INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Od 5.března je v platnosti změna jízdního řádu autobusové linky přes naší obec, kterou zajišťuje společnost Arriva Morava. Dopolední autobus s odjezdem z Hranic,
aut.nádraží v 10:40 a zpět s odjezdem v 11:05 z Hluzova
(točna) jezdí nově každý pracovní den.
• Společenské centrum je vybaveno závěsy, které mimo estetické funkce příznivě působí na prostorovou akustiku.
• Prováděli jsme čištění lesa V Lípí, vysadili jsme 6800
dubů, 300 smrků, zhotovili 363 metrů oplocenky.
• Konal se sběr nebezpečného odpadu, přistaveny byly
kontejnery na velkoobjemový odpad.
• Vysadili jsme 40 ovocných stromků, 4 moruše, 4 ořešáky,
špendlíky a švestky.
• Jednáme s Povodím Moravy o úpravě koryta řeky Bečvy v
našem katastru. Také řešíme úpravu koryta potoka v území
od silnice I/35 k železniční trati.
• S katastrálním a stavebním úřadem řešíme nesoulady v
územní dokumentaci se stávajícím stavem (přístavba kotelny školy, výletiště V Lípí).
• Probíhá sečení veřejných prostor.
• Knihovna v Černotíně získala dotaci na digitalizaci knihovního fondu.
• Od 2.května firma SATES provádí opravu chodníků na
horním konci v Hluzově.

• Připravujeme výběr realizační firmy na opravu chodníků
okolo kostela a školy.
• Společnost CEMENT Hranice bude provádět kontrolu
množství vody ve vybraných studních a sledovat vliv odstřelů na vysychání studní.
• Připravujeme projekt na opravu objektů čistírny odpadních vod.

• V obecní kanalizaci byla provedena deratizace.
• Podali jsme žádost na odbahnění vodní nádrže v Hluzově.
• Provedli jsme opravu výtluků na místních obecních komunikacích.
• Na období prázdnin připravujeme opravu topení v budově základní školy, v objektu mateřské školky dojde k
rekonstrukci sociálního zázemí (umývárny a WC).
• Informujeme spolky v obci, aby do 31.8.2017 písemně
předali Renatě Květoňové, správcové společenského centra, své požadavky na zamluvení termínů akcí, které budou pořádat v roce 2018.

POPLATKY ZA ROK 2017

Výše poplatků je za komunální odpad 400 Kč na osobu,
stočné 432 Kč na osobu, poplatek ze psů 100 Kč za 1.psa
a 150 Kč za každého dalšího psa. Splatnost poplatků je
do 31.8.2017. Bezhotovostní platby musí být do tohoto
termínu připsány na účet obecního úřadu. Neuhrazené
nebo pozdě zaplacené poplatky budou navýšeny na trojnásobek.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) pátek 16. a 30. června, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna.
• Nově nejsou na obecním úřadě vydávány oranžové pytle na nápojové kartony. Tento odpad je možno vkládat
do žlutých pytlů a kontejnerů na plast, k třídění dochází
na recyklační lince.
• Společnost BONVER provozuje od 1.6. v objektu
Vápenky non stop hernu. Jsou zde umístěna technická
sázková zařízení typu video-loterijní terminály, elektromechanická EMR, všechny v on-line napojení a pod
dozorem celního úřadu. Celý objekt je vybaven kamerovým systémem včetně nahrávání, do provozovny jsou
vpouštěny pouze osoby starší 18 let, nejsou vpuštěny podnapilé osoby. Pokud by v provozovně vznikl sebemenší
problém, tak jsou takové osoby vykázány a mají trvalý
zákaz vstupu do provozovny. Objekt včetně okolí je pod
dozorem bezpečnostní agentury.
Objekt slouží pouze jako herna - dle nového Zákona o
hazardních hrách není možné provozovat hazardní hry a
provoz restaurace či baru ve společných prostorách.
V průběhu roku bude zaveden i elektronický registr
hráčů, bude tak vyloučen přístup pro osoby pobírající sociální dávky, v insolvenci apod. Loterijní hry jsou v naší
obci obecně závaznou vyhláškou povoleny pouze v této
nemovitosti čp. 159.
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NAROZENÍ, JUBILEUM

