INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Obecní pracovníci prováděli prořezávání a údržbu zeleně, následně sečení trávy.
• Podali jsme žádost o dotaci u Ministerstva pro místní
rozvoj na doplnění dětských hřišť v Černotíně a v Hluzově
o nové herní prvky. Bez ohledu na výsledek žádosti, bylo
provedeno výběrové řízení a vybraná firma osadila nové
herní prvky.

• Se Správou železničních a dopravních cest řešíme kácení
dřevin u 2. nadjezdu.
• Proběhla kontrola Úřadu práce - bez závad.
• Prováděli jsme likvidaci oplocenky z projektu Aleje a háj
v Černotíně. V lese V Lípí v Hluzově byl proveden postřik
proti plevelům v oplocence u vysazených dubů.
• Koupili jsme objekt čp. 147 v Černotíně (Mikšánek). Objekt je určen k demolici, na místě chceme vytvořit zpevněnou plochu pro parkování.
• Projekt cyklostezka - je dokončen projekt lávky přes řeku
Bečvu, podán na stav. úřad pro získání stavebního povolení. Předběžný rozpočet lávky je 50 mil Kč, proběhnou jednání s Ol. krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury o možnostech dotace.
• Upozorňujeme občany, aby nepodceňovali ochranu svého majetku - v průběhu května jsme zaznamenali 2 krádeže
osobních věcí.
• Podali jsme žádost o příspěvek na dovybavení obou jednotek SDH v naší obci.
Obdrželi jsme 50%
dotaci na zakoupení
čerpadla a plovoucích
polohovacích pásů.

• Provedli jsme ořez ovocných stromů v aleji za hřbitovem a k čistírně odpadních vod.
• Provedli jsme zpevnění ploch pro parkování v Hluzově
u Hendrychového, v Černotíně před čp. 66.
• Místní cesty v Hluzově od čp. 77 (Kelarovi) ke křižovatce s účelovou komunikací CEMENT Hranice a k výletišti
V Lípí byly opraveny - finisherem položeny a zhutněny
výfrezky, následně proveden uzavírací postřik se závěrečným podrcením praným jemným kamenivem.

• Provedli jsme nátěr odpočívadla na cestě k lomu.
• Ve dnech 24.05. – 25.05. 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky.
V naší obci byla volební účast celkem 30,05 %. Celkově
vyhrála s 45 hlasy Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová (22,95
%), 2. ANO 2011 42 hlasů (21,42 %), 3. Česká pirátská
strana 24 hlasů (12,24 %).
• V rámci zvýšení bezpečnosti v místě křižovatky se silnicí I/35proběhla jednání s Městským úřadem a Měststkou
policií Hranice. S Městskou policií Hranice byla uzavřena
veřejnoprávní smlouva o výkonu městské policie. Díky
této smlouvě může mimo jiné MP Hranice provádět měření rychlosti v katastru naší obce. Dopravní inspektorát
Policie ČR vydal záporné stanovisko na umístění radaru
poblíž křižovatky na silnici I/35.
• Obecní úřad na podnět občanů připomínkoval jízdní
řád autobusové linky č. 920536. Dne 9. června 2019 proběhne změna jízdních řádů autobusové linky. Linka č.10
- autobus s dosavadním odjezdem z Hluzova - točny v
7.03 pojede od pondělí 10. června o 10 minut později tedy nově budou odjezdy z Hluzova, požární zbrojnice v
7.15, z Hluzova, dolní konec 7.18 a z Černotína od obecního úřadu v 7.21. Spojení kolem 19.hodiny z Hranic do
Hluzova za současné situace není možné, protože limitní
finanční rámec určený pro veřejnou dopravu nedovoluje
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rozšiřovat dopravní obslužnost.
• Společnost Ekoltes nabízí kompost a štěpku z kompostárny (areál Jelení kopec). Cena za kompost je stanovena na 100,- Kč za standardní vozík za osobní automobil

Životní JUBILEa

V měsících červen - srpen 2019 oslaví významná životní
jubilea tito naši občané :
65 - Marcela Holásková, Jaromír Kelar, Marie Kelarová,
Marie Krejčiříková
70 - Ludmila Baďurová, Jindřiška Kalábová, František
Tománek
75 - Jan Šnejdrla
80 - Václav Cagaš
85 - Alois Vacula
Blahopřejeme !

