informace obecního úřadu

• Průběžně provádíme údržbu veřejných prostranství
• V Lípí u přehrady v Hluzově vyžínáme vysazený lesní
porost dubů.
• 25.června se konalo vítání občánků – přivítali jsme ve
Společenském centru 7 dívek a 2 chlapce.
• Nechali jsme zpracovat studii cyklostezky přes katastr
obce Černotín a zadali jsme zpracování projektové dokumentace na lávku do Ústí přes řeku Bečvu.
• Podali jsme žádost na výměnu povrchu na víceúčelovém
hřišti v Černotíně.
• Na hřišti U Mlýna se konal tábor se zaměřením na výcvik psů – agility.
• Ve školce byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a herny. Herna byla vybavena novým nábytkem.

Stav před a po rekonstrukci

• Rozšiřujeme veřejné osvětlení u hřbitova.
• Firma Presbeton opravila chodník okolo školy a kostela.

foto chodníky

• V sobotu 29.července jsme zorganizovali zkušební
promítání letního kina na hřišti u Společenského centra.
Návštěvníci se bavili českou komedií Špunti na vodě. Na
konci prázdnin (čtvrtek 31.srpna) se uskutečnilo promítání animovaného filmu pro děti Zpívej.
• V měsíci září plánujeme opravu polní cesty k vodojemu.
• 4.srpna se konal výlet do Olomouce a Loštic.
• Řešili jsme žádost okresního výboru KSČM o pronájem
plakátovací plochy pro volby. Obec Černotín nevymezuje
žádné speciální výlepové plochy pro volby.
• Vyjadřovali jsme se k novému návrhu jízdního řádu
Podzimní výstava se bude konat v neděli 24. září ve Společenském centru v Černotíně. Zaměřena bude na úrodu
z našich zahrad a sadů a jejich zpracování. Součástí bude
také využití léčivých bylin pro zdraví člověka. Vyzýváme
všechny, aby se dle svých možností zapojili a přinesli své
výpěstky a předali své zkušenosti. Příjem exponátů bude
možný již od čtvrtka 24.září.

• Ve škole došlo k opravě ústředního topení, výměně radiátorů a plynového kotle.
• Získali jsme dotaci na opravu a vybudování chodníků
na hřbitově. Nyní necháme zpracovat výběrové řízení na
dodavatele, který zakázku zrealizuje v příštím roce.

Zpravodaj obce Černotín
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JUBILEA

Na podzim oslaví
70 let pan Jaroslav
Řehák z Hluzova.
Jubilantovi přejeme
hodně zdraví, štěstí a
pohody.

V červnu
se narodil
nový občánek Vojtěch Hrab.
Blahopřejeme !

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Sportovní odpoledne pro rodinné týmy v MŠ
Ve čtvrtek 15. června uspořádaly paní učitelky a děti z mateřské školky sportovní odpoledne pro rodinné týmy.
Pro děti a jejich rodiče bylo připraveno několik netradičních disciplín, ve kterých nejen děti, ale také rodiče změřili
své síly.
Mezi disciplíny patřila chůze na chůdách, plnění skleniček
vodou na čas, řezání dřeva, skákání v pytli, přetahování lanem.
Nejzajímavější a nejzábavnější disciplínou se však stalo
poznávání vlastních dětí. Rodičům se zavázaly oči a cílem
bylo poznat po hmatu vlastní ratolest z celkem pěti dětí.
Sem tam se mezi děti pro zpestření posadil i někdo z rodičů a vzniklo takto několik úsměvných okamžiků.
Děti i rodiče získali za odměnu zmrzlinu, která všechny
osvěžila po náročných úkolech a celé odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků.
					
