INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Na neděli 17.dubna připravujeme Jarní výstavu ve Společenském centru. Program bude upřesněn.
• Provádíme úklid prostor v hale č.1, v okolí haly.
• Oznamujeme občanům, že od 1.2.2016 jsme zahájili
na obecním úřadě vybírání poplatků: komunální odpad
400 Kč/os, stočné 360 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 možné 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 31.8.2016. Při nesplnění termínu platby budou
zvýšeny poplatky na trojnásobek.
• Upozorňujeme občany, že v době d 1.4. do 31.6.2016
bude probíhat výluková činnost na železniční trati. Výluka
bude probíhat na koleji směr Hranice.
• V rámci zvýšení bezpečnosti zejména chodců a snížení
rychlosti projíždějících obcí připravuje obecní úřad projekt s využitím systému Actibump na silnici I/35, v oblasti
přechodu pro chodce. Systém aktivního snižování rychlosti (Actibump) představuje multifunkční, programovatelné a záznamové dopravní zařízení, vytvářející krátkou
umělou nerovnost na vozovce v okamžiku přejezdu vozidla, a to pouze těm vozidlům, která překračují nejvyšší dovolenou rychlost. Základním efektem Actibump je
zásadní snížení počtu řidičů překračujících maximální
povolenou rychlost. Samotná realizace je vzhledem k výši
nákladů (cca 2 mil Kč) závislá na poskytnutí příspěvku ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Více informací o
systému najdete na www.actibump.cz.

• V prosinci jsme uspořádali posezení se seniory a zpívání
u kapličky. Obecní pracovníci připravili vánoční výzdobu
v obci. V neděli 24. ledna proběhl zájezd do Moravského
divadla Ostrava na muzikál Mrazík.
• Na přelomu roku probíhal úklid sněhu.
• V zimním období proběhly zájezdy na bruslení na hokejový stadión v Novém Jičíně.
• Kontrolní úřad Olomouckého kraje provedl audit hospodaření obce.
• Spolu s vítězi krajských kol soutěže Vesnice roku starosta
obce navštívil v prosinci Senát Parlamentu ČR, kde je přivítal předseda horní komory p. Štech. 20.ledna proběhlo
setkání s prezidentem republiky.
• Proběhlo výběrové řízení na opravu objektu bývalé stolárny. Vítězná firma LARS M+K s.r.o. od března do září letošního roku vybuduje novou střechu, dešťovou kanalizaci,
stavební úpravy včetně zpevněných ploch.
• Probíhají přípravy pro vytvoření cesty od mostu přes
Bečvu (směr Ústí) podél železniční trati.
• Provádíme další etapu kácení v lese V Lípí.
• Začátek roku je spojen s hlášením a vyplňováním statistik.
• Zúčastnili jsme se porady Povodí Moravy se starosty dotčených obcí vodním díle Skalička. Jedná se o mokrou variantu suchého poldru Teplice, s plánovanou kapacitou 35
miliónů m3, korunou hráze bude ve výšce 265,50 mn.m. Na
webových stránkách obce v sekci Územní plán, výstavba
naleznete prezentaci Vodního díla Skalička.
• Proběhla schůzka se zástupci firmy CEMENT Hranice.
• S pojišťovnou jsme řešili krádež motorové pily a elektrického kladiva (z jara 2015).
• Na křižovatce se silnicí I/35došlo k poškození plastové
dopravní značky.
• Stále probíhá projednávání nového územního plánu.
• Pod záštitou obecního úřadu se konala přednáška rodiny
Márů z Přerova, o jejich cestě po Africe. V úterý 9.února si
poslechlo zážitky z putování na 50 účastníků. Připravujeme na sobotu 16.dubna další povídání o cestování s členy
rodiny Márů, tentokráte o Japonsku.
• Bylo dokončeno dopravní značení na místních komunikací ve vlastnictví obce. Správce hlavní komunikace (Olom.
kraj) připravuje značení této páteřní cesty v naší obci.
• V neděli 3.března můžete ve Společenském centru zhlédnout detektivní divadelní komedii Hrobka s vyhlídkou.
Ochotníci ze souboru Ventyl se na vás těší od 17 hodin. • Termín svozu komunálního odpadu (popelnice) - pátek
Jste srdečně zváni, vstup zdarma, představení je vhodné od 11. března, čtvrtek 24. března (náhradní termín za Velký
pátek), pátek 8. a 22. dubna, 6. a 20. května 2016.
12 let.
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VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících březen až květen 2016 oslaví
životní jubilea:
70-Miroslav Rek, Jaroslava Rýparová, Marie
Reková, Blažena Reková
75-Zdeňka Valentová, Marie Bělíková.
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V lednu 2016 se narodili noví občánci Patrik Horsinka a Šimon
Kuča (matka Michaela Jašková).