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Kloboučkův den
Jaro se svými rodiči přivítaly děti netradiční akcí „Kloboučkův den,“ kdy z
domova přinesené klobouky různých
tvarů, zdobily společně s rodiči. Vyrobili jsme kytky z krepového papíru,
doplnili vše korálky, vlnou i knoflíky.
Na závěr akce si děti odnesly domů své
nazdobené klobouky a každý klobouček
byl originální.
Svátek matek
První část vystoupení dětí z mateřské
školy ke Dni matek, jsme připravili na
téma „Ten dělá to a ten zas tohle.“ Malí
předškoláčci v kostýmech charakterizující povolání přednesly své básničky
a písničky. Vše bylo samozřejmě doplněno tancem. V druhé části vystoupení
děti básněmi a písní poděkovaly nejen
maminkám, ale i tatínkům za jejich péči
a starostlivost. Za zpěvu písně děti rozdaly maminkám kytičky a sladkou pusinku. V neděli odpoledne vystoupily
s básničkou a písní pro všechny ženy z
obce Černotín.
Návštěva knihovny
V měsíci knihy jsme navštívili místní
knihovnu, kde pro nás měla připravené
stínové divadlo V. Vališová.
Škola v přírodě - Hotel Babská Velké
Karlovice
V pondělí odpoledne jsme využili slunného počasí a vydali se do lesa po stopách dinosaurů, které nás dovedly k
dinosauřímu hnízdu. Po jeho prozkou-
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pro občana, cena za štěpky je 200,- Kč za tunu pro občana.
Nutný kontakt před odběrem 581 674 441, 777 466 107.
• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) - pátek
14. a 28. června, 12. a 26. července, 9. a 23. srpna.

