družina nabízí velkou škálu
řízených i spontánních aktivit pro děti, kdy využívá hernu,
třídu, hřiště i počítačovou učebnu. Nabízí také kroužky –
počítačový, výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu
hrou a zdravotnický.
Každé pondělí probíhá kroužek náboženství, pod vedením
p. Marie Kaňovské,
Mateřskou školu navštěvuje 26 dětí, které se vzdělávají
podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s
názvem „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky
prima.
Nesmím samozřejmě zapomenout i na školní jídelnu, která
zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí
strávníky. Jídelníček paní vedoucí školní jídelny I. Vališová
sestavuje dle zásad zdravé výživy.

Co nejdůležitějšího nás čeká v nejbližších týdnech?
Září – slavnostní zahájení školního roku, sportovní den,
třídní schůzky, drakiáda, sběr starého papíru, zahájení
výuky plavání (MŠ i ZŠ).
Říjen – projektový týden „Jíme zdravě“ ve spolupráci
se školní jídelnou, lampiónový průvod, zahájení sběru
pomerančové a citrónové kůry.
Listopad – den adventních věnců a lucerničková slavnost
Prosinec – Mikulášská besídka a koledy u vánočního
stromu, Vánoční besídka.
Opět bude v letošním školním roce pokračovat kroužek
keramiky nejen pro děti, ale i pro maminky a širokou
veřejnost. Kroužek bude probíhat v prostorách základní
školy každou středu od 15,30 pod vedením paní učitelky
Ludmily Kotlínové, začínáme ve středu 14. září 2016.
S sebou pracovní oblečení a hlavně chuť do tvořivé práce a
dobrou náladu.
Kolektiv pracovnic základní školy

KNIHOVNA ČERNOTÍN

kdo ví, třeba k tomu přispěje i naše knihovna.

Šest odvážných
Deset měsíců drilu, deset měsíců snahy, vtlouci si do hlavy
všechna písmena abecedy, to byl nelehký úkol pro letošní
prvňáčky. A abychom všichni jejich snahu ocenili, byli srdečně pozváni do černotínské knihovny, kde slavnostně na
den přesně po roce, překročili prvňáčci knihovnický práh.
Zpočátku sice nesmělým krokem, poté však už zvesela.
Aby také ne, nebyli v naši knihovně poprvé. Po předání
slavnostní šerpy, předání knihy, záložky, upomínkových
předmětů a po odříkání přísahy se zdviženou pravicí, se
mohou nyní pyšnit rytířským řádem: Čtenář začátečník.
Všem šesti prvňáčkům přejeme mnoho chuti ke čtení, a ať
se z našich „začátečníků“ stanou brzy ostřílení mazáci. A

Okurková sezóna v knihovně nehrozí
Že prý o prázdninách není pořádně do čeho píchnout a
po zábavě se slehla zem, ale jste na omylu. V černotínské
knihovně nuda rozhodně nehrozí, neboť jsme rozjeli projekty hned na několika frontách.
A protože knihovna nechce zůstat pozadu, rozhodli jsme
se vydat na čumendu do jiných obecních knihoven v Olomouckém kraji, abychom zjistili, jak to chodí někde jinde.
Konkrétně jsme navštívili Vikýřovice, Rapotín a do třetice všeho dobrého Olšovec, prozkoumali jsme, co je u nich
jiného a něco málo zkusíme zavést i u nás v knihovně.
Ovšem co z toho plyne pro vás? To nejdůležitější, s olšoveckými knihovnicemi jsme se dohodli na spolupráci!
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Takže se můžete těšit na společné projekty. Olšovec je od
nás co bys kamenem dohodil, takže nás čekají společné návštěvy, nová přátelství a nové možnosti.
Je pro vás také připraven projekt – Knihovna všemi smysly,
který je zaměřen nejen na malé, ale i pro velké. Hlavní myšlenkou je rozvoj, procvičení či jen potrápení všem lidských
smyslů pomocí ručně vyrobených knížek. A že je opravdu
na co se těšit.
Také bychom vám chtěli nabídnout větší výběr časopisů, a
proto jsme se rozhodli na zkoušku do Vánoc objednat nové
kousky – Bart Simpson, Tom a Jerry, Svět na dlani, Koktejl
a Lidé a Země. Pokud se tyto tituly uchytí, rádi je budeme
dále odebírat.
Pro všechny jsme také rozšířili repertoár nabízených služeb, nově si u nás můžete svépomoci, avšak pod taktovkou
odbornic, do 27. 10. obalit učebnice. Tím bychom rádi vyřešili problém při hledání obalů na atypický tvar knih.
Že je u nás opravdu co dělat, tak o tom se
můžete přesvědčit na vlastní oči. Stačí za
námi přijít, podívat se, půjčit si knihu, zúčastnit se akce nebo máte teď jedinečnou
možnost se do Vánoc stát součástí jedinečné akce – komunitní umění.
Již úspěšně zaběhnutý turnaj ve hře Člověče, nezlob se! jsme pro letošní rok okořenili
novinkami. Tou prvořadou bylo zakomponování skandinávské hry Mölkky do odpoledního programu.
Hra Mölkky funguje podobně jako klasické
kuželky, ale zároveň svým pojetím je jiná a
člověka dokáže do samotné hry více vtáhnout. K dispozici měli všichni naši soutěžící
čtyři herní sady, které zapůjčila firma Albi,
která zároveň darovala ceny pro tři nejlepší.