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Ve středu, dne 27.1.2016 předškoláčci
navštívili žáky 1.ročníku ZŠ, aby se podívali, co všechno se jejich bývalí kamarádi z MŠ za půl roku naučili a seznámili
se s prostředím, do kterého, po letních
prázdninách, nastoupí již také jako žáci
1. ročníku. Byli jsme všichni moc mile
překvapeni, jak byli žáčci šikovní, kolik
písmenek znají, s přehledem umí počítat, všichni mají moc úhledný rukopis v
písankách. Museli jsme všichni uznat, že
za tak krátký čas odvedli žáci 1.ročníku,
pod vedením paní ředitelky, velký kus
poctivé práce a přejeme jim hodně dalších úspěchů.
Projekt „Já člověk“
V rámci Školního vzdělávacího programu „Jaro,
léto, podzim, zima - ve školce je vždycky príma“
byl v únoru zařazen 14-denní projekt „Člověk“ a
„Lidské tělo“, kde se děti seznamovaly s postavou
člověka, že každé lidské tělo je jiné, každý z nás je
odlišný. Děti se naučily písničku „Ať jsi velký nebo
malý“, s nácvikem básničky „Bylo jedno tělo“ si děti
na sobě ukazovaly jednotlivé části těla, z papírových
vystřihovánek a provázků si vytvořily svou postavu.
V dalších dnech si své znalosti o těle děti obohatily
v tom, jaké máme smysly, podrobnosti o důležitých
orgánech v našem těle, jak funguje pohybový aparát,
trávení, pro život důležitost dýchání. Velice zajímavé a poutavé pro děti bylo seznámení se s maketou
lidského těla, včetně vnitřích orgánů a trávicím traktem. Prakticky si děti vyzkoušely jak funguje krevní
oběh na „panáčkovi na podlaze“ - postava byla zhotovena z papírové lepicí pásky. Součástí tohoto projektu byla i část, jak se o své zdraví musíme starat,
prevence onemocnění.
V oddílu „péče o zuby“ se dětem moc líbilo, jak
mohly čistit zubním kartáčkem znečistěnou maketu zubu (vyrobenou ze dna z pet láhve) a také modelování vlastního chrupu. Děti mohly k rozšíření
svých vědomostí a znalostí využít vzdělávacích knih
k těmto tématům, učební materiály s pracovními listy. V tomto období děti lákalo, častěji než kdy jindy,
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hrát si tolik oblíbenou námětovou hru „Na lékaře“.
Když bychom se podívali do daleké budoucnosti,
třeba tento projekt napomůže tomu, že některý z
našich dětí MŠ bude v dospělosti lékařem. Vždyť
tato profese je pro nás všechny tolik důležitá a potřebná.
Mirka Kořístková , foto Lucie Mynářová
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Klub rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Černotíně pořádá
v sobotu, dne 2.4.2016 od 14.00 hod.ve Společenském centru
„Tradiční maškarní karneval“
v rytmu dětské zumby pod vedením paní Kovalové. Příznivci se
mohou těšit na bohatou tombolu, občerstvení bude zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vánoce v základní škole
Úterý 22.12. už ohlašovalo blížící se Vánoce. Od
rána děti chystaly vánoční pohoštění – chlebíčky
a ovocný salát, slavnostně si zdobily třídu a po
výborné svačině přišly na řadu vánoční zvyky.
Nejoblíbenější je hrníčkový – pod čtyřmi hrníčky se skrývá prstýnek (symbolizuje štěstí), penízek (bohatství), kousek chleba (dostatek jídla) a
hadr (chudobu). Každý byl zvědavý, co ho příští
rok čeká. Pak děti pouštěly lodičky z ořechových
skořápek a nakonec šly ven šeptat pod vánoční
stromeček svá přání do nového roku. Dopoledne
vyvrcholilo vánoční nadílkou. Všechny děti byly
hodné a svůj dáreček si zasloužily. Vloni přinesl
Ježíšek i dárky hodným dětem do školní družiny.
Zápis dětí do 1. ročníku
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. K
zápisu se dostavilo celkem 5 dětí.
Zápis probíhal formou volného rozhovoru s dítětem. Sledovali jsme
komunikativnost dítěte, kvalitu jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů a zvířátek. Posuzovali jsme i slovní zásobu a řeč dítěte při přednesu básničky nebo zpěvu
písničky. Všechny děti byly u zápisu velmi šikovné, vůbec se nebály a
ukázaly, co všechno umí. Prostředí školy již velice dobře znají z návštěvy
prvního ročníku, kam zavítaly s paní učitelkou ze školky. Už se na vás
moc těšíme! Fotografie všech dětí ze zápisu najdete na www.cernotin.cz.
Maškarní karneval
Konec prvního pololetí je u nás ve škole
vždy ve znamení karnevalu. S prvním zvoněním děti netrpělivě očekávají pololetní
vysvědčení. Vždyť je to zhodnocení jejich
půlroční práce. Někteří jsou nadšeni, mají
radost. Jiní musí v druhé půlce roku více
zabrat.
Pak už děti převlečené do kostýmů sedí ve
vyzdobené třídě a sledují, jak se prezentují
ostatní masky. Mohli jsme vidět šaška, baletku, princezny a prince, námořníka, bílou paní, anděla, Pipi dlouhou punčochu,
cvičitelku psů, Kung-fu bojovníky…Všem
to ohromně slušelo. Po vyhlášení výsledků
mohlo začít karnevalové „řádění“ – hry,
soutěže, tombola a neodmyslitelné občerstvení. Na oběd všichni odcházeli spokojeni, vždyť je čekaly zasloužené jednodenní
prázdniny.
Kolektiv pracovnic ZŠ
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KNIHOVNA Černotín

