INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• S koncem zimy budou zahájeny tyto investiční akce :
- oprava chodníků na hřbitově.
- výměna povrchu víceúčelového hřiště u Společenského
centra. Po výměně povrchu nebude přípustný pohyb kol a
psů po novém povrchu.
- opravy místních komunikací.
• Připravujeme také vydání brožury o osobnostech Černotína a Hluzova, budeme rádi za informace od občanů.
• S firmou Bonver jsme řešili povolení k umístění herního
prostoru.
• Oznamujeme občanům, že od 1.2.2018 jsme zahájili
na obecním úřadě vybírání poplatků: komunální odpad
400 Kč/os, stočné 432 Kč/osobu, poplatek ze psů 100,-Kč
(druhý a další pes 150 Kč). Zaplatit je možné přímo na
OÚ Černotín v úřední hodiny. Platbu je 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 31.8.2018.
• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) - pátek
9. a 23. března, 6. a 20. dubna, 4. a 18. května 2018.

• Prováděli jsme údržbu komunikací a chodníků v zimě.
• Proběhla inventarizace obecního majetku.
• V únoru provedli auditoři Krajského úřadu přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 – bez závad.
• Na ČOV bylo provedeno zpevnění uchycení provzdušňovacího kola v aktivaci.
• Vyčistili jsme stoku od ČOV k řece Bečvě.
• Opravili jsme omítky ve sklepě v budově obecního úřadu.
• Ve škole jsme provedli výměnu osvětlení tříd LED světly.
V kotelně ve škole byl vzhledem k požadavkům hasičů proveden protipožární sádrokartonový podhled.
• S firmou LZ 182 s.r.o. jsme řešili odkup místních komunikací Na Vápence.
• Získali jsme dotaci na akci Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Černotín a Hluzov. V rámci
této akce bude doplněno osvětlení a celkově zaměněno na
úsporná LED světla.
• Zorganizovali jsme dvakrát bruslení pro veřejnost na
zimním stadiónu v Novém Jičíně (27.12.2017 a 17.2.2018).
• Provádíme těžbu a prodej dřeva – topolů v lokalitě Pod
Skalami, pod ČOV, U Mlýna).
• Připravujeme rekonstrukci školní kuchyně.
• Připravujeme se na nařízení Evropského parlamentu o
ochraně osobních údajů.
• MUDr.Šváchová upozorňuje občany, že její ordinace od
5.3. je přemístěna do objektu hotelového domu Cementář.
Ordinační doba zůstává beze změn.
• Okolo tanečního parketu V Lípí byly vykáceny stromy,
které vzhledem ke stáří a stavu ohrožovaly návštěvníky
akcí i stavby na výletišti. Firma Ekoagrostav s.r.o. zahájila Tento projekt je spolunancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
opravu vodní nádrže Hluzov.
Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je rekonstrukce vodní nádrže v k.ú. Hluzov a Špičky. Realizací projektu
dojde k odstranění sedimentů ze dna nádrže, dále vysvahování a stabilizace části obvodu
břehů a opravy hráze, vč. bezpečnostního přelivu.
Celkové způsobilé výdaje: 3 567 788 Kč
Dotace EU: 2 140 673 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 1 427 115 Kč (40 %)
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2018
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR / Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Černotín
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VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících březen až květen 2018 oslaví životní jubilea:
70 - Jaroslav Rýpar, Anežka Kubitová, Jana Andršová, František Baďura
75 - Marie Vaculová, Emil Pernický
80 - Marie Suchánková, Marie Mikšánková, Eva Kelarová
90 - Květoslava Pavelková
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Štědrý večer v MŠ
V pátek odpoledne, když se v obci rozsvítil vánoční stromeček, jsme se vypravili po světýlkách Ježíškovou cestou.
Děti se seznámily se skřítkem Netopýrkem, Pořádníčkem,
Mrakousem a ostatními, kteří se nám krátkým povídáním
představili. Naše výprava skončila před mateřskou školou
a dětské oči se rozzářily, když viděly, že ve třídě taky svítí
stromeček, což znamenalo, že Ježíšek hodným určitě nadělil. Při světle svíček venku, jsme našli stříbrnou truhlu
plnou andílků. Ještě zapálení prskavek, zazpívání koledy a
honem do tepla.
Ve třídě jsme zapálili adventní věnec a při rituálu světla si
každý přál to nejtajnější přání. Po večeři došlo na rozdávání dárků a všechny oči zářily zvědavostí, zda opravdu pod
stromečkem je dáreček i pro něj. Štědrý večer v naší školičce, byl zakončen zvyky a vánoční pohádkou „ Tři oříšky
pro Popelku.“ Všechny děti usínaly šťastné, spokojené a s
úsměvem na rtech.
Olympiáda v mateřské škole
Ještě, než začala skutečná Olympiáda v Koreji, napadl první sníh
a my jsme si udělali olympiádu
na zahradě mateřské školy. Děti
soutěžily v hodu se sněhovou
koulí, probíhaly slalom nebo se
snažily udržet rovnováhu při
chůzi po laně. Závěrem vytvořily
symbol olympiády – olympijské
kruhy. Za odměnu všechny děti
dostaly medaile.
Jak pečovat o své zdraví
V měsíci únoru se děti seznamovaly formou hry s povoláním
lékaře. Nejprve poznávaly jednotlivé části lidského těla, poslouchaly tlukot srdce, rozlišovaly hmatem předměty, určovaly
chuť jídla a orientovaly se dle sluchu. Ve hře nejen napodobovaly
práci lékaře, ale upevnily si také,
jak se chovat v ordinaci.