V dubnu se narodila Barbora
Zatloukalová. V létě oslaví 70
let paní Anna Jamborová. Přejeme oběma hodně zdraví, štěstí
a pohody.
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8.června jsme si připomenuli výročí narození rodáka
Msgre. Vojtěcha Zapletala (8. června 1877 – 26.
září 1957), římskokatolického kněze, katechety a hudebního skladatele. Na všech svých působištích zakládal a řídil pěvecké sbory a šířil znalost lidových písní.
Celý životopis najdete na www.cernotin.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Velikonoce v mateřské škole
Na Velikonoce si děti nejen vyrobily z hlíny
beránka a namalovaly kraslice, ale přípravy vyvrcholily poslední týden, kdy každý den byl v
jiné barvě. Zahájili jsme modrým pondělím v
modrém oblečení, kdy jsme upekli velikonočního beránka se zajíčkem a zopakovali básničky k Velikonocím. Pokračovali šedým úterým,
pečením Jidášků, vyslechli si příběh o zvonu
Eliáškovi. Středa byla škaredá, kdy jsme úklidem „vymetli pavouky ze všech koutů.“ Dopoledne přijel na návštěvu p. ředitel, p. učitelka a
děti ze ZUŠ z Hranic. Seznámili nás s hudebními nástroji a jejich hra nám vykouzlila na tváři
úsměv.
Pohádky ovčí babičky
V úterý děti z MŠ jely do divadla v Novém Jičíně, kde je čekalo pět pohádek od „Ovčí babičky.“ Děti sledovaly s napětím pohádky, jestli zvítězí hodné ovečky nebo zlí a mazaní
vlci. Jak to v pohádkách bývá, vždy zvítězí dobro nad zlem,
a tak vše dopadlo pro ovečky dobře. Domů se děti vrátily
obohacené nejen o krásné pohádky, ale i o zážitek z opravdového divadla.

Školáci v naší školičce
V úterý spojily své znalosti děti ze ZŠ s dětmi z MŠ. Na
úvod si děti poslechly pohádku z knížky Ferda mravenec, vymýšlely jména mravenců na danou hlásku a určovaly první hlásky ve slovech. To, že jsme všichni kamarádi, si děti ověřily prácí ve skupinkách, kdy dokreslovaly
mravence, společně vytvořily mraveniště a třetí skupinka
vytvořila kuklínka. Závěr společného setkání jsme zakončily tanečkem na písničku Mravenčí ukolébavka od
Předškoláci ve škole
Ve středu pozvala p. ředitelka, společně s dětmi z první třídy, Zdeňka Svěráka.
naše předškoláčky do školy. Děti se od rána nemohly dočkat, Atletické přebory na 1. ZŠ v Hranicích
co je vlastně ve škole čeká. Paní ředitelka měla připravené Skupinka sportovců jela reprezentovat do Hranic naši
spousty aktivit, ale nejdříve se všechny děti vzájemně před- mateřskou školu. Do sportovního klání se zapojily děti
stavily, vybraly si obrázek, pojmenovaly jej a určily první s velkým nadšením a odvahou. Soutěžily ve třech discihlásku ve slově. Potom je čekaly aktivity před opravdovou plínách - hod, běh a skok z místa. I když děti letos nevyškolní tabulí. Děti počítaly do 10, hledaly správné piktogra- hrály žádnou medaili, vyzkoušely si zasoutěžit s dětmi z
my k určitému počtu, určovaly více x méně a o kolik, pro- různých mateřských škol.
cvičily si geometrické tvary a na závěr kreslily p.
starostu a někteří tatínky. Všechny zadané úkoly
zvládly na hvězdičku a plny dojmů se vrátily do
MŠ.
Karneval v Černotíně
V sobotu 1. dubna odpoledne se naše malá vesnička proměnila v „Pohádkovou říši“ plnou princezen, rytířů a dalších kouzelných postav. Postavičky
z pohádek soutěžily, tančily, některé si vyzkoušely pískování a využily i zahradu mateřské školy.
Odměnou jim byla bohatá tombola kde si každý
spokojeně odnesl aspoň jednu cenu. Poděkování
patří všem maminkám i tatínkům, kteří přispěli
do tomboly, napekli cukroví a společně připravili
a uklidili sál.
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Ve středu, pod vedením p. učitelky S. Stržínkové, předvedly děti rodičům své znalosti z angličtiny. Hodinu plnou zpěvu, otázek a odpovědí provázel klid a pohoda a
rodiče pozorně poslouchali, zda jsou odpovědi dětí správ-