Nela Janíková
Prázdninová rekonstrukce koupelny
V průběhu prázdnin proběhla velká rekonstrukce
prostor naší mateřské školy. Zpočátku se hovořilo
pouze o rekonstrukci koupelny, výměně topení a zakoupení nového nábytku do třídy. Po zvážení p. starosty se vyměnil dřevěný obklad ve třídě i lehárně,
vyměnily zárubně a zásuvky a všechny prostory dostaly nový barevný kabátek. Nezbývá mi, než obrovským způsobem poděkovat hlavně našemu zřizovateli, tedy obci Černotín, hlavně p. starostovi. Velký dík
patří fa p. Andrše, za rychlou a velice kvalitní práci, p.
Kelarovi za vymalování a v neposlední řadě p. Šnejdrlovi, za nový obklad a drobné dokončovací práce.
Jsem velice spokojena. Máme nyní vytvořené kvalitní
a velice krásné prostory pro naše děti, které se mohou
těšit nejen na nové prostředí, ale chlapce čeká překvapení ve formě pracovního ponku a děvčata úplně
nová kuchyňka.
Ještě jednou všem velký dík.
Na podzim připravujeme pro děti spoustu akcí. V
září začíná kroužek in-line bruslení a nově tenisová
školička pod vedením p. Horsinkové, zúčastníme se
akce „Den bez aut“ v Hranicích, plánujeme navštívit
Střední lesnickou školu v Hranicích, DDM a muzikoterapii v Hranicích. Děti se mohou těšit na skřítkování, putování za zvířátky s Martinem a společnou akci
s rodiči - podzimní dílnička. Dáša Losová

ODPADY
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• V sobotu 4. 11. proběhne svoz nebezpečného odpadu - v Černotíně 8:00, v Hluzově 8:45.
• Od středy 1.11. do pondělí 6.11. budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad.
• Termíny svozu komunálního odpadu - pátek 8. a
22. září, 6. a 20.října, 3. a 17. listopadu.
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základní škola

Triatlon v Ústí
Každoročně závěr školního roku patří
měření sil žáků okolních obcí v triatlonu.
Letos jsme se v Ústí sešli v pátek 16. června.
Počasí nám moc nepřálo, ale panovala dobrá, soutěživá nálada. Na startu nás sice doprovázel déšť, ale ani to nám nezabránilo v
úspěchu. Ve dvou kategoriích naše družstva
obsadila první místo. V kategorii žáků 1.
ročníku získaly první místo: Magdalenka
Mynářová (jízda na kolečkových bruslích), Michaelka Kelarová (běh) a Alžbětka
Lapešová (jízda na koloběžce). V kategorii
4. a 5. ročníku se na zaslouženém prvním
místě umístili naši borci Petr Hón (kolečkové
brusle), Jarda Lapeš (běh) a Tomáš Hynčica
(jízda na kole). Děkujeme organizátorům za
skvěle připravený závod a příští rok se opět
těšíme na shledanou v Ústí.
Turnaj ve vybíjené
V úterý 27. června jsme se za krásného
horkého letního dopoledne vydali na
tradiční turnaj ve vybíjené do ZŠ Opatovice. Do boje jsme vyrazili se třemi týmy. V
každé kategorii bojovalo jedno družstvo. 1.
kategorie (1. a 2. třída) – Adam Pernický,
Magdalenka Mynářová, Amálka Králíčková,

strana 3

Romča Piechnik, Anička Kubíková a Anička Hradilová. 2. kategorie (3.
a 4. třída) – Josífek Mynář, Petr Hón, Tom Hynčica, Jarda Lapeš, Adélka
Kelarová a Barča Motlochová. 3. kategorie (5. třída doplněná o čtvrťáky)
– Zuzka Hradilová, Lenka Kubitová, Verča Juříčková, Jarda Lapeš, Petr
Hón a Tom Hynčica. Pečlivě jsme se připravovali po celý rok. Naše snaha
se opravdu vyplatila. Černotínské děti ovládly celý turnaj a zvítězily ve
všech kategoriích. Ráda bych vyzdvihla týmovou spolupráci ve všech
družstvech, fair play a velký dík patří i dětem, které povzbuzovaly a
fandily, vytvořily tím nádhernou sportovní atmosféru. Moc gratulujeme
k úspěchu a organizátorům děkujeme za skvěle připravenou soutěž.
Příští rok se opět těšíme!