Opět po roce v černotínské knihovně, si bylo možné potrénovat hlavu, ale především jsme potrápili mozkové závity, které
jsme nažhavili do běla, a to na Pexesiádě.
Že byly k vidění nervy drásající souboje, svědčí i těsný výsledek, kdy nakonec na třetím místě skončil Aďa Šnejdrla,
stříbrnou placku obdržel Peťa Hón a na stupínek nejvyšší se
vyhoupla Peťka Šnejdrlová, která se pro letošní rok může pyšnit titulem - královna pexesa.
Akce tohoto typu slouží jako podpora knihomolství, a protože se naši čtenáři opravdu činí a louskají jednu knihu za druhou, tak byly ještě v uplynulém roce oceněni. Na pomyslnou
horu přečtených knih vystoupala zástupkyně z řad dospělých
Zdeňka Jaroňová a z malých čtenářů to byl Aďa Šnejdrla, který zároveň nasbíral v naši celoroční soutěži nejvíce beránků a
stal se čtenářem – expertem.
Knihovna Černotín se snaží neustále motivovat k lásce k četbě, kdy našim středobodem zájmu jsou především malí čtenáři, kteří ač by se to na první pohled nemuselo zdát, jsou
velmi nároční, a proto se pro ně snažíme naši knihovnu neustále inovovat. Dnes si u nás například mohou vypůjčit tzv.
tematické krabice, ve kterých vás knihy naladí na správnou
vlnu, u her se odreagujete a v pracovním listu ověříte znalosti.
Ale nebojte, na dospělé čtenáře myslíme také, neboť ty je též
důležité si hýčkat a rozmazlovat, a proto pro vás máme v záloze připraveny neotřelé akce a novátorské nápady.
Ve čtvrtek 3.3.2016 se v Knihovně Černotín sešla dobrá parta lidí, kteří si vlastnoručně vyrobila svíčku nebo originální
lucernu a stínidlo. Na výběr měly všechny naše tvořivé duše
z několika technik, barev a odstínů. V kurzu se držela lucerna vzniklá díky technice pergamano, v popředí oblíbenosti
byly překvapivě i jednoduché geometrické tvary, které využil
nejeden človíček. Troška adrenalinu a poté napínavé čekání,
jestli půjde svíčka vyklopit, že nic není jednoduché, jak se na
první pohled může zdát, se přesvědčily všechny tvořivé duše.
Ale přeci vše jde zvládnout, zvláště když jsou k dispozici dvě
„odbornice“, které se učí formou pokus – omyl, s tím, že vám
nabídnou ten nejpovedenější, i třeba trošku podivný, na druhou stranu – výsledek vždy zaručen.
To bylo naše Svíčkobraní, aneb máme rádi malé plamínky,
další velkovýrobna z úspěšné série Tvořivých dílen. Tak až
nebudete vědět, co by s roupama, tak se na nás přijďte podívat, určitě spolu něco vymyslíme.
Pro seniory a handicapované je připravena roznáška knih a
časopisů. Tuto službu si můžete objednat vždy první pátek
v měsíci, osobně v knihovně Černotín, nebo na tel: 775 358
981, popřípadě emailem knihovna.cernotin@seznam.cz.