NOVÍ OBČÁNCI

Od března 2019 se narodili noví občánci
Sebastián Volek
Jonáš Chrobák
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mání jsme objevili zkamenělé vejce, z kterého jsme vytesali
malého ještěra. Dopoledne jsme si vyrobili papírové dalekohledy na zkoumání živé i neživé přírody. Odpolední 6
km túrou jsme prošli naučnou stezkou a seznámili se s příběhy výra Kulíška a jeho kamarádů. Po dobré večeři jsme
den ukončili koupáním v bazénu.
Ve čtvrtek jsme dopoledne tvořili domečky pro drobná zvířátka v lese, kterým vzala voda domeček. Odpoledne jsme
se vydali prozkoumat terén po dešti, pozorovali jsme nově
vzniklé pramínky v lese a největším zážitkem pro děti byla
procházka v kalužích.
Divadlo v Novém Jičíně
Do Nového Jičína jsme jeli na pohádku „Putování s Maxip-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápis do 1.třídy základní školy
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v černotínské škole zápis
do první třídy základní školy pro školní rok 2019/2020. K
zápisu přišlo za doprovodu svých rodičů i sourozenců celkem 7 dětí (všechny děti jsou z naší mateřské školy), z toho
dvě děti po loňském odkladu. Letos o odklad povinné školní docházky nepožádal žádný ze zákonných zástupců dětí.
Zápis probíhal formou rozhovoru dítěte s učitelkou, kdy
jsme sledovali komunikativnost dítěte, kvalitu jeho ústního projevu týkající se správné výslovnosti hlásek, správnost držení tužky, matematické i jazykové předpoklady.
Všechny děti byly u zápisu šikovné a ukázaly, co všechno
se v předškolním ročníku mateřské školy naučily. Přejeme
jim, aby se jim ve škole líbilo. Fotografie ze zápisu - www.
cernotin.cz
Sběr starého papíru
25. dubna proběhl sběr starého papíru. Opět jsme naplnili dva kontejnery a nasbírali jsme celkem 6860 kg starého
papíru. Děkujeme všem rodičů za pomoc a aktivní přístup,
výtěžek bude použit na uhrazení dopravy na školu v přírodě.
Nejlepší sběrači - základní škola: 1. místo sourozenci Sládečkovi 772 kg, 2. místo sourozenci Vaculovi 700 kg, 3. Kelarová Michalka 419 kg.
Mateřská škola: 1. místo sourozenci Hoňkovi 680 kg, 2.
místo Hrab Ondra 380 kg, 3. místo Rybanský Honzík 200
kg.
Škola v přírodě
V pondělí kolem desáté hodiny jsme dorazili do hotelu
Babská ve Velkých Karlovicích. Po příjezdu na místo, jsme
se zabydleli a vybalili si své věci. Po ubytování jsme měli
svačinku a šli jsme obhlédnout okolí. Procházka obcí trvala
asi dvě hodiny a už jsme se těšili na večeři. Po večeři jsme
byli rozděleni do družstev, která pak celý týden mezi sebou
soutěžila.
V úterý jsme byli ve sklárně jménem Karolinka, kde se
zdobí skleničky. Dozvěděli jsme se, jak to zdobení vlastně
probíhá, za použití vosku a leptání kyselinou. Na zpáteční
cestě jsme navštívili kostelík ve Velkých Karlovicích. Poté
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sem Fíkem.“ Při veselém i dobrodružném putování, jsme
navštívili různé části světa.
Na úterý 11.června připravujeme pasování předškoláků.
Den otců
V červnu plánujeme ke Dni otců pro rodiče soutěživé
odpoledne na téma „Lékaři bez hranic.“ Děti budou mít
možnost soutěžit v rodinných týmech. Akci ukončíme
opékáním buřtíků. Věříme, že počasí nám bude přát.
Divadlo Opava
V červnu nás čeká poprvé návštěva Slezského divadla v
Opavě s pohádkou „Broučci.
Dáša Losová
jsme se dívali na hokej a před večeří proběhla lesní hra,
kde ostatní získávali pro své družstvo artefakty v egyptských pyramidách, strážených ochránci a ty jsme si zahráli my, páťáci.
Ve středu nám celý den pršelo. Po snídani jsme šli do bazénu a potom jsme se hodinu učili. Využili jsme také velkou hernu, kde jsme si zahráli kulečník a stolní fotbal. Po
obědě nám paní učitelka představila lidi zvané fakíři. A
my jsme potom na pokoji, v družstvech nacvičili krátký
program, s vystoupením fakírů, hadů a břišních tanečnic.
Na svá vystoupení jsme pozvali i děti z mateřské školy. Na
večeři jsme měli menší zpestření a to takové, že jsme jedli
špagety čínskými hůlkami, což byla velká legrace a potom
jsme se dívali na film Cesta kolem světa za 80 dní. Celý
pobyt jsme plnili zadané úkoly v družstvech a s napětím
počítali přidělené body.
Ve čtvrtek jsme vyráběli přírodní papír z recyklovaného
