INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Ve středu 18.5. nás poctil svou návštěvou prezident ČR
• 19.4. jsem se zúčastnil besedy se starosty obcí, kteří se Miloš Zeman, v rámci své oficiální cesty po Olomouckém
kraji. Společně s hejtmanem Olomouckého kraje Jiřím
hlásí do soutěže Vesnice roku.
Rozbořilem se nejprve setkal se zastupiteli, zástupci spol• 21.4. se konala porada starostů v Hranicích.
• Prováděli jsme úpravu polní cesty od teplického mostu na kového života a starosty okolních obcí. Poté následovala
veřejná beseda s občany na víceúčelovém hřišti.
Luhu a polní cesty k Propastku.
• Připravovali jsme se na návštěvu prezidenta České republiky.
• Odkoupili jsme od firmy VaK Přerov a.s. objekt úpravny
vody v lokalitě U Mlýna včetně přilehlých pozemků.
• Rychlým tempem probíhají stavební práce na úpravě vícelúčelového objektu – bývalé „stolárny“. Dokončují se
nové střešní konstrukce, pokryté pálenou taškou s glazurou, na řadě budou venkovní úpravy ploch (zámková dlažba), omítky, elektroinstalace. Přestavba je realizována díky
finančnímu příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj, který jsme obdrželi za loňské úspěšné prezentování v soutěži
Vesnice roku.
• Správa železniční a dopravní cesty provádí opravu koleje č.2 včetně železniční zastávky v Černotíně. Při pracech
– zejména při odstranění stávajícího železničního svršku
(převážně hlušina z Ostravska) dochází k vysoké prašnosti. Toto bylo příčinou mnoha stížností. Dochází také k vybudování bezpečného přechodu se závorami přes koleje.

• Během celého měsíce května se provádí sečení veřejných
prostranství a údržba zeleně.
• Zadali jsme zpracování projektu na odbahnění Hluzovské přehrady. Zatím bylo provedeno zaměření a výpočet
V souvislosti s pracemi platí do 19.7. výlukový jízdní řád,
množství usazeného kalu.
• Je provedena pokládka návnad na potkany v kanalizaci. červeně jsou vyznačeny vlaky s odlišným časem.
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móda letem světem

Někdo potřebuje stroj času, aby mohl otočit
nekompromisními ručičkami hodin, ale u
nás v Černotíně stačí, když lidé přiloží ruku
k dílu a vytvoří jedinečnou výstavu s názvem: „Jak šel čas aneb ta móda bláznivá“.
Prohlédnout nejzazší kouty skříně, oprášit
almary po našich babičkách či přinést předměty denní potřeby mohli všichni lidé, kteří se chtěli aktivně zúčastnit výstavy. Ano,
hlavní slovo si na svoji stranu uzurpovalo
oblečení, ale pro zvědavce byly připraveny
i naaranžovaná zákoutí z různých časových
mezníků minulého století doplněné o fotografie našich občanů.
Ovšem zlatým hřebem nedělního dne byla
módní přehlídka, kterou v přeplněném Společenském centru dychtivě sledovali návštěvníci, kteří se v okamžiku proměnili na módní guru a hodnotili naše modelky od střevíčků až po klobouky. Dýchla
na nás poválečná móda, byli jsme svědky pomalu zkracujících se sukní až vytvoření tzv. unisex módy. Mohli jsme si
důkladně prohlédnout společenské šaty, které nosily dámy
na lázeňské promenádě či poslední výstřelky módy.
Na takovou megalomanskou akci je vždy důležité mít stabilní pilíře, na kterých můžete stavět. V našem případě to je
Vlaďka Šnejdrlová a Lidka Nehybová, které si na svá bedra
naložily pořádnou nálož. Výsledek se za pomoci dalšího
kolektivu – modelek, kadeřnice, aranžérky, obsluhy, ale i
lidí, kteří byli ochotni přinést materiál, opravdu povedl.

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících červen a srpen
2016 oslaví životní jubilea:
70 - Alena Šimůnková,
Ludmila Šnejdrlová, Miroslav
Kainar
80 - Ludmila Rýparová
85 - Anna Hýžová
Všem jubilantům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Móda k nám natáhla ruce vstříc, pomalu nás vtáhla a provedla svým světem. Předvedla se nám v celé své kráse, zavzpomínali jsme na doby minulé a pousmáli se nad kousky, které se dříve nosily.
Veronika Vališová, foto Karel Hodis

610 let písemné zmínky o černotínu

Ve úterý 5.července při příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje si připomeneme 610 let od první písemné zmínky
o obci. Občané budou moci z plošiny shlédnout naši obec,
pro děti bude na hřišti u Spol.centra připraven skákací
hrad. Večer proběhne ochutnávka vín. Jste srdečně zváni.

noví občánci

Od března do května 2016 se narodili noví občánci :
Ellie Isabelle Wallace
Ondřej Honěk
Jakub Ďurica
(matka Hanka Hendrychová)