Školní rok 2016/17 jsme ukončili předáním
vysvědčení v pátek 30.června - foto vpravo.
Zahájení školního roku 2017/2018
Nedávno jsme se loučili se starým školním
rokem a už jsme se všichni těšili na krásné
letní prázdniny. Jenže čas plyne jako voda a
už je tu opět září a s ním i začátek nového
školního roku.
V pondělí 4. záři jsme společně přivítali
nový školní rok. Nejvíce se určitě těšily

děti, které nastupují letos do prvního ročníku. Jsou to sami kluci – Filip Andrš, Matěj Antoš, Daniel Kubita a Jakub Sládeček. Po prvním
zazvonění zvonečku všechny přivítala paní ředitelka. V krátkém programu vystoupily děti ze čtvrtého ročníku a umocnily tak slavnostní atmosféru prvního školního dne. Za spolužáky prvňáčky přivítala Adélka
Kelarová. Za všechny slíbila, že budou všem prvňáčkům pomáhat. Nové
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žáčky přivítal i pan starosta, popřál dětem hodně úspěchů
a aby se jim ve škole líbilo. Předal jim i dárky na uvítanou.
Přejeme všem úspěšný školní rok, hodně chuti do práce a
ať se nám všem daří.
Ve školním roce 2017/2018 se ve dvojtřídní škole vzdělává
23 žáků.
První třída sdružuje 1. ročník se čtyřmi žáky a třetí ročník
s šesti žáky.
Druhá třída sdružuje 2. ročník se čtyřmi žáky, čtvrtý
ročník se šesti žáky a 5. ročník se třemi žáky.
Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Škola pro život“.
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Třídní učitelky:
1. a 3. ročník - Mgr. Kleinová Lenka
2.,4. a 5. ročník - Mgr. Ludmila Rýparová
Mateřskou školu navštěvuje 25 dětí, které se vzdělávají
podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s
názvem „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky
prima.
Ve středu 15.září se koná od 15:30 informační schůzka s
rodiči .
Kolektiv pracovnic základní školy

KNIHOVNa Černotín

Prázdninový výlet
Pod hlavičkou Místní knihovny Černotín a Obce Černotín,
jsme se rozhodli navštívit centrum našeho kraje a také provoněné Loštice.
V samém srdci Olomouci jsme
zavítali do barokní budovy bývalé Korunní pevnůstky, která
za své největší slávy byla sídlem vojáků, dnes, budova zcela v novém kabátu, je centrem
vědy. Univerzita Palackého v
Olomouci zde vybudovala interaktivní muzeum známé jako
Pevnost poznání, a že o poznání nebylo nouze, tak to mohou
dosvědčit všichni naši výletnici.
Ve stále expozici Dějepis jinak, jsme si vyzkoušeli uniformy, zabránili dobytí Olomouce, vystřelili z kanónu, dobyli
město. V Živé vodě jsme se zblízka seznámili s přírodou,
vžili se do role želvy a mnoho dalšího. V poslední expozici Světlo a tma jsme vlastním úsilím rozsvítili žárovku,
zjistili jsme kolik kilo bychom vážili např. na Měsíci či na
Slunci. Třešničkou na dortu bylo planetárium, ve kterém
jsme zrelaxovali a nabrali další síly.
V Lošticích jsme pro změnu zapojili zbývají a doposud
poměrně opomíjený smysl, a to chuť. Naše chuťové pohárky se nemohly nabažit, no neříkejte, kde můžete
ochutnat dortík s tvarůžky, tvarůžkový větrník, tvarůžkovou kremroli a mnoho dalšího. Kromě toho, že jsme
si vesele debužírovali, tak jsme se obohatili o další informace, konkrétně tedy z historie pravých tvarůžků, a to v
Tvarůžkovém muzeu. Prohlídka byla zakončena vstupem
do podnikové prodejny, a že nejeden odcházel s pořádně
naditou taškou.
Na cestě zpět, s řádně provoněným autobusem, jsme padli
únavou. Sice nás chvílemi trápilo počasí, ale vrásky nám
to nedělalo. Hřál nás totiž pocit z nevšedního zážitku a
hezkých vzpomínek.