Návštěva Střední lesnické školy v Hranicích
Ve čtvrtek 1. února jsme se společně s dětmi se základní
školy vypravili vlakem na návštěvu Střední lesnické školy
v Hranicích.
Před budovou školy nás čekala ing.Palacká a skupina studentů, kteří si děti dle věku rozdělili do skupin. Nejdříve
jsme byli v kabinetě vycpaných zvířat, děti jmenovaly zvířata, zjistily rozdíl mezi rohem a parohem, ale nejvíc je
zaujala lebka medvěda a hlava divočáka. Další návštěva
byla v místnosti plné kožešin, kdy určovaly, komu patří,
poslední část návštěvy byla venku v arboretu, kde viděly
kvetoucí strom, hmatem vyzkoušely, že každý list je jiný,
jehličí voní, a že listy na dubu opadají až když rostou nové.
Všechny informace byly pro nás zajímavé, velké poděkování patří hlavně ing.Palacké a studentům a za zprostředkování P. Maděryčové.
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„Karnevalový rej“ se
uskutečnil
v
sobotu
3.března. Děti si užily promenádu masek, organizované tanečky, soutěže a
hry. Připraveno bylo i pískování obrázků a bohatá
tombola. Foto Vl.Barot.
Plánujeme
velikonoční
dílničku na téma: „ Kdo
upeče nejlepšího beránka,“ ve čtvrtek 22.března
od 16 hodin.
Zápis do mateřské školky
bude 2. května 2018.
Dáša Losová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vánoční čas
Vánoční duch nakukuje okny i dveřmi do
školy i školky už od počátku adventu. Děti
se těší na vánoční svátky, vánoční prázdniny, na Ježíška. Čas si krátí zpíváním koled,
vyprávěním o narození Ježíška a spaním
ve školce s nadělováním dárečků. Vánoční
atmosféra vrcholí přípravou dárků a vánoční besídkou ve školce.
Ke slavnostní sváteční atmosféře přispěl i
vánoční koncert, který si připravily děti ze
školy, které navštěvují ZUŠ. Pozvaly i děti
a paní učitelky ze školky. V podání školáků
jsme si společně poslechli koledy i vánoční
písničky. Děti nám předvedly, co už umí.
Bylo to velice krásné a obdivovali jsme, jak
velký kus práce děti udělaly. Vystoupili:
Michalka Kelarová, Magdalenka Mynářová a Alžbětka Lapešová – housle, Lenička
Vaculová a Anička Hradilová – zobcová
flétna, Adam Pernický – keyboard, Josífek
Mynář – pozoun, Adélka Kelarová – violoncello, Jarda Lapeš – trubka.
Na oplátku školáky pozvaly děti ze školky na generální zkoušku jejich vánočního
příběhu o narození Ježíška. Byl to velice
krásný zážitek, děti byly moc šikovné, zpívaly, přednášely. Všichni jsme ani nedutali
a mnohým z nás oči zvlhly dojetím.
Zápis do první třídy
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14,00 do 17,00 hodin proběhne v místní základní škole zápis do první třídy. Zapisují se
děti, které k 31.8.2018 dovrší věku 6 let. Na zápis je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopisy k zápisu
vyplňují rodiče přímo u zápisu. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, je možné již k
zápisu přinést doporučení školského poradenského zařízení.
Mgr.Lenka Kleinová
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Další kapitola deskovky
Králíky za ovci, ovce za prase, prasata za krávu a krávy