Z NAŠÍ FARNOSTI

V Krakově proběhly Světové dny mládeže. Z naší farnosti
se jich zúčastnili čtyři mladí lidé, z děkanátu Hranice něco
přes 20. 13 autobusů z celé olomoucké arcidiecéze vyjelo
ve středu 20.7. směr Opole. Strávili pět dnů v různých farnostech, které pro ně připravily zajímavý program. Bydleli
v polských rodinách, takže mohli zblízka poznat život v
Polsku. Poté se přesunuli do Krakova. Zde probíhal festival
plný koncertů, přednášek a jiného zajímavého programu.
Bezvadně také fungovalo české centrum, kde 6000 mladých z České republiky mělo své zázemí a také zde probíhal duchovní program.
Závěrečné dva dny mladí strávili se Svatým otcem a to při
křížové cestě, noční adoraci a mši svaté. Do Krakova se
sjelo více než 2 miliony mladých. Atmosféra byla přátelská a radostná. Mladí poutníci odjížděli domů nadšeni a se
spoustou zážitků a nových přátelství.
V úterý 5.7. v 9,30 se konala v kostele v Černotíně slavnostní poutní mše svatá u příležitosti svátku našich patronů
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Tuto žhavou novinku na trhu si u nás všichni mile rádi
vyzkoušeli, avšak nejlepším černotínským průkopníkem
resp. průkopnicí se stala Alenka Koláčková, dlouho za ní
nic a až poté Aďa Šnejdrla, na 3.pozici Staník Žeravík.
Hned nato jsme roztáhli plachtu a rozdělili se do týmů a
ne ledajakých, přímo rodinných. Pak vznikl lítý boj. Dostat se z absolutního bodu štěstí až na nulu, jde ve hře
Člověče, nezlob se! raz dva, to dobře vědí i naše „figurky“. Prokousat se nesnázemi, není jen tak, avšak hlavní je
hrát pro tým. Zelený tým po lítém boji vydřel třetí místo,
modrý tým třímal stříbrné medaile a na špice se hrdě vyjímal červený tým.
O zábavu nebylo nouze. Škoda jen, že jsme byli limitováni
počasím, které se podepsalo na počtu účastníků. Ale příští rok se to určitě zlepší, už teď si tam nahoru posíláme
objednávku – polojasno, ideálně 27°C a jemný vánek!
Veronika Vališová