né. Za celoroční snahu dostaly první opravdové vysvědčení
s velkou jedničkou a pochvalou. Za kolektiv ZŠ a MŠ patří
velké poděkování p. učitelce a věříme, že v dalším školním
roce bude s angličtinou pokračovat.
Dáša Losová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Tyto vydělané peníze použijeme na odměny pro děti při
různých příležitostech a na hrazení kulturních akcí i výletů. Chtěli bychom vám touto cestou moc poděkovat.
Výsledky - mateřská škola: 1. Zbruž Matěj 587 kg, 2. Kelar
Zdeněk 583 kg, 3. Sládeček Jakub 353 kg.
Základní škola - 1. Motlochová Barbora 900 kg, 2. Vaculová Lenka 754 kg, 3. Kelarová Adéla 583 kg.

Po delším pátrání se mi podařilo zjistit, že jsme se s žákyněmi pátého ročníku, již po šesté, zúčastnili internetové
soutěže „Hravě, žij zdravě“. Letos proběhl již 10. jubilejní
ročník této zajímavé a poučné soutěže, proto jsme s naší
Základní školou Černotín, rozhodně nemohli chybět.
Již dvakrát se nám podařilo umístit se na prvním místě
v Olomouckém kraji, a to v roce 2012 a 2013. A to už je
nějaká motivace!
Naše tři děvčata: Zuzka Hradilová, Verunka Juříčková a
Lenička Kubitová neváhala ani chvíli. Od října do prosince, se v hodinách informatiky těšily, kdy se objeví další lekce. Úkolem této soutěže je nenásilnou formou vést
děti k tomu, aby přemýšlely nad zdravým životním stylem, nad důležitostí pohybových aktivit pro člověka nebo
nad správným jídelníčkem. 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 netrpělivě čekali na vyhodnocení soutěže. Tak jsme se stali, již po třetí, vítězi /vlastně
vítězkami, protože zatím vždy vyhrávala pouze děvčata/ v
Olomouckém kraji. A protože
se zveřejňují i výsledky z celé
republiky, máme stoupající
tendenci. Po sedmém a šestém
místě, jsme byli letos na krásném pátém místě v celé republice.
Tento dobrý pocit nebyl však
jedinou odměnou za naši píli.
V úterý 14. března nás navštívila zástupkyně Potravinářské komory v Praze a předala
děvčatům i jejich paní učitelce dárky. Děvčata se mohou
pyšnit novými batůžky a gumovými skákacími míči, paní
učitelka obdržela samozavlažovací květináč a dárkový poukaz.
A protože pořád ještě máme kam stoupat na žebříčku
stupňů vítězů, určitě se nezapomeneme hned v září zaregistrovat a pokusíme se, tentokrát pouze v ryze mužském
složení, zaútočit opět na dobré umístění. A i kdybychom
nevyhráli, vždy je dobré vědět, jak „HRAVĚ, ŽÍT ZDRAVĚ“ a to my v Černotíně, určitě víme.
Sběr starého papíru, tedy jeho jarní část, proběhla v úterý 11. dubna. Po loňských zkušenostech jsme byli dobře
připraveni na velké množství papíru. Musím ale říci, že
nás rodiče opět mile překvapili. Už když jsme viděli auta
s vozíky naplněnými balíky s papírem, bylo nám jasné, že
rekord překonáme. Nasbírali jsme neuvěřitelných 9720 kg
starého papíru. Při ceně 2 Kč/kg jsme utržili 19 440 Kč.

Dne 12.5.2017 jsme se zúčastnili okresní soutěže „ Mladý zdravotník“ v Přerově. Celý školní rok jsme se ve školní družině poctivě připravovali, trénovali jsme na svých
spolužácích různě těžká zranění a zdokonalovali jsme se