za koně. Zdá se vám to prosté? Tak to vás vyvedu z omylu! Nezmínila jsem ještě lišku s vlkem, kteří po vašem
skromném stádečku lačně pokukují.
Pilotní akcí roku 2018 se pro Knihovnu Černotín stal turnaj v deskové hře Superfarmář, která se pro startovací výstřel nového roku stala tou správnou volbou. V knihovně
se sešlo mnoho dětí rozličného věku, někteří i za doprovodu svých rodičů, s cílem stát se nejlepším farmářem.
Cesta to byla poměrně strastiplná. Na někoho se štěstí
usmálo, při někom naopak paní Štěstěna nestála.
K dispozici jsme měli tři sady her, která nám zapůjčila firma Pygmalino s.r.o., a která nám zároveň věnovala ceny
a diplomy pro čtyři neúspěšnější překupníky zvířat. Těmi
se nakonec stali Maty Antoš, Lenička Vaculová, Romča
Piechnik a expertem na směnný obchod a chov zvířat se
stal Peťa Hón.
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Herní odpoledne jsme si náramně užili, aby taky ne, když
se sešla skvělá parta lidí a na programu měli tak parádní
deskovou hru Superfarmáře. A propos, kdyby náhodou
počasí nepřálo a vy neměli pořádně do čeho píchnout, tak
přijďte do knihovny. Můžete si tady zahrát nanečisto Superfarmáře, Super farmáře Ranč (variace na základní verzi), a kdyby vám to náhodou nestačilo, tak si je můžete půjčit i na doma, natrénovat na příští rok, stejně tak i dalších
čtyřicet kousků deskovek.
Mýdlohrátky
Ještě jste nenašli cestu do Knihovny v Černotíně? Nedávno
jste měli skvělou příležitost k nám trefit, a to i se zavázanýma očima. Stačilo jen následovat vůni linoucí se přes celý
obecní úřad. Zima je v plném proudu, nepříjemný mráz
nás štípe do tváře a chladno se nám dere pod čepici, proto
máme někdy náladu se jen zachumlat pod deku a užívat si
teplo našeho domova. Ale zkusili jste se někdy naložit do
teplé vany s hromadou pěny? A co k tomu přidat šumivé
bomby do koupele! Šumivky nemusíte kupovat stačilo zajít do knihovny a
absolvovat náš rychlokurz, ve kterém
jste si mohli vyrobit bomby rozličných
tvarů, barev a především vůní. Základ
je směs na přípravu bomb, formičky
od maminky z kuchyně a zkušenosti z
dětství, a to bábovek z pískoviště.
Bomby vám ve vaně, krásně vyšumí,
zanechají příjemné aroma a obarví
vodu, ale pro někoho to může být až
přespříliš pomíjivý okamžik. Tak proč
si nevytvořit něco užitkového, déle
trvajícího, ale zároveň originálního, z
čeho můžete mít radost nejen vy, ale i
vaše rodina.
Pojďme si vyrobit léčivé mýdlo, ať už s
bylinkami, měsíčkem, levandulí nebo
i dalšími přírodninami – citronem,
skořicí, kávou či solí z mrtvého moře.
Provoňme jej, obarvěte a třeba i hezky
zabalte a máte i pěkný dáreček.
Čas nám v knihovně utekl jako když
splaskne mýdlová bublina, ale za to
jsme si to náramně užili. Nezastavili
jste se na těchto tvořivých dílnách?
Nevadí, zajděte za námi v březnu, určitě se zase něco bude konat!
Děti se mohou těšit opět na Noc s
Andersenem (z pátku 23.března na
sobotu 24.března). Přednost mají registrovaní čtenáři, nutnost vyplnit
přihlášku (email, případně přímo v
knihovně).
Veronika Vališová
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KNIHOVNA HLUZOV

Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko
Knihovna Hluzov vyhlašuje velikonoční soutěž. Vajíčko
můžete malovat nebo vyrábět libovolnou technikou. Obrázky můžete donést do knihovny v Hluzově, do školní družiny
nebo do školky. Obrázky odevzdejte do 26.3. 2018.

z naší
farnosti

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6.ledna 2018
se při Tříkrálové sbírce v naší obci vybralo
celkem 26 212 Kč (v
Hluzově 11 992 Kč,
v Černotíně 14 220
Kč). Děkujeme všem
za příspěvek, výtěžek
je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám.
I letos jsme uspořádali v naší farnosti setkání farníků a všech
zájemců Farní den.
Za obec i farnost jsme se pomodlili v kostele a pak program
pokračoval ve Společenském centru.V roce 2017 uspořádal
P. František Dostál pouť do Fatimy a proto bylo tentokrát na
programu povídání o tomto poutním zájezdě, doplněné obrazovou prezentací. Čas při kávě, čaji a napečených dobrotách rychle ubíhal. Nechyběla ani kytara a společné zpívání,
mohli jsme si také popovídat.
P. František nás pozval už nyní na pouť do Svaté země, která
by se měla uskutečnit na podzim letošního roku.Společně
strávený čas byl velmi příjemný.
Těšíme se na další setkání za rok i na další akce – poutě,
vycházku po křížích, na všechny tyto akce zveme i nové zájemce.
foto Vl. Barot

myslivecké sdružení boří

V měsíci březnu k nám pomalu přichází jaro. Letošní zima
byla příznivá, ke konci února nás překvapily poměrně silné
mrazy.
Od září jsme přikrmovali zvěř, nezapomněli jsme také na
sůl pro spárkatou zvěř a zajíce. Bažantí zvěř jsme vypustili
na podzim a v únoru. Nedaří se nám zvýšit stavy drobné
zvěře, i když jsme slovili 11 kusů lišek. Lapat škodnou se
nám daří do umělých nor, které jsme zakoupili.
V únoru se nám honcují zajíci, v březnu čekáme, jaký bude
přírůstek březňáčků. V březnu také pozorujeme na obloze hejna divokých hus, které táhnou na sever na hnízdiště.
Přilétají k nám holubi hřívňáci, kachny a někteří dravci.
Rozpadají se srnčí tlupy, v norách máme malá liščata a je-

O Velikonočních svátcích budou bohoslužby v kostele v
Černotíně takto.
Zelený čtvrtek - 17.30 , Velký pátek - 15.00 , Bílá sobota
- Slavnost Vzkříšení 20.30, Velikonoční neděle 9.30. Časy
jsou předběžné, mohou se ještě změnit.
Po několika letech plánujeme v Černotíně opět Noc kostelů a to v pátek 25.5. od 18 hodin. Program bude včas zveřejněn.
Zveme maminky a jejich dospívající dcery na TVOŘIVÝ
VÍKEND V DŘEVOHOSTICÍCH od 13. do 15.4. 2018.
Bližší informace na stránkách CPR Jitřenka www.hranice.
dcpr.cz
Marie Kaňovská