Cyrila a Metoděje. Byla to také poslední mše svatá v kostele
před plánovanými opravami. Během prázdnin se proto mše
svaté konaly v tělocvičně školy. Děkujeme za poskytnutý
azyl. Také děkujeme za krásné gesto, kdy se při pouti ke cti
sv.Anny v Hluzově prodávaly perníčky a hrníčky a výtěžek
byl věnován na opravu kostela.
Momentálně je v kostele dokončena elektroinstalace a výmalba kostela, kterou provedl Jirka Kelar. Čeká se na instalaci svítidel. Doufejme, že nedělní mše svatá 18.9. už proběhne opět v kostele.
Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto díle podíleli
svou prací a umem, kteří vyklízeli kostel, uklidili po opravě i těm, kteří finančně přispěli nebo se za zdar tohoto díla
modlili.
I v tomto školním roce bude probíhat ve škole výuka náboženství, a to každé pondělí od 13.30. Výuka je určena všem
žákům a žákyním, kteří mají zájem se o víře a Bohu něco
dozvědět, i když třeba do kostela nechodí.
Marie Kaňovská

září 2015

strana 6

Zpravodaj obce Černotín

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ

ní zvěře, kterou chceme vypustit do honitby a polovinu
zakomorovat. Je podzim, začínají myslivcům žně, ale také
spousta starostí o zvěř a přírodu.
Hlavní hon – Hubertský – se koná v sobotu 12.11.2016,
sraz je v 8 hodin před Společenským centrem. Od 15 hodin jsou zváni vlastníci honebních pozemků a přátelé myslivosti na posezení, kde se bude podávat srnčí guláš, malé
občerstvení a připravena bude bohatá tombola.
Další hon – Štěpánský – proběhne 26.12.2016, sraz v 9
hodin, chata Mysliveckého sdružení v hluzovské skále. Srdečně zvou myslivci.
Přeji myslivcům dobrou mušku při lovu, rovné broky na
drobnou zvěř, bohaté úlovky, bezpečnost při lovu a dobrou náladu na poslední leči. Přeji všem dobré zdraví, lovu
zdar.
Za MS Boří Antonín Andrš

HASIČI

ukončit další závody v Hustopečích nad Bečvou. V Miloticích (6.8.) brali s nesoutěžním strojem muži Hluzova časem 21,54 s v okrsku nepopulární bramborovou
medaili. Na vytoužený pohár za 3. místo jsme dosáhli
ve Špičkách. Oficiální část závodů v požárním útoku
zařazených do Poháru starostů hustopečského okrsku
byla ukončena soutěží na Vysoké v neděli 21.8.. Za stálého
deště, který vydatně rozmočil závodní trať, dosáhli muži
Hluzova nad 35 let času 19,85 s. S tímto časem obsadili
mezi osmi týmy okrsku 4. místo, které jim patří nakonec i
celkově po spočítání všech závodů.

Měsíc září je tu, pozvolna do naší honitby přichází podzim. Střídá se pěkné počasí s deštěm a často nás překvapí
mlhy. Z polí zmizelo obilí, sklízí se brambory a kukuřice
na siláž. Jsou vidět zajíci, sem tam zakokrhá bažant. Srny
vodí srnčata. Koncem září uvidíme srnce, kteří zatím odpočívají po náročné říji. Jelení zvěř obsazuje svá říjiště,
spárkatá zvěř začne přebarvovat.
Můžeme pozorovat také tah ptactva, hlavně tah divokých
hus. Divocí holubi se k nám vrátí koncem září na tahu.
Po sklizni řepky se nám objevila škodná, máme sloveno
7 lišek. V srpnu jsme slovili i jednoho divočáka. V měsíci
září se loví zvěř jelení, srnčí a dančí. Lovíme na čekané
husy a kachny.
Máme opravena myslivecká zařízení, navezené zásobníky
jadrným krmivem. Připraveno máme asi 300 kusů bažant-

V sobotu 25. června se na výletišti V Lípí uskutečnil pod
organizací SDH Hluzov 2. ročník festivalu mladých kapel
Hluzovfest. V příjemné atmosféře postupně vystoupily
Ptakustik, Ajdontker, Cookies, Neřeš, Breaking The Cycle.
Díky všem vystupujícím a návštěvníkům.
P. František Antonín Dostál sloužil v neděli 24.7. mši
svatou v kapličce sv. Anny v Hluzově. V loňském roce
se poprvé prodávala perníková srdce a výtěžek směřoval
na pomoc potřebným. I letos se po perníkových srdcích napečených místními ženami a babičkami jenom
zaprášilo. Letošní výtěžek 3 400 Kč byl věnován na
právě probíhající opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje v
Černotíně. Děkujeme obecnímu úřadu za úhradu nákladů
na pečení srdcí a zajistění hudebního doprovodu kapely
Partutovjanka.
O prázdninách se roztočil kolotoč závodů v požárním
útoku pro tým mužů nad 35 let z Hluzova. V červenci
nechyběli na závodech v Porubě muži Hluzova, kvalitní
čas 19,77 s stačil pouze na 6. místo. Kroupy neumožnily