Počasí navzdory
Už jste někdy zkoušeli tančit mezi kapkami deště? A co
třeba hrát vikingskou hru Mölkky a Člověče, nezlob se!?
My, černotínští fanoušci her a pořádné zábavy, jsme se nenechali rozházet uplakaným počasím a zvolili jsme plán
B. Déšť nám zkrátka vrásky na čele nedělal.A o čem že je
vlastně řeč? Přeci již o tradičním turnaji, který pod hlavičkou Místní knihovny Černotín pořádáme vždy první pátek
v září, je to pro nás takový malý výkop do školního roku.
Již druhým rokem jsme si však tento zaběhnutý turnaj okořenili bonusem, a to turnajem ve hře Mölkky. Sady těchto
skandinávským „kuželek“ nám zapůjčila a hodnotné ceny
darovala firma Albi, které tímto velmi děkujeme. Po napínavých soubojích, po propočítání a přepočítání bodů a po
dech beroucích výkonech obsadila Peťa Andršová 3. místo,
stříbrnou placku si na krk pověsil Filípek Andrš a na stupínek nejvyšší vystoupala Lenička Vaculová.
Červená, modrá, zelená a žlutá – čtyři barvy našich týmů,
ale ne ledajakých, přímo rodinných. Naše lidské kuželky se
pohybují po obrovském plátně, ale zároveň je mají pod patronem kapitáni, kteří si je koordinují. Není to jen tak, někdy musíte zatlačit slzičku, že vás někdo vyhodil, někdy vy
sami pošlete někoho na start, avšak největší radost je zaru-
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čena vlastní figurkou v domečku.
Červenému týmu se moc nedařilo, i přesto, že na svém kontě měli
nejvíc vyhozených figurek, tak
do cíle doběhli poslední. Žlutý
tým se i přes značné karamboly
dostal na třetí příčku, modrý tým
„obhájil“ stříbro z loňského roku
a zelený tým jsme korunovali
mistrem pro letošní rok. Zároveň
předáním putovního poháru zelený tým zaručil účast na příštím
ročníku.
Přestože jsme chvíli kličkovali
mezi kapkami deště, tak úsměv
na tváři nám to nezkazilo, využili
jsme záložní plán a užili si prima
zábavu. Tak příští rok ve stejném
čase, na stejném místě! Veronika
Vališová

z naší farnosti

Perníčky přispěly na dobrou věc
Díky všem, kteří si v neděli 23.července zakoupili
na pouti v Hluzově perníkové srdce. Celý výtěžek
z prodeje ve výši 10 000 Kč byl věnován rodičům
postiženého Tobiáška Buričana z Dolního Újezdu,
který záhy po narození onemocněl nebezpečným
typem epilepsie - Westův syndrom. Perníkové srdce napekly a nazdobily místní ženy a babičky, náklady na pečení uhradil Obecní úřad Černotín.
Vyučování náboženství
Začíná nový školní rok a tak můžete opět přihlásit své děti do vyučování náboženství. V Černotíně
bude výuka probíhat pravděpodobně v pondělí od
12.45 ve dvou skupinkách. V Hranicích je možné
se přihlásit na všech hranických školách a hranickém
gymnáziu. Do náboženství mohou chodit i děti, které nechodí do kostela a nepraktikují víru. Zamýšlet se nad tím,
jaký smysl má lidský život a jak ho dobře prožít, může být
užitečné pro každého.
100 let od zjevení P.Marie ve Fátimě
Letošní rok je v naší církvi výrazně ovlivněn 100. výročím
zjevení P. Marie v portugalské Fátimě. Hlavním poselstvím tohoto zjevení byla prosba o modlitby za mír a to
je aktuální stále. K tomuto výročí je pořádána řada poutí.
V září nás čeká přivítání sochy P. Marie a slavnostní bohoslužba v olomoucké katedrále sv. Václava v neděli 24.9.
od 10h. Po celý den zde bude probíhat bohatý program.
Biskupské svěcení
Další výjimečnou událostí bude biskupské svěcení.. Vysvěceni a pověřeni k službě pomocných biskupů budou
kněží P. Josef Nuzík a P. Antonín Basler. Svěcení proběhne v sobotu 14. října v katedrále v Olomouci.