papíru a květin, které jsme nasbírali na louce. Potom jsme
se zase na hodinu učili. Odpoledne jsme šli na naučnou
Kulíškovu stezku v holinkách a pláštěnkách, ale naštěstí přestalo brzy pršet a tak jsme si užili delší procházku
na čerstvém vzduchu. Poté jsme šli opět do bazénu a měli
další zajímavé soutěže. Na konec dne jsme za odměnu, na
pokojích fandili našim hokejistům.
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V pátek jsme po snídani začali balit. Dopoledne jsme
ukončili naši cestu kolem světa a všichni jsme doběhli „do
Londýna.“ Poté bylo vyhodnocení celotýdenních soutěží a
předávaly se diplomy a medaile. Na konec jsme nasedli do
autobusu a jeli domů.
Napsaly žákyně pátého ročníku ZŠ Černotín
Školní liga házené
I v letošním školním roce se naši žáci účastní skvělé akce
„Hranická školní liga miniházené“, která se hraje ve čtyřech
kolech. Hraje se ve dvou skupinách, systémem každý s každým, zápas trvá 10 minut. Na pravidla dohlížejí rozhodčí
z řad mladých házenkářů – dorostů TJ Cement Hranice.
Malí házenkáři a házenkářky hrají s obrovským zápalem
a nasazením, bojují do poslední vteřiny. Velkou pochvalu
si zaslouží nejen všechny děti, které byly moc šikovné, ale
i kluci v roli rozhodčích. Je to jedna ze skvělých akcí pro
děti z 1. stupně, která je dobře zorganizovaná. Výsledky z
jednotlivých kol se započítávají a vše se vyhodnocuje až po
posledním turnaji. Poslední kolo odehrajeme v pondělí 24.
června. Všichni dostávají za každé odehrané kolo sladkou
odměnu dobrotu, což je také známkou nejen dobré organizace, ale hlavně odměnou pro všechny malé hráče! Všem
dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!
Den matek
V neděli 12. května ve 14,00 hodin proběhla ve společenském centru v Černotíně oslava Dne matek, kterou
tradičně pořádá Základní a mateřská škola v Černotíně.
V programu nejdříve vystoupily děti z mateřské školy se
svým krásným programem. Pak už se na scéně objevila
malá mažoretka, která zahájila vystoupení žáků základní
školy. Dál program pokračoval pohádkou „Zlatovláska“ a
pak básničkami, písničkami, cvičením se švihadly a na závěr děti předaly maminkách malý dáreček, který vyrobily
v Domě dětí a mládeže v Hranicích. Třešničkou na dortu
byla galerie maminek v předsálí, kterou vytvořily všechny
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děti a nelehkým úkolem maminek bylo se poznat. Někdy
to byl úkol docela těžký a výtvory dětí vykouzlily u všech
maminek úsměv na tváři.
Internetová soutěž pro páté ročníky základních škol
„HRAVĚ, ŽIJ ZDRAVĚ“
Žáci naší školy se již poosmé zúčastnili internetové soutěže, připravené pouze pro žáky pátého ročníku, „Hravě, žij
zdravě“. Letos proběhl již 13. ročník této zajímavé a poučné soutěže, která má za úkol naučit děti zásadám správné
výživy a zdravého životního stylu.
Již pošesté se nám podařilo umístit se na prvním místě
v Olomouckém kraji a na šestém místě v celonárodním
hodnocení. Naši páťáci: Adéla Kelarová, Tereza Sládečková Nela Mitričová, Barbora Motlochová, Josef Mynář
a Marek Antoš, tak to jsou naši vítězové.
Základní program je strukturován na pět lekcí, kdy pomocí hry děti plní zábavnou formou úkoly, vztahující se k
tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže je pracovat
na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou
skladbu jídelníčku a správný jídelní režim.
Kurz sleduje i pohybovou aktivitu dětí a snaží se je motivovat ke snížení času tráveného sledováním televize, u
mobilních telefonů, či hraním her na počítači. Zkrátka,
učí se „žít zdravě.“ Největším úskalím, jsou vždy „Deníčky“, kde je nutno správně zvolit vhodné potraviny a
správné množství, k různým pohybovým aktivitám dětí v
průběhu celého dne.
Po ukončení soutěže, jsme dva měsíce netrpělivě čekali
na vyhodnocení soutěže. A tento článek, Vám již určitě
napověděl, že se žáci naší školy v celostátním měření sil,
zase neztratili. Tento dobrý pocit nebyl však jedinou odměnou za naši píli a snahu. Baťůžek plný dárků od sponzorů této soutěže bude všem ještě dlouho připomínat, že
máme hlavně: „Hravě, žít zdravě!“
Kolektiv pracovnic ZŠ
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KNIHOVNA Černotín