KNIHOVNA Hluzov

Přijďte si společně nazdobit velikonoční strom - skořápovník. Knihovna Černotín vás zve 23.března, od 16
hodin - sraz je před Obecním úřadem. Již nyní můžete
do 17.3.2016 nosit do knihovny nabarvené i nenabarvené skořápky.
Veronika Vališová

Knihovna Hluzov připravila pro děti soutěž O nejhezčí velikonoční vajíčko. Vajíčka (obrázky, koláže apod.) můžete malovat libovolnou technikou. Obrázky můžete donést do knihovny v Hluzově, do školní družiny nebo do mateřské školky. Obrázky odevzdejte do 31.3.
2016. Hodnotit budou návštěvníci knihovny 4.4. od 17 - 18 hod. Každý účastík bude odměněn.
Michaela Vaculová
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z naší farnosti
V Tříkrálové sbírce se v Černotíně celkem vybralo 14 030
Kč, v Hluzově 10 977 Kč, celkem: 25 007 Kč. Všem dárcům
velmi děkujeme.
Farní den
V neděli 28.2. jsme se opět po roce sešli na Farním dnu. Začali jsme v kostele modlitbou Křížové cesty. Pak jsme šli do
sálu Společenského centra. Zde bylo připraveno pohoštění
a také prezentace a povídání o pouti do Svaté země, která se
uskutečnila loni na podzim.
Sešlo se nás asi 50 účastníků od dětí až po ty dříve narozené.
Myslím, že je dobře, že se občas sejdeme i mimo bohoslužby
v kostele.
Dalším takovým setkáním by mohlo být třeba putování po
křížích, které letos zase připravujeme.
Závěrem děkujeme panu faráři O. Františkovi i panu děkanovi z Hranic O. Jiřímu, že přišli mezi nás a panu starostovi
za poskytnutí prostor. Velké díky všem, kteří pomáhali při
přípravě, úklidu nebo přispěli k občerstvení.

myslivecké sdružení boří

V měsíci březn pomalu přichází jaro. Letošní zima byla
mírná, sněhovuá pokrývka malá, tak nám zvěř moc nestrádala. Spárkatou zvěř přestáváme přikrmovat, bažantí zvěř
přikrmujeme celoročně. Musíme vydesinfikovat krmící
zařízení, opravit myslivecká zařízení, chceme postavit 3
kazatelny. Chceme ještě odčervit spárkatou zvěř. Máme zakomorované chovné hejno v počtu 50 bažantích slepic a 10
kohoutů. Přilétá spousta ptáků, vidíme divoké husy, které
se zastavují cestou na severní hnízdiště.
Přilétají holubi hřivnáči, divoké kachny, začíná tok bažantí
zvěře , divoké kachny nám začínají hnízdit. Jezevci vylézají
z nor, lišky mají liščata, bachyně metají selata. V honitbě
můžeme vidět malé zajíčky, skřivánky a čejky.