Příměstský tábor v Hranicích
I děti z naší obce a farnosti se účastnily některého ze dvou
turnusů příměstského tábora, který každoročně pořádá
Centrum pro rodinu Jitřenka v Hranicích. První turnus
byl inspirován příběhem Starého zákona: cestou Izraelitů
z Egypta do zaslíbené země. Na druhém turnuse putovaly
děti do Fátimy za Pannou Marií. 28 dětí na 1. turnuse a
18 dětí na druhém turnuse vytvořilo krásné společenství.
Starší pomáhali mladším, všichni poctivě soutěžili a také
si užili společných her. Protože řada dětí se těchto táborů
zúčastňuje opakovaně, vidíme, jak mezi nimi roste kamarádství, jak se děti mají rády a těší se na sebe. Proto chceme
dětem nabídnout setkávání i během roku, v měsíčním intervalu, na faře v Hranicích. O této aktivitě budou rodiče
včas informováni.
O dalších aktivitách pro rodiče, děti i celé rodiny, které pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka, se můžete více dozvědět na stránkách www.hranice.dcpr.cz.
Marie Kaňovská
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myslivecký spolek boří černotín

Měsíc září je předvěstí podzimu, střídá se pěkné počasí s
deštěm, často bývají mlhy. Zemědělci zaseli řepku, obilí,
často pracují až do noci. Je třeba vyorat brambory, sklidit
kukuřici na siláž a řepu. Po sklizni obilí a řepky se nám objevily opět lišky, slovili jsme 9 kusů lišek. Srnci se nám letos nedaří slovit, máme slovit 2 srnce I.věkové třídy a jednoho III.věkové třídy. Ve Zlínském kraji se objevil africký
mor prasat. Je to virové onemocnění, které postihuje nejen
divoká prasata, ale i domácí. Tento virus není přenosný na
člověka, ani na jinou zvěř. Máme přísná veterinární nařízení striktně odevzdávat vzorky na veterinu, ostatní části
uloveného prasete včetně vývrhu odevzdat do kafilérky.
Máme sloveno 2 ks černé zvěře s negativním výsledkem, v
naší honitbě nebyl zjištěn mor prasat. Na sklizených plochách jsou vidět srny vodící srnčata, zajíce i vyvedenou
zvěř. Srnci nám odpovídají po těžké říji v horkém letním
počasí. Jeleni obsazují říjiště, v září začíná říje. Spárkatá

strana 6

zvěř se přebarvuje, divocí holubi odlétají, pozorujeme tah
divokých hus, Máme povoleno lovit srnce, srny, srnčata,
černou zvěř, jeleny, daňky, husy, kachny a holuby. Začíná
čekaná na kachny a divoké husy.
Máme opravená myslivecká zařízení, krmící zařízení navezená na zimu. Nalíhli jsme bažanty, část vypustíme na
podzim. Necháme si chovné hejno, které vypustíme na
jaře. Na podzim začínají hony, ale hlavně starost o zvěř,
protože ji po sklizni zmizela potravinová nabídka. Proto
musíme přikrmovat zvěř, aby v zimě nestrádala. Povinnost každého myslivce je především chovat a zušlechťovat
zvěř, abychom přenechali honitbu v dobrém stavu dalším
generacím. Hubertský hon se koná v sobotu 11.11.2017,
sraz v 8 hodin před Společenským centrem. Štěpánský se
uskuteční 26.12.2017 a Silvestrovský 31.12., sraz vždy v
9 hodin, chata Mysliveckého spolku. Srdečně jsou zváni
všichni přátelé myslivosti.
Za MS Boří Antonín Andrš