zevce. Máme zakomorovaných 25 ks bažantích slepic – 4
kohouty na sběr vajíček a pozdější líhnutí.
Měli jsme výroční členskou chůzi, kde jsme si vytýčili
priority v chovu a lovu zvěře. Stále probíhá intenzivní lov
černé spárkaté kvůli Africkému moru prasat, kdy musíme
dodržovat přísná veterinární nařízení. V březnu budeme
sčítat zvěř, abychom mohli naplánovat chov zvěře. Jeleni
nám shazují paroží, bachyně metají selata. Do 15.4. musíme vyčistit a vydesinfikovat krmící zařízení a přilepšit
bažantí zvěři, aby se nám neroztahovala po honitbě. Opravit myslivecká zařízení v honitbě tak, abychom nedělali
škodu vlastníkům nebo pronajímatelům hospodařících
na pozemcích.
Za MS Boří myslivecký hospodář Andrš Antonín
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leňáka (č..6), 2.místo Michal Vacek (č.22), 3.místo Aleš Nedělka (slihasičské sbory
V sobotu 3.února mohli opět muži porovnat své vovice č.23).
pěstitelské lihové výsledky v tradičním koštu. Děkuje všem za dodání kvalitních vzorků, těšíme se na další ročník.
Nezahálely ani hospodyňky, které se poměřily s nelehkým zadáním - koláč nebo zákusek s
jahodami. Ani slabší loňská úroda ovoce neovlivnila soutěž - na ochutnávku bylo připraveno
28 vzorků. Jeden z nich byl sice šprým ze strany pořadatelů (kohoutková voda), ty zbývající
ale rozhodně již stály za to. V soutěži sladkých
dobrot s jahodami bylo na výběr 18 vzorků a tak
měli návštěvníci, kteří zaplnili sál i hospodu do
posledního místa, z čeho vybírat.
V soutěži o nejlepší koláč vyhrál vzorek č. 11
paní Marty Rýparová, 2.místo vzorek č.6 Jarky
Zachové a 3.místo zákusek č. 16 Jany Grygarové.
V soutěži slivovic zvítězila pálenka Zdeňka MaTýden
po
koštu slivovice
prošly
obcí masky s
medvědem.
Je potěšitelné,
že po letech
s nízkým počtem masek
jsou
masopustní průvody rok od
roku petřejší a
bohatější.
Foto Vladislav
Barot a Aleš
Andrš.

březen 2018

Zpravodaj obce Černotín

stolní tenis

Ve čtvrtek 28.12. 2017 se uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče.
Nejprve od rána své síly změřily děti, v dětských
kategoriích zvítězili - Lukáš Vacula, Míša Kelarová, Lenka Kubitová. V klání žen dominovala Pavla
Horsinková, v mužích vyhrál Jirka Matějíčný.
Foto Míša Hynčicová
Turnaj mistrů ovládli domácí tenisté
TJ Sokol Černotín, oddíl stolního tenisu uspořádal
24.února 2018 již 8.ročník turnaje mistrů registrovaných hráčů v pinpongu. Přihlásilo se celkem
16 hráčů (15 mužů a jedna žena, naše současná
nejvšestrannější sportovkyně Ester Ledecká), kteří byli dle výkonnosti a losování rozděleni do čtyř
skupin. Zápasy ve skupinách se hrály na dva vítězné sety a po jejich odehrání se rozdělili vítězové
a druzí do pavouka o první až osmé místo, třetí a
čtvrtí do pavouka o deváté až šestnácté místo. Tyto
zápasy se hrály už dle pravidel stolního tenisu na
tři vítězné sety.
Po urputných bojích se do zápasu o třetí místo probojovali Honza Malec z Tovačova a Vlast’a Kuchař
z Hranic. O první místo se utkali Roman Konečný
z Chropyně a domácí Petr Nehyba. Vítězem osmého ročníku se stal Petr Nehyba, druhý byl Roman
Konečný a na třetím místě skončil Vlast’a Kuchař.
Současně s boji o první příčku probíhaly boje na
chvostu. V souboji o nepopulární štětku (záchodovou) za poslední místo, se utkali domácí Jirka Hón
proti Michalu Vaškovi. Po lítém boji si nakonec,
poražen, odnesl trofej Jirka Hón.
Jelikož měl turnaj rychlý spád, domluvili se zbylí
účastníci, kteří neodjeli, že si ještě zahrají turnaj
ve čtyřhře. Dvanáct hráčů si navzájem nalosovalo
spoluhráče a rozehrály se zápasy ve dvou skupinách po třech týmech. Z těch pak vzešly dvojice o
šesté až první místo. Třetí místo obsadila bratrská
dvojice Vlast’a a Zdeněk Kuchařovi (rodilí Špičané), druzí byli Honza Malec z Tovačova s Jakubem
Křižanem z Chropyně a první místo získali domácí
Petr Hynčica s Petrem Nehybou.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za parádní hráčskou atmosféru a výkony a všem členům
oddílu, kteří se starali o bezproblémový chod turnaje. U stolku rozhodčích Petrovi a Petrovi a za
pultem (ne mixážním ale kuchyňským) Jirkovi, Vášovi, Marovi a zejména Mááárovi Velikému.
V okresním přeboru 3.třídy náš A-tým drží po
19 zápasech 9.místo s bilancí 6 výher, 2 remízy,
11 proher. B – tým hrající 4.třídu zaujímá aktuálně 6.místo (37 bodů) s bilancí 7 výher, 4 remízy,
8 proher. Oběma týmům zbývá odehrát v letošní
sezóně poslední 3 zápasy.
Pincu zdar, členové oddílu stolního tenisu.