v technice obvazování. V den soutěže jsme ovšem jeli s
mírnými obavami, jak to vše dopadne a s částečnou nervozitou. Vždyť všechny soutěžící děti jely na tuto soutěž
poprvé.
Soutěžilo se venku v parku a tak jsme byli rádi za pěkné
počasí. První pomoc u zraněných jsme zvládli velmi dobře,
ale jak to tak chodí, drobné chybičky se také objevily. První
místo nám uteklo jen o pár bodíků, ale i tak se radujeme za
krásné 2. místo.
Naším heslem bylo a stále zůstává:„ Není důležité vyhrát,
ale pomoci, až bude potřeba.“
Pro milé maminky, babičky, tety a ostatní přítomné vystoupily děti ZŠ a MŠ na tradiční besídce u příležitosti krásného svátku „Dne matek“ v neděli 15. května odpoledne, ve
Společenském centru v Černotíně.
Nejprve předvedly děti z mateřské školy to, co si pro maminky dlouho připravovaly a po krátké přestávce následovalo vystoupení žáků základní školy.
Po krátkém uvítání, s přáním všeho nejlepšího, vystoupily
všechny děti s pestrým pásmem písní a básní, které zazpívaly a přednesly postupně žáci všech ročníků. Následovala
scénka žákyn prvního ročníku o tom, jak to ty naše milé
mámy nemají s těmi svými ratolestmi jednoduché. A poté
následovalo vystoupení dětí, které navštěvují Základní
uměleckou školu v Hranicích, kde se učí hrát na housličky, flétnu, klavír, violoncello, trumpetu a pozoun. A aby té
hudby nebylo málo, dostalo se i na hudbu doplněnou tancem. Vystoupení děvčat s pompóny bylo opravdu krásné
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a Zuzka Hradilová, v „Mimoním tanci“ dokázala, že už je
skutečná profesionálka. Mezi malé profesionální mažoretky se může zařadit určitě i Amálka Králíčková, která předvedla své umění ve skladbě nazvané „Popelka“. Na závěr
se ještě na pomyslném „jevišti“ předvedli všichni žáci naší
školy ve veselém muzikálu „Popletená pohádka“, aby ukázaly, že svátek nemusí mít jen lidé, ale také i zvířátka. Nakonec to, jak už to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo.
Nadšený potlesk našich hostů po každém z vystoupení i
následné ohlasy nás přesvědčily, že ty dva měsíce nacvičování a příprav, opravdu stály zato.
Také s dárečky si letos děti daly dost práce, doufáme, že se
svíčky, koupelová sůl, mýdlo i hrníček z láskou malovaný,
všem maminkám moc líbil.
Kolektiv pracovnic ZŠ Černotín

KNIHOVNA ČERNOTÍN

Nejsme žádní licháči
Celý měsíc březen zasvětila Knihovna Černotín lichožroutům, ať už to bylo v podobě soutěže – nakresli/namaluj svého lichožrouta nebo právě na tvořivých dílnách,
kdy jsme mohli zúročit liché ponožky, které se nám doma
válí. Nejenže se nám ve skříni uvolnilo místo, ale vyrobili
jsme si krásné ponožkové figurky. A že jich tedy bylo!
Během našeho odpoledne jsme slavnostně vytroubili do světa i výherce naši lichožroutí soutěže. Na bedně
se umístila Anička Hradilová, stříbro si na krk pověsila
Anička Kubíková a zlatem se blýskla Zuzka Hradilová.
Knihovna však nezapomněla na všechny ostatní snaživce
a odměnila je.
Ihned po vyhlášení se knihovna obrátila vzhůru nohama, a proč? No přeci jsme si dělali prostor. Čekaly nás
totiž ještě kvízy, povídání o Lichožroutech, krátké představení Pavla Šruta a čtení jeho veledíla Lichožrouti, za
kterou dokonce získal cenu Magnesia Litera. Poté jsme
však svůj zrak obrátili kupředu, neboť nás ještě čekal 82
minutový film a jak jinak než lichožroutí.
Zpáteční lístek do říše divů - Noc s Andersenem
Všichni naši nocležníci byli napnuti jako struny a očekávali, komu letos pomůžeme ze svízelné situace. Nakonec