Vajíčkobraní
Kluci pletou pomlázky, holky barví vajíčka,
zvony se připravují na daleký let do Říma a
my v knihovně? My v černotínské knihovně
zběsile vyfukovali vajíčka, protože ta jsou
totiž o Velikonocích opravdu v kurzu!
Již tradicí se v naší obci stalo, že pod hlavičkou černotínské knihovny, a díky šikovným
rukám, vznikne malé jarní kouzlo, které
nám nejméně dva týdny bude dělat radost.
Není to však jen tak, potřebuje totiž silný
dech, téměř 90 metrů stuh, 100 metrů jutového provázku, a k tomu navrch přesně
1220 pravých nefalšovaných skořápek. A i přes to, že nám v ných plic, tak i nazdobené trio stromů, které stráží zajíci
den zdobení nepřálo počasí, tak jsme se nenechali zastrašit a dinosauří vajíčka. Za našimi Skořápkovníky je hromada
a dali se do díla.
práce, o čemž jste se sami mohli na návsi přesvědčit!
A co bylo našim výsledkem? Kromě pořádně natrénovaVeronika Vališová

KNIHOVNA Hluzov

Vykutálená vajíčka
Po celý měsíc březen mohly děti vyrábět velikonoční vajíčka. A že se jich letos sešlo. Všechny byla
krásná a proto bylo těžké vybrat ta nej. Nakonec
mezi vajíčky od dětí školkového věku vyhrálo vajíčko od Míši Zbruže, na druhém místě se umístila Zoinka Reková a na třetím místě Amy Macenauerová.
Mezi školáky se na prvním místě umístila Alžbětka
Lapešová, na druhém Luky Vacula a o třetí místo se
podělila Lenička Vaculová a Klárka Kubíková.
Kdo v pondělí 1. dubna dorazil na velikonoční dílničky, mohl si nazdobit cetrisová vajíčka nebo vyrobit velikonoční přáníčka - a apríl to nebyl. Všechna
nazdobená vajíčka jste mohli vidět při procházce
Hluzovem a Černotínem.
Všem, kteří si dali tu práci a vyrobili vajíčko do soutěže děkuji a budu se těšit na další ročník.
Michaela Vaculová

z naší farnosti

Pouťě
Den Vítězství, den státního svátku 8. květen je zároveň
svátkem Panny Marie, pomocnice křesťanů. Stalo se už tradicí, že v tento den se vydávají farníci našich farností na
některé poutní mariánské místo. V letošním roce to bylo
významné poutní místo, spojené i s cyrilometodějskou tradicí Velehrad.
Další tradicí se stává, že náš pan farář, P. František Antonín
Dostál, připravuje na podzim pouť do zahraničí. V říjnu
tohoto roku se uskuteční pouť do Říma. Letos slavíme
30.výročí svatořečení Anežky české. Toto svatořečení se
uskutečnilo ještě v době komunistického režimu, přesto již
bylo předzvěstí změny. Mezi lidmi se tradovalo, že v Čechách bude dobře, až bude tato přemyslovská princezna
a řeholnice svatořečena. Mnozí z nás proto pokládají sv.

Anežku za mocnou přímluvkyni za náš národ, vždyť za
pár týdnů od svatořečení přišel 17.listopad a ledy se pohnuly. Možná bychom znovu měli prosit svatou Anežku o
přímluvu za náš národ a za ty, kteří nám vládnou.
Pokud se na někoho nedostalo místo na poutním zájezdu do Říma, je možné se přihlásit na děkovnou národní
pouť, kterou vyhlásili čeští a moravští biskupové a kterou
připravuje na listopad tohoto roku několik cestovních
kanceláří.
A kdo by chtěl putovat pěšky, může se připojit k pěší pouti
za smíření 27.7. ke sv. Anně na Staré Vodě.
Pozvánky
V den svátku patronů našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje v pátek 5.7. bude mše svatá v 9.30. Sloužit ji bude P. Jiří
Rek, který při této bohoslužbě poděkuje za 40 let kněžství.
spolu s našim duchovním správcem, P. Františkem. I P.
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František má letos kulaté výročí – 10 let kněžství.
Po této slavné bohoslužbě jsou všichni účastníci zváni na
přátelské posezení do Společenského centra.
Pouť ke svatým Jáchymovi a Anně bude v Hluzově v neděli
21.července.