strana 7

Zpravodaj obce Černotín

březen 2018

strana 8

cykloturistický oddíl
černé koně

V sobotu 30. 12.
jsme se vydali na
tradiční Silvestrovské šmatlání. Sraz
všech
účastníků
byl ve 13 hod. před
Obecním úřadem
v Černotíně. V
počtu 40 lidí a 1
psa jsme se vydali k propasti. Po
malém občerstvení
jsme pokračovali k
vyhlídce U Janka,
kde byl nádherný
výhled na okolí.
Dále trasa vedla
okolo kempu přes
Velkou a Malou
Kobylanku do Hluzova. Tam nás čekalo občerstvení, po
kterém jsme se s přáním do nového roku rozešli do svých
domovů.
Během ledna a února jsme nezaháleli a trénovali na cyklo
sezónu na spiningových kolech v pohybovém studiu Blanka.
Týden po Valentýnské zábavě jsme o víkendu 23.-25.února vyrazili na zimní soustředění do Jeseníků. V oblíbené
lokalitě Nová Ves bylo sportovní vyžití ztíženo kombinací
silných mrazů, větru a sněžení, odjížděli jsme ale opět

hokej

Je počátek března a to v hokejové sezoně znamená blížící se
boje play-off. Našemu týmu TJ Sokol Černotín, zbývá odehrát ještě dva zápasy základní části a nacházíme se momentálně na pátém místě tabulky. Neutěšený stav organizace
amatérské ligy hokeje v Novém Jičíně bohužel pokračuje a
především následkem toho v průběhu sezony odstoupil ze
Oddíl nohejbalu zve všechny
srdečně na Josefovskou zábavu,
která se koná v sobotu 17.3.2018
v sále Společenského centra v
Černotíně. Začátek je ve 20 hodin,
hudba DJ Aleš. Vstupné 50 Kč.

spokojeni a vysportováni.
Sezónu na kolech plánujeme zahájit dle počasí začátkem
dubna. Připravujeme se intenzivně na další ročník
Moravské brány, která se uskuteční v sobotu 16.června
2018.
Těšit se můžete opět na trasy po našem okolí, doprovodný program, atraktivní tombolu pro účastníky. Startovné bude symbolické jednotné 50 Kč. Informace budou
průběžně doplňovány na našich stránkách.
Mirek Vacula, foto Petr Kelar
soutěže další z týmů a to z Olšovce. Navíc nás pronásleduje
vysoká marodka a někteří z hráčů dokonce ukončili předčasně sezonu z důvodů zranění. Výsledky tedy nejsou příliš
optimistické a máme prozatím odehráno 16 zápasů s pěti
výhrami a jedenácti prohrami s celkovým skóre 64:101.
Ale play-off je vždy nový začátek a vše je stále otevřené.
Pavel Rek

Aktuální info o dění v obci - mobilní aplikace Česká obec
Obec Černotín se zapojila do projektu Hranické rozvojové agentury - mobilní
aplikace Česká obec. Můžete získávat aktuální informace, pozvánky na akce o
dění nejen v naší obci, ale i na Hranicku. Zapotřebí je mít „chytrý“ telefon nebo
tablet s operačním systémem Android či iOS, aplikace „Česká obec“ je zdarma
ke stažení na Google play.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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