hasiči

dalším 1.místem pojistili muži Hustopeč. Naši zástupci dosáhli nejlepších
Závody v požárním útoku zařazené do letošních časů v sezóně – Černotín ukončil útok časem 20,31 sec (6.místo).
Poháru starostů hustopečského okrsku v Hluzov dosáhl času 18,85 sec (4.místo).
červenci pokračovaly soutěžemi ve Špič- V sobotu 2.9. jsme se na výletišti V Lípí v Hluzově rozloučili s prázdnkách a v Porubě. Ve Špičkách (8.7.) se inami i sezónou hasičského sportu.
týmy Hluzova i Černotína vzhledem k Pro děti byly připraveny atrakce, malování na obličej, pískování, skákací
dovoleným soutěže nezúčastnily, v Porubě hrad. Muži nad 35 let ukončili letošní soutěžení. Všechny týmy soutěžily
(sobota 15.července) nastoupily v plných se stejnou mašinou v přátelské atmosféře. V závodě zvítězil tým Milotic
sestavách i s opravenou mašinou. A výkon nad Bečvou, před Hustopečemi a Hluzovem. Díky účastníkům, všem
nového stroje byl znát – při útoku mužů návštěvníkům a dětem přejeme úspěšný nový školní rok. Mirek Vacula
Černotína nad 35 let voda zastihla proudaře před terči a nepodařilo se útok dokončit. V silné konkurenci 9 týmů ideálně
nevyšel útok ani mužům Hluzova nad 35
let, čas 21,34 s, znamenal 4.místo.
V Hustopečích (30.července) dominovali
domácí veteráni, Hluzov obsadil 6. místo časem 20,36 s, Černotín 9.místo (čas
27,29 s). V Milotích (5.srpna) byly závody
zařazeny navíc i do Velké ceny OSH Přerov,
dstavilo se celkem 11 týmů nad 35 let. Z
vítězství se opět radovaly Hustopeče, Hluzov 6.místo (20,82 s), Černotín 11.místo
(útok nedokončen).
V neděli 20.srpna byla závodem na Vysoké ukončena oficiální část závodů v
požárním sportu hustopečského okrsku.
Celkové vítězství v kategorii nad 35 let si

černé koně

Moravská brána
Za zamračené oblohy vyrazilo v sobotu 17.června 9 hodin
z návsi téměř dvě stovky účastníků, kteří se pomocí map a
značení snažili včas dorazit k časovým kontrolám na trasách dlouhých 10 km a 25 km pro pěší a 50 km a 90 km
pro cyklisty. Předpověď počasí naznačovala polední dešťo-

vé přeháňky, které se bohužel dostavily. Některým účastníkům se tak opozdil dojezd do vytouženého cíle, který
byl tradičně na hřišti u Společenského centra v Černotíně.
Zde byl připraven plný servis včetně možnosti vysušení,
zahřátí a bohatého občerstvení. Déšť zpozdil průběh celého odpoledního programu. Cyklohrátky začaly s posledními kapkami deště, nepříznivé počasí se podepsalo na
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nižším počtu dětských soutěžících. Poté následovaly tradiční dovednostní soutěže pro dospělé účastníky – slalom
s bečkou piva a hod kolem. Letos se poprvé přihlásily i odvážné účastnice a nepočínaly si vůbec špatně. Nakonec v
obou soutěžích vyhrála Lucie Plátková. Loňské vítězství v
hodu kolem zopakoval Honza Huňát výkonem 12,53 m. Ve
slalomu s bečkou zvítězil Radek Vašíček – na vysychající
trati dosáhl jako jediný času pod 20 vteřin.
Po 18 hodině byla vyhlášena tombola startovních čísel čítající více než 40 cen. První cenu (kolo v hodnotě 14 tisíc Kč)
vyhrál rodinný tým – Zbružovi.
Děkujeme všem pořadatelům za odvedenou práci při přípravě a realizaci akce a našim partnerům za podporu.