I letos můžete své děti přihlásit na křesťanské tábory.
Farní tábor se koná ve Skavsku od 5. do 11.8.
CPR Jitřenka Hranice pořádá dva turnusy příměstského
tábora, a to od 15. do 19.7. v Drahotuších. a od 26. do
29.8. v Ústí.
Marie Kaňovská

honební společenstvo Černotín hluzov

zabránili ztrátám zvěře.
Pro nezájem členů MS Boří Černotín bažantí zvěř spolek
nelíhne, nedodržují se minimální normovací stavy, asi se
nebude vypouštět bažantí zvěř do honitby. V naší honitbě
by se měla bažantí zvěř přikrmovat 220 dní v roce a to se
neděje.
Máme sloveny 2 kusy srnců, 1 lišku a 1 kunu. Celoročně
lovíme prase divoké. V březnu jsme měli jednání valné
hromady. Honební společenstvo Černotín - Hluzov, kde
jsme schválili digitální honitbu. Program digitální honitby nám lépe umožní aktualizovat nové změny vlastnictví
honebních pozemků.					
Za Honební společenstvo Andrš Antonín

Měsíc červen je měsícem myslivosti. V tomto měsíci se většinou rozhoduje, jaké budou přírůstky mladé zvěře. Červen je měsícem ochrany zvěře a přírody. Všechny druhy
zvěře srstnaté a pernaté buďto kladou nebo rodí mláďata.
Pernatá zvěř sedí na náhradních snůškách, holubi hřívnáči vyvádějí podruhé mladá holoubata, zaječí zvěř má třetí
vrh zajíčků. Pro nepřízeň počasí začala senoseč začátkem
června, v květnu bylo špatné, studené počasí s dešťovými
přeháňkami.
Srny, které kladly v květnu, velice těžko asi vyvedly srnčata.
Při senoseči spolupracujeme se ZOD Černotín, abychom

hasičské sbory

V sobotu 4. 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.
V sobotu 18. 5. se uskutečnilo 1. kolo závodů v
požárním sportu na hřišti v Hustopečích nad
Bečvou. V kategorii mužů zvítězily Hustopeče
před Miloticemi a Špičkami. Pouze rozdíl v čase
požárního útoku odsunul muže Hluzova ze 4.
místa na celkové 5. místo. Po běhu na 100 metrů byli na 3. místě, první útok jim nevyšel podle
představ (36,47 s), druhý vše napravil - čas 25,52
s. Na 7. místě skončil Černotín (1. kolo útok neklasifikován, 2. útok čas 52,94 s).
Soutěž mužů nad 35 let proběhla jednokolově,
pouze v požárním útoku a i zde zvítězily Hustopeče. Veteráni Hluzova obsadili časem 22,60 s 5.
místo, Černotín časem 26,59 s 6. místo.
SDH Černotín s obecním úřadem uspořádal v
sobotu 25. května Kácení máje. Foto vpravo Jiří Matějíčný

- na konci prázdnin (sobota 31.srpna) proběhne Loučení
SDH Hluzov připravuje na léto akce na výletišti V Lípí :
s prázdninami. Součástí opět budou závody v požárním
- sobota 10. srpna společně s majitelem černotínského pi- útoku mužů nad 35 let hustopečského okrsku, doprovodvovaru - ochutnávka piv z černotínského pivovaru Chors. ný program, dobroty na grilu. Mirek Vacula
Nebude chybět občerstvení a hudební program.