nás potřeboval Kloboučník, kterému Šklíba odcizil jeho
klobouk a ukryl jej ve světě lidí. Naším cílem bylo klobouk
najít a navrátit ho Kloboučníkovi. Poté nastala ta pravá
chvíle zaktivizovat své tělo, vytřepat pingpongové míčky,
prásknout balónek, shodit plechovky, to vše bez pomoci
rukou. Pak nastal čas zahrát si pár deskovek Activity, Poslední slovo a Bombu. Před spaním jsme si zahráli ještě
společenské hry a až se nám začali klížit očička únavou,
tak jsme se zavrtali do pelíšků a po pohádce hned vpluli
do říše snů.
Ráno na nás čekala bohatá snídaně, poklad od H. Ch. Andersena a poté už jen vyhlížet své rodiče. Během noci jsme
se vydali na skok do říše divů, prožili tam nesčetně dobrodružství, vyzkoušeli jsme si něco nového a upevnili přátelství. Zkrátka, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli heslo, které
jsme skládali: Knihovna Černotín není jen pro knihy, ale
především pro lidi!
Velikonoční kraslicovník
V období před Velikonocemi jsme i my přispěli svou troškou do mlýna, rozhodli jsme se pod hlavičkou černotínské
knihovny opět rozzářit naši vesnici.
Co k tomu bylo potřeba? V prvé řadě silné plíce, to víte 874
vajíček se samo nevyfoukne, hromadu stužek, 4 žebříky a
to hlavně, šikovné ruce a zapálené lidi. Knihovna Černotín
opět po roce spunktovala akci, která měla loni až neočekávaný ohlas a to výzdobu stromů na návsi.
Jménem černotínské knihovny bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám pomohli nazdobit naše stromy, byla to
úplná invaze.
Tady se bude bydlet
V rámci oslavy Dne Země, uspořádala Knihovna Černotín,
malou zahradní párty. Snažili jsme se zajistit azyl pro, sice
rozměrově malé hmyzí tvory, ale o to víc nepostradatelné.
Knihovna v Černotíně zajistila a svépomoci vytvořila 14
příbytků (2 hotely, 7 domků a 5 garsonek). Pro naše malé
zelené aktivisty zbývalo už jen domečky naplnit a rozvěsit
po naší vesnici. Schválně, kdo je najde všechny? A abychom
podpořili život malých užitečných tvorů v Černotíně, tak
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to zajistí zasazení našich pytlíčků – Semínkové
překvapení. Co z nich vyroste, tak to ukáže až čas.
Staňte se i vy nadšenými chovateli hmyzu, není
k tomu třeba nic výjimečného – jen mít ty zlaté
české ručičky a vyrobit si hmyzí ubikaci. Poté se
už můžete těšit z přízně, těchto malých tvorečků,
kteří se vám odmění nejen vděkem, ale také vám
dopomohou ke krásné zahradě. Včela samotářka,
zednice či drvodělka zajistí opýlení a následné
květenství. Obyvatelé domků také zamezí případným příživníkům. Armáda v čele se slunéčkem
sedmitečným a zlatoočkou obecnou si rádi totiž
pochutnají na mšicích.
Chovejme se přece hezky k naší planetě Zemi,
máme jenom ji. Čiňme tak, jako by každý den
měl být její oslavou.
Veronika Vališová
redakčně kráceno, plné znění www.cernotin.cz

KNIHOVNA HLUZOV

Zajíčci kam se podíváš
Letošní Velikonoční soutěž v hluzovské knihovně
se nesla v duchu velikonočních zajíčků. V knihovně se sešlo na tři desítky krásných zajdů. Které
jsou ty nej, bylo těžké vybrat, nakonec rozhodly
hlasy takto: v I. kategorii - 1.místo Matěj Zbruž,
2. Lukáš Vacula, 3. Michal Zbruž, ve II. kategorii
1. místo Lenka Vaculová, 2. Josef Mynář, 3. Adéla
Kelarová. Ve III. kategorii zvítězila Veronika Vališová, Eva Reková a Veronika Juřičková.
Po odhlasování jsme se přesunuli do klubovny,
kde na pomalování a dokreslení čekali zajíčci.
Každý si svého zajíčka vyzdobil dle své fantazie.
Jak se to všem povedlo, můžete vidět při procházce obcí, kde na vás mohou vykouknout.
Všem účastníkům soutěže i malování zajíčků děkuji za účast a budu se těšit na další rok
Michaela Vaculová
V létě to budou již dva roky, co se naše obec
Černotín stala Vesnicí roku Olomouckého kraje. Pořadatel soutěže Ministerstvo pro
místní rozvoj uspořádal v sobotu 22. dubna
Den otevřených dveří u příležitosti 20 let
existence ministerstva. Na hosty čekaly nejen
komentované prohlídky historické budovy na
Staroměstském náměstí, ale i bohatý doprovodný program. V rámci programu naši obec
reprezentoval taneční kroužek, který v průběhu akce dvakrát před veřejností předvedl Českou besedu. Premiérově jsme se představili ve
„vlastních“ krojích, které nám ušila paní Alena
Markusová za podpory obecního úřadu a Olomouckého kraje. Foto Lenka Andrýsová.
Foto Lenka Andrýsová
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Z NAŠÍ FARNOSTI