strana 5

Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky.
Co se slaví o Vánocích, to asi většina lidí ví, i když představa
o Ježíškovi v Betlémě už bývají značně zkreslené.
Co se však slaví o Velikonocích ? Jaro? Možná ve smyslu
nového života ano, protože věříme, že Ježíš nám svou smrtí
a svým vzkříšením dal nový -věčný život. Pro křesťany jsou
nejdůležitější tyto dny:
- Zelený čtvrtek, kdy slavíme poslední večeři Ježíše se svými učedníky.
- Velký pátek, kdy Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži.
- Bílá sobota, která je dnem klidu a ticha. Již večer se slaví
Ježíšovo vzkříšení a stejně tak další den o Velikonoční neděli. Radostná velikonoční doba trvá 50 dní.
Díky ochotnému knězi O. Martinovi z Ostravy budeme mít
letos v tyto dny v kostele bohoslužby, časy budou oznámeny .
Připravuje se:
V sobotu 12.3. od 9 hodin v Hustopečích n.B. velké setkání
mládeže dvou děkanátů Hranice a Valašské Meziříčí – se
zajímavým programem – duchovním, vzdělávacím i zábavným.
V sobotu 23.4. se uskuteční pouť do
Olomouce za obnovu rodin a za nová
kněžská a řeholní povolání
V sobotu 28.5. se bude konat národní
pouť do Krakova v rámci Roku milosrdenství.
Krakov bude dějištěm také Světového
setkání mládeže, zúčastnit se mohou
mladí od 16 let. Akce se koná od 20.7.
do 31.7. a mladí mohou zažít mnoho
setkání s věřícími z celého světa, spoustu zajímavých programů, workshopů,
přednášek, společné modlitby a bohoslužby. Vyvrcholením bude setkání s
papežem Františkem. Pokud by vás tato
nabídka zaujala, na internetu určitě najdete všechny důležité informace - SDM
Krakov 2016 .
Marie Kaňovská
Foto: Vladislav Barot st.

V březnu jelení zvěř shazuje paroží. 20.února jsme sčítali zvěř, snažíme se tlumit škodnou - hlavně lišky, máme
sloveno 8 lišek, 4 kuny, máme povolení lovit kormorány.
Čeká nás členská schůze, kde zhodnotíme celoroční práci, co se nám podařilo, v čem se máme zlepšit. V květnu a červnu nás čeká kladení mláďat, budeme zajišťovat
v honitbě klid pro mladou zvěř. Proto opětovně žádáme
majitele psů, aby nepouštěli volně své psy do honitby. Mladá zvěř je zranitelná, protože je po zimě zesláblá, nemůže
se bránit. Hrozí, že spárkatá zvěř opustí při kontaktu se
psem své mládě, a škodná následně dokončí dílo. Najdete-li mládě, tak je neberte do rukou. Samice se většinou pro
mládě vrátí a odvede jej do bezpečí.
Za MS Boří myslivecký hospodář Andrš Antonín
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hasičské sbory

Druhá lednová sobota není v Hluzově jenom
ve znamení Tříkrálové sbírky, ale i hluzovského koštu slivovice a soutěže o nejlepší koláč.
Samotné akci předcházela příprava - sobotní
dopoledne řada hospodyňek v Hluzově strávila
přípravou a pečením sladkostí s čokoládou. To
mužská část populace si lámala hlavu jakýpak
vzorek do letošního roku přihlásit. Košt slivovice odstartoval v 15 hodin v hluzovské hospodě. Během hodiny se sál zaplnil a návštěvníci
se pustili do ochutnání slivovičky a koláčků s
čokoládou. A měli na výběr z dvacítky pečených dobrot a téměř tří desítek slivovic, kterým
mohli následně dát svůj hlas. Kvalita vzorků
byla díky vydařenému loňskému létu výborná,
vždyť některé láhve před koncem koštu byly již
prázdné. Po 19 hodině byla soutěžní část ukončená, a spočítány hlasy. Na letošní rok se titulem nejlepší
slivovice může pyšnit pan Emil Rek. V hlasování návštěvníků o nejlepší koláč zvítězila Jana Grygarová, odborná
porota ocenila zákusek Marie Jakešové. Odnesli si tak od-

měny spolu s těmi co se umístili na druhých (Josef Rýpar,
Magda Šnejdrlová) a třetích místech (Stanislav Rek, Marie
Tomečková).Díky všem za dodání kvalitních vzorků pálenek a výborných koláčků a zákusků.