V sobotu 3.9. jsme se na výletišti V Lípí v Hluzově
rozloučili s prázdninami i sezónou hasičského sportu.
Pro děti byly připraveny atrakce, malování na obličej,
trampolína. Muži nad 35 let ukončili letošní soutěžení
netradičními závody. Všechny týmy soutěžily se stejnou
mašinou, útok proběhl po hrázi přehrady. V závodě
zvítězil tým Hustopeč nad Bečvou, před Miloticemi a
Hluzovem. Díky účastníkům, všem návštěvníkům a
dětem přejeme úspěšný nový školní rok. Mirek Vacula

FOTBAL

Výsledky fotbalistů TJ Sokol
Černotín v podzimní části
Okresní soutěže skupiny B
: Dukla Hranice - Černotín 1:1 (Kubáč), Černotín Horní Nětčice 3:2 (Nedělka,
2x Kubáč, ), Černotín - Jezernice 0:8.
Na podzim můžete přijít
fandit na tato domácí utkání - v neděli 18.9. od 16:00
s týmem Hustopeče „B“,
2.10. s Drahotušemi, 9. 10.
s Potštátem, 16.10. s Duklou
Hranice.
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ČERNÉ KONĚ

V sobotu 11. 6. 2016 se v Černotíně konal 5. ročník turistické akce Moravská
brána. Na start se postavilo rekordních
288 účastníků i přes velkou konkurenci
souběžně pořádaných zajímavých akcí v
nedalekém okolí. Startující zaplnili černotínskou náves a přesně v 9 hodin vyrazili na 2 pěší a 2 cyklistické trasy, které vedly kolem atraktivních přírodních
krás oblasti Hranicka. Cestou museli
projít nebo projet časovými kontrolami,
aby po příjezdu do cíle mohli být zařazeni do slosování o zajímavé ceny. V odpoledních hodinách je v prostoru hřiště
u Společenského centra čekal doprovodný program v podobě soutěží pro děti – Cyklohrátek a zábavné disciplíny
pro dospělé – hod kolem a slalom s bečkou piva. Sportovní
program byl obohacen vystoupením malých břišních tanečnic z Hluzova a Černotína pod vedením Jany Grygarové, sólovým vystoupením mažoretky Alenky Koláčkové.
Děti se mohly vyřádit skákáním na trampolíně a nechat si
pomalovat tváře barvičkami. Zdařilou akci večer završilo
vystoupení skupiny Detox.
Mirek Šustal
Cyklovýlet Veltrusy
Jak už bývá v tomto čase zvykem i letos jsme podnikli prodloužený víkend (2. - 6.7. 2016) ve Veltrusech.
V sobotu jsme měli sraz na nádraží ve Lhotce u Mělníka,
odkud jsme v 11:30 vyrazili na hrad Kokořín. Po malém
odpočinku na hradě jsme pokračovali na další zajímavost
a to skalní útvar Pokličky, vytvořený z více druhů pískovce.
V neděli jsme měli v plánu výlet na horu Říp. Po výstupu
na horu Říp jsme se rozhlédli po okolí a pokračovali směr
Roudnice nad Labem, odkud naše cesta pokračovala přes
Račický kanál, kde právě probíhaly veslařské závody, přes
Mělník do kempu.