V neděli 12.března 2017 v 16 hodin přivítal P. František Dostál, duchovní správce naší farnosti, v našem kostele téměř
200 návštěvníků benefičního koncertu. Poté se rozezněly
pod rukama varhanistky Lindy Čechové Sítkové tóny varhan a nádherný sytý mezzosoprán Lucie Hilscherové.
Zazněly jak varhanní skladby, např. Fantasie C moll J.S. Bacha, Preludium in c J. Zacha , tak i písňové skladby, jako
altová árie z Janových pašijí J.S. Bacha, nebo výběr z Biblických písní A. Dvořáka, a další skladby. Výběr skladeb odpovídal probíhající postní době. Hudba vtahovala posluchače
do rozjímavé a povznášející nálady. Obě špičkové umělkyně
byly odměněny nejen krásnou kyticí orchidejí, ale především dlouhým potleskem.
Kromě nevšedního zážitku si posluchači mohli odnést z tohoto koncertu také dobrý pocit, že přispěli na dofinancování opravy kostela, vybralo se 32 000,-Kč.
Velké díky patří oběma umělkyním za krásné vystoupení,
všem z obce i farnosti, kteří se na zorganizování koncertu
podíleli a také všem návštěvníkům za jejich štědrost.
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V neděli 28.5. byla v našem kostele slavnost prvního
svatého přijímání. Tuto svátost přijaly tři děti.
V měsíci červnu nás čeká další slavnost, a to Těla a Krve
Páně, neboli Božího Těla, která proběhne v neděli 18.6.
od 11 hodin dopoledne.
Měsíc červen je zajímavými událostmi doslova nabitý. V
sobotu 3.června jedeme spolu s dalšími našimi farnostmi
na farní pouť do Frýdku.
V neděli 11.června od 15 hod. se koná v hranickém kostele Setkání schol, vystoupení pěveckých souborů z celého hranického děkanátu.
V sobotu 17.6. zve arcibiskup Jan Graubner naše farnosti
do Olomouce na děkanátní pouť, kde se společně budeme modlit za naše rodina a za nová kněžská a řeholní povolání. Program začíná v katedrále sv. Václava v 15 hod.
Bude zajištěno hlídání menších dětí.
Na neděli 26.6. připravujeme tradiční Putování po křížích naší farnosti. Sraz v 15 hod. před kostelem, půjdeme tentokrát přes hřbitov a oblast Na černém až k výletišti v Lípí, kde putování zakončíme opékáním špekáčků.
Pouť k sv. Cyrilu a Metoději, patronům farního kostela
v Černotíně, se koná ve středu 5.7., mše sv. začíná v 9.30.
Pouť ke sv. Jáchymu a Anně, rodičům P. Marie, se koná v
Hluzově v neděli 23.7. , mše sv. od 9.30.
Pouť do Fatimy u příležitosti 100.výročí zjevení P. Marie
v portugalské Fatimě se uskuteční v termínu od 16. do
22.10.2017 doprava letecky, cena 16 500. Další navštívená
místa – Santiago de Compostela, Tours. Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout v sakristii v kostele.
Přímětské tábory
Centrum pro rodinu Jitřenka nabízí volná místa na příměstském táboře v Hranicích. Oba turnusy jsou pětidenní, začíná se vždy v 8 hod. ukončení v 15 hod. První
turnus se koná od 17. 7. druhý od 28.8. 2017. Cena za 1
turnus 600 Kč. Bližší informace na www.hranice.dcpr.cz
nebo u Marie Kaňovské.
Marie Kaňovská, foto Vladislav Barot