Příznivé slunečné počasí a vysoká účast masek - to bylo ků“ vyrazilo po 11 hodině přes dvě desítky masek.
letošní vodění mědvěda v Hluzově a v Černotíně (sobota V Hluzově průvod vyšel po 13 hodině, účastníci obdivovali první hluzovský trolejbus.
6.února).
Foto Jiří Rek a Jiří Matějíčný.
V Černotíně i s účastí družebních „plzeňských černotíňá-

hokej

Do ukončení základní části soutěže neregistrovaných hokejových nadšenců, hranou na zimním stadionu v Novém
Jičíně, zbývá hokejovému oddílu TJ Sokol Černotín odehrát dva zápasy před případným postupem do play-off. O
pohár vítěze soutěže letos bojuje 11 týmů, které se po prvním kole, které se hraje jednokolově každý s každým na
druhou část mužstva rozdělila na prvních šest týmů a zbylých pět. Letos se nám na začátku sezony výsledkově příliš
nedařilo a proto jsme v první fázi základního kola bojovali
především o postup do první šestky. To se nám nakonec

podařilo a dostali jsme se na pátou příčku. V druhé části
základního kola máme odehrány s mužstvy umístěnými
na 1-6 pozici zatím tři zápasy a naši pozici se nám podařilo jěště vylepšit na průběžnou třetí příčku. Zbývá nám
tedy odehrát jěště dva zápasy základní části a poté play-off, které je vždy vyvrcholením celé sezony.
Od prosince jsem sehráli tyto zápasy :
Černotín-HC Poruba 6:5, Černotín-HC Všechovice 7:4,
Černotín-SKLH Vítkov 10:7, Černotín-HC Elmarex 3:2,
Černotín-Beer Hunters 5:9, Černotín-Cool Cars 5:0 kontumačně.
Pavel Rek
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V sobotu 26.12. se pět zástupců našeho pinpongového oddílu zúčastnilo ,,Štěpánského turnaje ve stolním tenise‘‘
v Miloticích nad Bečvou.
Utkali jsme se se soupeři hrajícími I. a II. třídu okresního
přeboru a také s jedním účastníkem hrajícím divizi. Po
odehrání dvou skupin se hrál ,,pavouk‘‘, který rozhodl o
konečném pořadí. Patnácté až dvanácté místo bylo obsazeno těmito hráči: Jirka Hón, Marek Novák, Tonda Jiříček
a Michal Vacek. Až do semifinále se probojoval Petr Nehyba, kde nestačil na divizního Bedřicha Šubu a prohrál
3:0. Ve velmi vyrovnaném souboji o bronz s Pepou Voldánem byl nakonec št’astnější a po výhře 3:2 získal pohár za
třetí místo.
V neděli 27.12. odjeli do Milotic naši nejmladší zástupci
na turnaj žáků. Turnaje se zúčastnilo šest soupeřů, nestačili pouze na Karla Šidlíka z Hustopeč. Jan Roth získal
stříbro a David Pernický bronz.
V neděli 3. ledna se turnaje žáků v Hustopečích nad
Bečvou zúčastnil Honza Roth a nevedl si vůbec špatně.
V konkurenci 15 soupeřů se probojoval až do finále, ve
kterém prohrál a obsadil krásné druhé místo. Honzo a
Davide gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
oddílu.
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jeli zahrát i tři zástupci Partutovic, kteří se tohoto turnaje
účastní pravidelně. Účastníci byli rozlosování do čtyř skupin, ze kterých se pak pokračovalo tzv. pavoukem. Boje
dospěly až k semifinále ve kterém bojoval jediný zástupce
naší obce (Michal Zbruž) proti Partutovjákům, kteří turnaji dominovali. Pořadí :1.Jiří Cibulka, 2. Bedřich Polus, 3.
Jakub Hercík.
Jako zpestření jsme na závěr uspořádali turnaj tzv.smíšených družstev (registrovaný+neregistrovaný). Přihlásilo se
šest mužstev, ze kterých vzešel vítezný tým ve složení Michal Vacek – Mirek Šnejdrla.
Děkujeme zúčastněným za předvedené skvělé sportovní
výkony a členům oddílu za bezchybnou organizaci. Doufám, že se v dalším ročníku opět sejdeme v hojném počtu.
V sobotu 20.února uspořádal oddíl stolního tenisu Sokola
Černotín již VI.ročník „Turnaje mistrů“. Jedná se o turnaj
registrovaných hráčů, kteří hrají okresní soutěž II.-IV.třídy.Jelikož ve stejném termínu uspořádali turnaj i hráči Sigmy Hranice, měli jsme obavy z počtu účastníků. Nakonec
se v herně stolního tenisu sešlo celkem šestnáct hráčů, kteří
předváděli skvělé výkony.
Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin, kde hráli systémem
každý s každým na dva vítězné sety. Nakonec vzešly z bojů
tyto semifinálové dvojice: Petr Těšický z Hustopeč proti
Josefu Šindelkovi z Komárna s výsledkem 0:3 pro Josefa a
druhou dvojici tvořili dva Petrové z domácího mužstva, a
to Hynčica a Nehyba. Úspěšnějším byl nakonec Petr Hynčica a výsledkem 3:1 postoupil do finále.
V souboji o třetí místo si to rozdali Petr Nehyba a Petr
Těšický. I když vedl Petr Nehyba už 2:0, nakonec prohrál
2:3 a bral bramborovou medaili. Ve finále nastoupili Josef
Šindelek proti Petru Hynčicovi a už od prvních míčků si
nic nedarovali. I když jsme Pet’ana tlačili svými hlasivkami
co jsme mohli, byl Pepa vždy o kousek vpředu a nakonec
získal celkové vítězství v nejtěsnějším poměru 3:2. Tyto dva
zápasy svými výsledky hovořily o skvělé vyrovnanosti hráčů. Umístění dalších našich zástupců oddílu: 14.Aleš Nedělka, 11. Michal Vašek, 10. Novák Marek, 9. Michal Vacek