V pondělí jsme se vydali na výlet do našeho hlavního
města Prahy. Start byl v její příměstské části Klecany, odkud jsme pokračovali do Troje, kde jsme přejeli Vltavu na
druhou stranu. Parkem Stromovka, přes Letnou, kolem
Královského letohrádku jsme dorazili na druhé nádvoří
Pražského hradu, kde jsme byli jedinými cyklisty mezi
davem turistů různých národností. Zpět k Vltavě jsme se
vraceli údolím Divoké Šárky, kterou jsme přívozem přejeli
v Roztokách zpět do Klecan. Večer pokračoval posezením
u táboráku s opékáním buřtů.
V úterý jsme si naplánovali vyjížďku k soutoku naších
největších řek Vltavy a Labe v Mělníku. Cesta dále pokračovala do Neratovic a Kostelce nad Labem.
Středa patřila po předání chatek odpočinku a cestě k domovu. Každý z nás jí zakončil individuálně různými zastávkami. Velký obdiv patří také našim nejmenším, kteří
se zúčastnili v hojném počtu a poprali se tak se všemi nástrahami, které cykloturistika přináší.
Všem, kteří se zúčastnili tohoto výletu děkujeme za účast
a těšíme se na další společnou akci. Lorenc (Petr Kelar)
Články redakčně kráceny, plné znění na www.cernekone.
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NOHEJBAL

Nohejbalové soustředění Bozeňov 2016
Již po šesté se oddíl nohejbalu Sokola Černotín v počtu 38 účastníků vydal na své letní
nohejbalové soustředění. Letos jsme si v termínu 21. – 24. 7. 2016 vybrali malé rekreační středisko, areál Bozeňov, v katastru obce
Dolní Bušinov, nedaleko Zábřehu na Moravě.
Již čtvrteční odpolední příjezd na místo nás
ujistil, že jsme si vybrali velmi dobře. Osada
leží naprosto mimo jakýkoliv telefonní signál
a tudíž jsme se mohli nerušeně věnovat sportovnímu a kulturnímu vyžití po celé dny.
Po krátkém přivítání jsme vařili již tradiční
kotlíkový guláš a narazili první bečku energetického nápoje. :-)
Pátek a sobotní půl den byl vyhrazen různým
aktivitám. Někdo se projel po okolí na kole a
neminul muzeum Jana Eskymo Welzla, věznici Mírov, železniční muzeum Zábřeh nebo
množství okolních drobných pivovarů. Ti co
měli na starost mladší generaci nohejbalistů pak autem
mohli navštívit muzeum tvarůžků v Lošticích spojený s
tvarůžkovým obědem nebo návštěvu středověkých rytířských her na hradě Bouzov. Nemohli jsme minout pietní místo v obci Javoříčku a návštěvu Javořičských nebo
Mladečských jeskyní.
Sobotní odpoledne bylo vyhrazeno nohejbalovému
turnaji okořeněný zápasem našeho kapitána s místním
správcem hřiště v podobě single zápasu.
Věřím, že byli všichni účastníci velmi příjemně překva-

VOLEJBALOVÝ
SKÝ TURNAJ

pení jak organizací, tak i prostředím a že všichni načerpali
síly na další sezónu.
Jiří Matějíčný
Klub nohejbalu Černotín pořádá v sobotu 24. září 2016 od
10,00 hod. na víceúčelovém hřišti v Černotíně XIV. ročník
„Svatováclavského turnaje“ v nohejbalu trojic „O putovní
pohár nohejbalu Černotín“. Startovné: 300,- Kč – družstvo
Prezentace: od 9:00 hod. Připraveno bohaté občerstvení.
Kontakt: Lubomír Mičunek – 775 949 757.
Sportu zdar a nohejbalu zvláště Luboš Mičunek

CYRILOMETODĚJ-

Volejbalový turnaj má za sebou již 9. ročník. Počasí vyšlo báječně. Bohužel, z důvodu konkurenčních turnajů konaných v blízkém okolí, se pod
vyprahlým sluncem letos utkala jen čtyři družstva. Diváci se však i přes tuto drobnou chybičku
mohli těšit z velmi kvalitně zařízeného zázemí.
K dispozici byl dětský skákací hrad, plošina, kterou jeřáb vyvezl nad obec, ze které bylo možné
pozorovat Černotín z výšky cca 70m. Bohaté občerstvení i košt vína zajišťoval všem velmi bohatý
kulturní zážitek. Z vítězství se radovalo družstvo
Stork, na druhém místě Pozdní sběr a třetí domácí mužstvo z Černotína.
Pořadatelé opět děkují oddílu Nohejbalu Černotín za pomoc při realizaci a organizaci celé sváteční akce.
Jiří Matějíčný

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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