FOTBAL

talík), Drahotuše - Černotín 3:1 (Vymětalík), Černotín Křenovice 5:0 (2x Vrána, Nedělka, 2x Svoboda), Černotín
Výsledky jarních zápasů TJ Sokol Černotín:
Černotín - Měrovice 1:3 (branka Hladík), Horní Nětčice - - Soběchleby 1:4 (Vašek), Potštát - Černotín 3:0, Černotín
Černotín 3:1 (Hladík), Černotín - Bochoř 4:3 (na penalty, - Říkovice 3:1 (Nedělka, 2x Vašek), Vlkoš - Černotín - nebranky 2x Juříček, Nedělka), Brodek - Černotín 7:1 (Krá- odehráno.
líček), Černotín - Hustopeče B 3:1 (Hupka, Vrána, Vymě- V posledním domácím utkání v neděli 2.června porazili
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fotbalisté B tým Tovačova (branky 2x
Vrána, Juříček). Zbývající 2 utkání sehrají v Hranicícch s Duklou a v Polkovicích.
Aktuálně v tabulce drží 12. místo s 25
body. Zbývá odehrát utkání v Hranicích s Duklou a s Polkovicemi.
V sobotu 20. 7. 2019 TJ Sokol Černotín připravuje sportovní odpoledne
a večerní taneční zábavu se skupinou
SKARLET ROCK pro všechny současné i bývalé členy, děti i širokou veřejnost ke „100 LETŮM SOKOLA“.
Rád bych požádal občany, kteří mají
historické foto, jak z fotbalu, tak z turistického oddílu o jeho zapůjčení.
mobil 725 601 844.
Marek Pernický

hokej

Psát o hokeji, kdy nám kalendář i
počasí venku jednoznačně vypovídá o blížícím se létě a prázdninách,
je pravda trochu bizardní. A proto
jen velmi krátce o konci hokejové
sezóny 18/19 našeho oddílu, kdy
jsme v březnu nastoupili do závěrečných bojů play-off, do kterých
jsme nastupovali ze 4.místa základní skupiny.
První čtvrtfinálové zápasy (o postup se hraje na dva vítězné) byly s
mužstvem Cool Cars, které jsme porazili 4:3 a 3:1.
Tím jsme postoupili do semifinále, kde nás čekal vítěz základní skupiny HC Nový Jičín “C“ a ten potvrdil svou dominantní roli a přes veškerou naši snahu, nás výsledkově
jasně přehrál 2:6 a 5:10.
Zbýval tedy poslední zápas a to o bronzovou placku s El-

cykloturistický oddíl černé koně

V pondělí velikonoční jsme si po ranní pomlázce naplánovali vyjížďku nové trasy Moravské brány 50 km. Ta vede
směrem na hrad Starý Jičín. Po trase nám dobrou náladu
nezkazil ani protivítr, kterého jsme využili na zpáteční
cestě. Po nezbytném občerstvení ve Starém Jičíně jsme se
vydali přes Palačov do parku v Lešné, kde jsme se pokochali rozkvetlým parkem.
Dále jsme pokračovali na cyklostezku Bečva, která nás
dovedla do našich domovů.
Parta 8 odvážných v sobotu 18. května nabrala síly, aby
mohla vyrazit a naplánovat tak trasu 90 km Moravské
brány 2019. Ta po startu v Černotíně v 10 hodin
pokračovala přes Špičky, Heřmanice do Dubu.
Tam jsme projeli nový úsek okolo rybníku v Polouvsí a vrá-