Černé koně v Adršpachu
Červencové svátky jsou již pravidelně využívány členy
cykloturistického oddílu Černé koně ke skupinovému vícedennímu výletu. Tentokráte padla volba na okolí Adršpašských skal. Početná parta Černých koní s kamarády
a přáteli vyrazila na svých „koních“ – společně na kolech
obkroužili kolem celé oblasti Adršpašsko-teplických skal.
Ti nejzdatnější si vyzkoušeli i úseky tvořící jeden z nejobtížnějších maratónů horských kol v tuzemsku – Rallye
Sudety. Nechyběl ani celodenní výšlap ve skalách, kde si
především děti užívaly rozličných skalních útvarů. Ve zbývajících dnech byl prostor pro individuální výlety – vždyť
poblíž je kouzelné Broumovsko, Babiččino údolí, přes kopeček v polském Lacznu Zoo park ….
Nevšedním zážitkem
byla i páteční bouře,
která se prohnala kempem ve Zdoňově, kde
jsme bydleli. Kroupy
velikosti ping-pongových míčků naštěstí
nechala pouze drobné
památky na karosériích aut.
Díky za naplánování celé vydařené akce
patří Alence a Mirovi
Šustalovým.
Foto Tomáš Maňas

Výlet do Kroměříže
V sobotu 19.srpna přes tři desítky cyklistů vyrazily z Černotína na vyjížďku s cílem v Kroměříži. Převážná část
trasy vedla po cyklostezce podél Bečvy, díky čemuž byla
vyjížďka vhodná i pro děti a seniory. První zastávku jsme
si dali v Přerově u tenisových kurtů, kde jsme také nakrátko ucítili první dešťové kapky. Po průjezdu městem jsme
pokračovali směr Tovačov, nevynechali jsme ani soutok
Moravy a Bečvy. V Tovačově jsme původně měli naplánovanou druhou přestávku s možností prohlídky místního

zámku, vzhledem k zhoršujícímu počasí jsme raději vyrazili na posledních 20 kilometrů do Kroměříže. Dojezd do
města zvaného hanácké Atény byl již poznamenán drobným deštěm, který nám nezkazil dojem ze suprové vyjížďky o celkové délce 73 km. A protože se po obědě počasí
umoudřilo, mohli jsme před odjezdem autobusu s vlekem
poznat krásy Kroměříže, popřípadě si užít slavnostních
Dožínek Zlínského kraje, které se konaly přímo na Velkém
náměstí.
Mirek Vacula
(redakčně kráceno, plné znění na www.cernekone.eu)

sraz barevných

na 13. hodinu. A pak to vypuklo - soutěžení v disciplínách
Divočina v sedle, Vačnatci v říji, Dietní menu, Rozpouštění
ledovce, Barevná migrace a jako poslední Vodní oáza.
Kolem čtvrté hodiny bylo dobojováno s těmito výsledky: 1.
Černotín, 2. Černá v Pošumaví, 3. Zlatá Koruna, 4. Žlutava,
5. Bělotín a 6.Černotín-Dnešice. Po slavnostním večerním
vyhlášení výsledků následoval program s živou hudbou. V
neděli ráno po snídani následoval odjezd do pivovaru Zubr
v Přerově, kde byla domluvená exkurze. Po jejím ukončení
jsme všechny pohostili chlebem a řízkem a popřáli všem
št‘astnou cestu domů s pokřikem ,,Tak zase příští rok v
Černé v Pošumaví“.
Závěrem bych chtěl jménem pořadatelů poděkovat obecnímu úřadu za poskytnutí zázemí a finanční podporu, paní