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ

Měsíc červen je měsíc myslivosti, v tomto měsíci se rozhoduje jaké budou početní stavy zvěře. V honitbě jsou vidět
letošní zajíčci, kladeni v březnu.
Zakomorované chovné hejno bažantí zvěře jsme vypustili
do honitby, dále ji přikrmujeme, aby nám ještě zahnízdili. Všechny druhy zvěře srstnaté a pernaté kladou, líhnou
nebo už vodí mladou zvěř.
Myslivci musí chránit zvěř před škodnou srstnatou a pernatou. Lišky nám vyvedly liščata, slovili jsme lišku a lišáka
v měsíci květnu. Při senoseči vyháníme zvěř pomoci loveckých psů, zatím nevíme o posečeném srnčeti.
Koncem května byly vidět vodící srny, většinou jedno srnče. Po senoseči bylo vidět zajíce, máme naději, že nám zaječí populace vzroste, zajíčky kladou až 4x do roka.
Nejvíce ohrožená zvěř predátory jsou mladí bažanti a za-

jíčci. Ze srstnaté škodné liška, mývalovec, kuna, z pernaté
káně, moták, straka. Do zakoupených umělých nor jsme
zatím chytili 4 kuny, lišky jsme zatím nechytili.
V naší honitbě máme poměrně naseto dost řepky olejné,
tam je velice složité livit škodnou. V červnu si srnci značkují svá teritoria pro blížící se říji, která probíhá koncem
července a začátkem srpna.
Máme vyčištěné a opravené krmící zařízení. Bažantí kuřátka máme nalíhlá, voliéru vydesinfikovanou a zasetou,
kde chceme koncem června vypustit mladé bažantíky.
Celoročně lovíme sele, bachyni prasete divokého, od 16.5.
lovíme srnce, můžeme lovit v době lovu zvěř jelení, dančí
nebo mufloní.
Snažíme se zamezit volně pobíhající psy v honitbě.
Za MS Boří myslivecký hospodář Andrš Antonín
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HASIČSKÉ SBORY

První kolo okrskových závodů uspořádala SDH Vysoká v neděli
14.května na hřišti v Porubě. V soutěži mužů zvítězily Milotice,
Hluzov obsadil 6.místo, Černotín 7.místo. Soutěže v požárním
útorku se zúčastnily i týmy nad 35 let s tímto pořadím : 1. Milotice, 2.Hustopeče, 3.Špičky, 4.Černotín, 6.Hluzov.
Další závody v rámci Poháru starostů hustopečeského okrsku se
uskuteční 8.7. ve Špičkách (součástí Velké ceny OSH Přerov),
15.7. v Porubě, 30.7. v Hustopečích n/B, 5.8. v Miloticích a 20.8.
na Vysoké.
foto závody v Porubě - Štěpán Rek
O závody v požárním sportu nebudeme ochuzeni ani v naší obci.
V rámci Ukončení prázdnin (sobota 2. září) na hluzovském výletišti se uskuteční ukončení sezóny pro týmy nad 35 let.
V sobotu 1. července se koná 3. ročník festivalu HluzovFestu.
Ten tvoří zejména zajímavé autorské kapely z Hranicka a okolí. Přijďte se pobavit a zrelaxovat do areálu v klidném prostředí
Hluzovské přehrady. Těšit se můžete na speciality z grilu a kapely
Cookies, KoWall CompanY, Hra‘n‘ice, Backlight.

FOTBAL

Po odehrání 18 kol základní části soutěže nastoupili na konci
dubna fotbalisté TJ Sokol Černotín k dalším utkáním v rámci
nadstavby. Výsledky: Potštát - Černotín 2:1, Horní Nětčice - Černotín 0:2, FC Dukla Hranice - TJ Sokol Černotín 4:2, ČernotínTJ Sokol Hustopeče nad Bečvou „B“ 2:0, Sokol Skalička - Černotín 2:2. Sezónu zakončili v neděli 4. června s vítězem soutěže,
týmem Jezernice prohrou 2:3. Celkově obsadili 6. místo.

CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL ČERNÉ KONĚ

Velikonoční projížďka
Na trasu se na Velikonoční pondělí postavilo 7 nejodvážnějších kobylek a koníků, kteří se vydali, za ne zrovna jistého počasí směr Bystřička přehrada. Cesta tam byla zatáhlá mraky, ale i tak jsme pevně věřili v to, že nezmokneme a
alespoň jednu cestu si užijeme. Na hrázi jsme se společně
vyfotili a vydali jsme se na okruh okolo přehrady. Po
vyjasnění oblohy a posilnění valašskou kyselicí, v restauraci u Bušů, jsme vyrazili na cestu
domů. Cestou zpět nás doprovázely
sluneční paprsky a tak jsme si mohli dovolit několik zastávek, které
nám zpříjemnily již tak veselou
vyjížďku. Po prohlédnutí soutoku
Rožnovské a Vsetínské Bečvy jsme
pokračovali novou cyklostezkou
Juřinka směrem do Choryně.
Děkuji všem, které počasí nerozhodilo a vydali se s námi.
Bílý kámen 2017
Deset statečných koníků a kobylek
vyrazilo do prostoru Libavá. Sraz
byl na Potštátě u kostela a odtud
jsme se přemístili ke startu vyjížďky.
Trať byla klasická – Kovářov, Nové
Oldřůvky, Stará Voda, Libavá, Smi-

lov, Velká Střelná, Nová Ves nad Odrou a přes Zelený Kříž
zpět na Potštát. Počasí jako každý rok zajistil pan Lorenc,
ale ty dva malé mráčky, co jsme viděli během celého dne,
nás trochu zklamaly.
I při teplotě 20°C jsme se místy brodili v závějích sněhu,
ale pravidelné občerstvovací stanice nám pomohly tuto
trať zcela zvládnout a ani Vladčina porucha zadní brzdy
nám nepokazila výbornou náladu z pěkného cyklistického dne.
Text a foto Petr Kelar
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Jízdní kolo v hodnotě 14 tisíc Kč, popřípadě
poukaz s touto hodnotou na výběr kola, je hlavní
cena v tombole pro účastníky červnové Moravské brány. Atraktivní cena je jedna z novinek
letošního ročníku oblíbené cykloturistické akce,
která se koná v sobotu 17. června se startem a
cílem v Černotíně.
Čekají vás upravené trasy (cyklo 50 a 90 km, pěší
10 a 15 km), pro děti rozšířené Cyklohrátky s
atraktivními cenami.
V rámci doprovodného programu bude po celé
odpoledne zajištěn hudební doprovod, večer
ukončený rockovým nářezem skupiny Detox.
Děti se mohou těšit na skákací hrad, pískování a
třpytivé tetování.
Neváhejte a přihlaste se, prvních 100 přihlášených
dostane k startovacímu balíčku navíc pamětní
dřevěnou medaili. Pro všechny členy TJ Sokol
Černotín je připraveno zvýhodněné startovné
50 Kč. Více informací o akci najdete na moravskabrana.cernekone.eu.

NOHEJBAL

Skončil letošní ročník zimní nohejbalové
soutěže, kterou organizuje nohejbal Bernartice nad Odrou. Po loňském vítězství
v této soutěži jsme letos skončili na místě druhém, hned za vítězným Valašským
Meziříčím. O prvenství v soutěži jsme se
s Meziříčím přetahovali od prvního kola
a bylo jasné, že vítězem nebude nikdo
jiný. Šťastnější nakonec byli valaši, ale
naše druhé místo je i tak velkým úspěchem.
Konečná tabulka :
1. PARDI VAL. MEZ
33 B
2. ČERNOTÍN
30 B
3. ZEPELIN BERNARTICE
25 B
4. KRÁSNÁ
15 B
5. KZN FRÝDEK MÍSTEK
14 B
6.-7. IRON 301 BERNARTICE 10 B
6-7. JESENÍK N/O
10 B
8. HODSLAVICE
3B
Máme již také odehrán Májový turnaj
rodinných týmů a vložený turnaj Sokolů. Letošní rodinný turnaj vyhrála trojice Žeravík Karel, Jambor Lukáš a Volek
Jiří. Na místě druhém skončili Mičunek
Lubomír, Kelar Jaromír a Číhal Lubomír
a třetí byli Nedělka Aleš, Ondruška Petr,
Svoboda Jakub, Nedělka Aleš ml. Do
turnaje Sokolů se bohužel přihlásilo jen

družstvo Pinkálistů za což jim patří poděkování. Ostatní spolky neměly o
turnaj zájem, takže to vypadá, že příští rok se vložený turnaj neuskuteční a
budou jen týmy rodinné.
I letos se uskuteční Cyrilometodějský turnaj ve volejbale, který již připravujeme. Turnaj proběhne dne 5.7.2017 na hřišti u Společenského centra.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť Luboš Mičunek

Celý víkendový program
na vývěskách,
www.cernotin.cz.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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