marexem. I když i zde byl jasným favoritem po základní
skupině tým soupeře, odehráli jsme vyrovnaný zápas 3:3 a
došlo na nájezdy, ve kterých štěstí stálo při soupeři. Získali jsme tudíž nakonec nepopulární bramborovou medaili,
ale to nám rozhodně nevzalo radost ze sportu a už se těšíme na sezónu novou.
Pavel Rek
tili se na původní verzi směr Starý Jičín.
Po malém zastavení a nalepení plakátu jsme pokračovali
výjezdem do obce Kojetín a sjeli k Čertovu mlýnu, kde
právě probíhá rekultivace rybníku. Tímto jsme byli nuceni trasu malinko poupravit k našim představám.
Dále jsme pokračovali krásným údolím Kojetínského potoka ke kasárnám v Hodslavicích, kde jsme po odbočení
na Straník vyjeli nad obec. Byl zde krásný rozhled na
Veřovické vrchy.
Po výhledech jsme sjeli do Hostašovic, kde je zastavení
k obědu u pramenu Zrzávky. Pak už nás čekala cesta
směrem Bynina, Lešná, Choryně a to už jsme se těšili k
našim domovům.
Všem, kteří si našli čas na příjemně strávenou sobotu tímto děkujeme a budeme se těšit na další akci.
Petr Kelar Plné znění + foto - www.cernekone.eu
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od 7:00 do 8:45.
Startujeme na návsi v 9 hodin, dojezd je v areálu
Společenského centra, kde budeme moci vyzkoušet
kuriózní kola Martina Zehnala a zúčastnit se oblíbených
doprovodných disciplín včetně Cyklohrátek pro děti.
Po celou dobu bude provázet hudební doprovod a bude vystaven tuk-tuk cestovatele Tomíka Vejmoly.
Těšit se můžete i na bohatou tombolu – první cenou je kolo
Rock Machine 29 Heatwave 70 v hodnotě 16 tis. Kč. Vyhrát můžete také koloběžku, pobyt pro 2 osoby na 3 dny v
Beskydech s bazénem a zapůjčením elektrokol, pobytové
zájezdy od CK BonTon ….
Mirek Vacula

Putování po Česku
V úterý 28. května jsme vlakem a autem vyrazili do
Děčína, kde jsme zahájili cykloputování po Česku.
V následujících 6 dnech jsme projeli naší republikou od
Hřenska až do Černotína. Záchytná odpočinková místa
byly kempy v Děčíně, Mělníku, Chlumci nad Cidlinou,
Litomyšli a Svojanově. Trasa byla výborně Petrem Kelarem naplánována, vyšlo také i počasí. Celkově účastníci
najeli přes 500 kilometrů.
V sobotu 15. června se uskuteční oblíbená cykloturistická akce pro celou rodinu - Moravská brána. Letos
jsou připravené nové cyklotrasy, díky kterým návštěvníci
poznají i krásy Starého Jičína a Kelečska. Registrace je opět
možná za symbolických 50 Kč přímo na místě v pátek 14.
6. 2019 – od 17:00 do 19:00 a v sobotu 15. 6. před startem

nohejbal

Jarní nohejbalový turnaj
Máme za sebou další, již 8. ročník nohejbalového turnaje rodinných týmů. Za krásného počasí se sešlo celkem 6
rodinných týmů, které mezi sebou svedly urputné boje.
Vítězství v turnaji slavil tým ve složení Kelar Jaromír, Mičunek Jakub a Mičunek Lubomír a obhájil tak prvenství z
loňského roku. Jsme rádi, že se ve svých týmech prosadili i mladí kluci Petr Hón a Aleš Nedělka a také, že se do
turnaje zapojila jediná žena, Nikola Sehnalíková a ukázala, že kopnout do balonu rozhodně umí.
Každý rok se vedle rodinných týmu zapojovaly i trojice
složené z členů ostatních klubů Sokola Černotín. Letos,
bohužel, žádný spolek nebyl schopen dát dohromady 3
lidi, kteří by přišli hrát a podpořit tento turnaj a tím i nohejbalový oddíl.

Letošní turnaj je tedy minulostí a můžeme se těšit na další
ročník.
Chtěl bych poděkovat všem za pomoc při organizaci turnaje. Poděkování patří také Černotínskému pivovaru Chors
za ceny pro vítěze a za výborné pivo. Tímto také gratulujeme našemu pivovaru k druhému místu v degustační soutěži piv v Českých Budějovicích, kde uspěli s jedenáctistupňovým ležákem.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť Luboš Mičunek

tenisový kurt hluzov
Od poloviny května je tenisový kurt v Hluzově připraven
na sezonu. Zájemci o hru se mohou hlásit:
Milena Andrýsová, Hluzov 19, telefon 608 563 299
Dagmar Rýparová, Hluzov 67, telefon 777 062 335.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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