V pondělí 28.prosince uspořádal TJ Sokol Čenotín, oddíl
stolního tenisu další ročník ,,Vánočního turnaje neregistrovaných hráčů‘‘ v pingpongu.
Od půl deváté se začali do vyhřáté herny scházet nedočkaví soutěžící z řad dětí a žen. U dětí byly vypsány tři
kategorie: 1.-2. třída, 3.-5.třída a 6.-9. třída. V kategorii 1.2. třída byli pouze dva účastníci, kteří si zahráli vzájemný
zápas o vítězství. Výsledkem 3 :0 zvítězil Adam Pernický
nad Lenkou Kubitovou. Pořadí v dalších kategoriích :
3.-5. třída : 1.Petr Hón, Adéla Pospíšilová (Hustopeče),
3.Tomáš Hynčica.
6.-9. třída : 1. místo Karel Šidlík (Hustopeče), 2.místo Tomáš Grygar, 3. David Pernický.
Současně s dětmi se rozběhl turnaj žen, kterého se zúčast7. Tonda Jiříček. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným
nilo 10 soutěžících hrajících ve dvou skupinách.
Pořadí : 1. Jana Nehybová, 2. Pavla Jiříčková, 3. Milena za předvedené sportovní výkony, členům oddílu za skvělou
organizaci a těšíme se na příští VII. ročník.
Andrýsová.
Sportu zdar a pincu zvláště Petr Nehyba
Od půl druhé se pak rozběhl turnaj mužů, kterého se
(redakčně
kráceno, plné znění www.cernotin.cz)
zúčastnilo 17 soutěžících. Mimo domácích borců si při-
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cykloturistický oddíl černé koně