Ve dnech 9.-11.června 2017 proběhl v Černotíně na víceúčelovém hřišti za obecním úřadem již 19.ročník setkání
barevných obcí, tentokráte s podtitulem ,,1.mezikontinentální setkání barevných obcí“. Zúčastnily se ho tyto
obce, kterým byly přiděleny následující světadíly: Bělotín - Amerika, Černá v Pošumaví - Afrika, Žlutava - Asie,
Zlatá Koruna - Austrálie, Černotín-Dnešice - Antarktida a
domácí Černotín - Evropa. Po pátečním odpoledním příjezdu všech účastníku proběhla rychlá večeře a po ní už
následoval večerní program, kde se každá obec prezentovala daným světadílem.
Sobotní program byl naplánován na 10. hodinu, ale vzhledem k nepříznivému počasí se start soutěží přesunul až
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Vališové za vynikající sobotní oběd a nedělní řízky (smaže- Zlaté Koruně) a všem, kdo přiložili ruku k dílu, at‘ už při
né od 4 hodin ráno), panu Květoslavu Volkovi za sobotní soutěžích a nebo při zajišt‘ování občerstvení.
Petr Nehyba
večerní guláš (při vzpomínce na něj se oblizují ještě dnes ve

nohejbal

Nohejbalovo - hasičský víkend v družebním Černotíně
V sobotu 8.července jsme naši návštěvu na západě Čech začali nohejbalovým turnajem v Dnešicích, do kterého bylo přihlášeno 8 týmů. My jsme přihlásili 2 družstva. Po soubojích
ve skupinách se hrálo vyřazovacím systémem. Bohužel obě
naše trojice prohrály v semifinále, takže na nás zbyl vzájemný
zápas o třetí místo. Turnaj měl dobrou kvalitu, protože se sešly výkonnostně vyrovnané trojice a o výsledku rozhodovaly
maličkosti.
Odpoledne jsme se přesunuli do Černotína, kde jsme již unaveni absolvovali dvoukolovou hasičskou soutěž. První kolo se
šlo na 3 „béčka“ a druhé na 2 „béčka“. Po sečtení obou časů
nám to dalo celkové třetí místo. K tomu nám výrazně pomohl
čas 20,89 z druhého kola. Myslím, že se černotínský nohejbalovo-hasičský víkend vydařil. Doufáme, že příští rok si tuto
návštěvu zopakujeme a třetí místa se pokusíme vylepšit.

Nohejbalové soustředění Náchodsko 2017
Máme za sebou další nohejbalové soustředění. Letošní
již 7. ročník jsme situovali na Náchodsko do kempu
Brodský v Červeném Kostelci. Letos se této akce zúčastnilo 46 osob. Začali jsme ve čtvrtek jak jinak než
tradičním a samozřejmě vynikajícím kotlíkovým gulášem.
V pátek jsme absolvovali prohlídku Teplicko-Adršpašských skal, ve kterých jsme strávili několik příjemných
hodin. Potom si k tomu ještě někteří zdatnější přidali
návštěvu Babiččina údolí.
V sobotu jsme pak navštívili vojenské pevnosti Dobrošov a Březinka. V odpoledních hodinách došlo také
na nohejbalový turnaj, kdy se sportuchtiví nalosovali
do trojic. Vítězem se stala trojka: Kelar Jaromír, Nedělka Aleš a Ondruška Petr. Po nedělní snídani jsme
se postupně vydali na cestu k domovu. Někteří ještě
navštívili nějakou z památek, kterých je v tomto kraji
opravdu hodně.
Myslím, že se letošní soustředění opět vydařilo. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou této
čtyřdenní akce.
Klub nohejbalu Černotín pořádá v sobotu 30. září
2017 od 10 hodin na víceúčelovém hřišti v Černotíně
XV. ročník „Svatováclavského turnaje“ v nohejbalu
trojic „O putovní pohár nohejbalu Černotín“. Startovné: 300,- Kč – družstvo Prezentace: od 9:00 hod.
Připraveno bohaté občerstvení.
Sportu zdar a nohejbalu zvláště Luboš Mičunek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje obce Černotín.
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