Poslední neděle v roce už popáté patřila naší turistické
akci pro veřejnost – Silvestrovskému šmatlání. Po loňské
pěkné účasti 50 pěšáků jsme letos očekávali o něco slabší
účast z důvodu zájezdu na bruslení do Nového Jičína,
který pořádal v tento den místní hokejový oddíl ve spolupráci s obcí. Přesto jsme na startu desetikilometrové
trasy z Černotína s cílem v Hluzově přivítali (tradiční
štamprličkou slivovice na zahřátí) 56 účastníků.
Trasa vedla z návsi k Vápence do Mariánského údolí až
na Zbrašov. Poté jsme pokračovali po červené značce přes
lázně k propasti. Zde je opravena přístupová cesta z nádraží
Teplice n. B. a samotná propast má také zrekonstruovaný
přístup s vyhlídkovou plošinou v jejím chřtánu, což jsme
si nenechali ujít. Pohled z plošiny je určitě zajímavější než
tradiční pohled shora a přiblíží zvědavce k jezírku na dně
propasti, které v tomto období často navštěvují hlubinní
potápěči. Dále jsme pokračovali k Velké i Malé Kobylance, odkud byl už jen kousek k cíli, který byl v hluzovské
hospůdce. Zde nás čekalo občerstvení a pro ty, kteří měli
zájem i promítání videa z Moravské brány, dračích lodí a
soutěže Obec roku 2015, ve které Černotín s Hluzovem
získali výborné 3. místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům za to, že i
přes výše zmíněné bruslení přišli v tak hojném počtu. Díky
také všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce a
těším se na další ročník.

nohejbal

Oddíl nohejbalu Černotín se zapojil do zimní soutěže trojic, kterou organizuje oddíl Bernartice nad Odrou. Soutěž
se hraje v tělocvičně ZŠ Bernartice formou jednodenních
turnajů, kterých je celkem 6.
Do turnaje je přihlášeno 8 týmů, což je maximální možný
počet. Jednotlivé turnaje se hrají systémem každý s každým
a získané body se započítávají do konečné tabulky.
V sobotu 27.2. jsme odehráli předposlední kolo. V tom
jsme skončili na druhém místě za Valašským Meziříčím,
které nám v celkové tabulce odskočilo na prvním místě o
jeden bod. Před třetím týmem tabulky, domácími Zepeliny, máme už dostatečný sedmibodový náskok. O vítězství
v této soutěži se tak rozhodne v posledním kole, které je na
programu v sobotu 12. 3. Podobné soutěže se hrají i v Ostravě a Frýdku Místku a Bernartičtí se rozhodli uspořádat
Superfinále zimních soutěží. Z každé soutěže postoupí
do tohoto superfinále 4 nejlepší týmy. Z naší skupiny mají
zatím jistý postup Valašské Meziříčí, Černotín a Zepelin
Bernartice. Ostravská soutěž již skončila a postupující jsou
Opava, Ostrava-Poruba, Ostrava-Výškovice a Skudra tým.
Pro nás to znamená, že se v superfinále 23. 4. 2016 utkáme

Plán činnosti oddílu Černé koně březen - květen :
Pondělí 28.3. – Velikonoční vyjížďka, sobota 9.4. –
Zahájení sezony, neděle 1.5. – Bílý kámen Libavá, sobota
14.5. – Projížďka 50 km trasy Moravské brány 2016, 23.28.5. – Šumava kemp Annín.
Další ročník oblíbené cykloturistické akce Moravská brána se uskuteční v sobotu 11.června.
Biku zdar Mirek Šustal - Kubrt, foto Petr Kelar
s hráči 1. Nohejbalové ligy.
V těchto dnech již intenzivně připravujeme další ročník
Amatérské nohejbalové ligy, kterou budeme organizovat. Tato soutěž by se měla odehrát v období od května do
konce srpna 2016.
Oddíl nohejbalu zve všechny srdečně na Josefovskou zábavu, která se koná v sobotu 19.3.2016 v sále Společenského centra v Černotíně. Začátek je ve 20 hodin, hudba DJ
Milan, vstupné: 50 Kč. Pepíci a Pepičky vstup ZDARMA.
Sportu zdar a nohejbalu zvláště Luboš Mičunek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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