Dětský maškarní karneval
Ve spolupráci s rodiči se karneval uskutečnil v sobotu,
2.4.2016. Letos jsme tradiční maškarní karneval pojali poněkud netradičně - v rytmu zumby, pod vedením paní Kovalové z Lipníku nad Bečvou, hudební projekci zajistil pan
Dohnal. Paní Kovalová svým osobitým šarmem a energií
všechny děti uchvátila a dokázala je zcela zapojit do rytmu
zumby. Příjemným zpestřením pro všechny bylo „barevné pískování“, které probíhalo v předsálí a děti si odnášely
domů na památku krásné, vlastnoručně vyrobené obrázky.
I tombola proběhla netradičně - ruličkovaná, takže ihned

po rozbalení každý zjistil, jestli jeho los vyhrál či nikoliv
a také, jaká je to výherní cena. Určitě si to všechny děti
krásně užily a odcházely spokojené domů. Chtěla bych
touto cestou ještě jednou poděkovat všem maminkám,
které napekly výborné domácí cukroví, rodičům, kteří se
podíleli na organizaci karnevalu (výzdoba sálu, balíčkování cukroví, úklid sálu), paní Rothové, která si vzala na starost nákup zboží do tomboly, paní Macenauerové a paní
Sigmundové (zakoupily ceny do tomboly). Moc si vážíme
a ceníme finanční podpory obce Černotín - sponzorovala
taneční vystoupení paní Kovalové, a SDH Hluzov, který
sponzoroval hudební projekci, děkujeme.
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Školní výlet
Děti mateřské školy si vyjely do „světa“. Autobus je zavezl až do Ostravy,
kde vystoupily přímo před Areálem
Dolní Vítkovice. Právě zde, v oblasti
bývalého průmyslového kolosu, bylo
před 2 lety otevřeno centrum vědy a
techniky - Svět techniky. Celá expozice je rozdělena na několik center a
naše děti navštívily Dětský svět. Po
vstupu a odložení batůžků se dětem
dostalo od slečny asistentky několika
rad a nejdůležitějších pokynů, co se
zde nachází a co mohou dělat, a poté
se již rozešly na volný průzkum celého centra. A tak si děti prošly Pohádkový strašidelný les, kde si procvičily
kromě odvahy hlavně smyslové vnímání od hmatu až po sluch. Mohly
podojit krávu, poznávat zvířata na
farmě. Seznamovaly se s lidským tělem a jeho fungováním v sekci Doktor, propohybovaly se Bludištěm, ve
kterém se musely správně orientovat
a rozhodovat, lézt, překonávat překážky, klouzat, šplhat a hlavně pak
najít cestu ven.
Navštívily Autoservis, Dílnu a Stavbu, která se dětem líbila nejvíce. Tam
si vyzkoušely práci dospělých - stavitelů, měly možnost s helmou na hlavě
a bezpečnostní vestou bourat, stavět,
nakládat na kolečka, používat jeřáb
a současně se seznamovat s různými
materiály a nástroji. Děti byly nadšené z Vodního světa, kde se vyřádily
podle libosti, aniž by se na ně někdo zlobil za kaluže, nalitou vodu, postříkanou podlahu.
Mnoho z toho, co si děti vyzkoušely, osahaly, viděly na
vlastní oči, se dětem určitě vrylo do paměti více než sebelepší povídání a ukazování obrázků, protože není nad
vlastní zkušenost a prožitkové učení. Navíc se zde děti pohybují naprosto volně a podle vlastního výběru a zájmu a
současně jsou v naprostém bezpečí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Po dvou hodinách intenzivního hraní, dovádění, sportování a „práce“ jsme se přesunuli autobusem do ostravského Dinoparku. I když tam nám počasí nepřálo, za deštivého počasí jsme celý areál prošli, svezli jsme se vláčkem
Dinoexpresem, ale děti se velmi spokojeně a trochu unaveně usazovaly do autobusu, který nás opět dovezl z našeho putování za objevy zpět domů.
			
Mirka Kořístková

pedickém vozíku, chůzi s bílou holí, znakovou řeč, sluchové pexeso pro nevidomé, seznámily se s Braillovým písBuďme kamarádi
V úterý 1. března děti ze ZŠ absolvovaly výchovně vzdělá- mem. Nejzábavnější bylo psaní a kreslení nohou. Na závěr
vací program „Buďme kamarádi“ pod vedením lektorky jsme se ve znakové řeči naučili větu: „Já ti přeji hezký den
(víkend)“.
Mgr. Aleny Svobodové.
V preventivním interaktivním programu se děti dověděly Děti ze ZŠ v Beskydském divadle
řadu zajímavých věcí. Že existují děti s handicapem, kte- V pátek 4.března před jarními prázdninami čekalo děti
rých se nemusíme bát. I ony dokáží spoustu věcí, které se překvapení. Vydali jsme se do Beskydského divadla v Nonám „zdravým“ zdají neuvěřitelné a mnohdy i nemožné. vém Jičíně. Na divadelních prknech vystoupilo Těšínské
Děti si užily spoustu zábavy – vyzkoušely si jízdu na orto-
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divadlo Český Těšín s dětským muzikálem Sněhurka.
Tuto pohádku již vidělo několik generací a stále se setkává
s velkým ohlasem nejen na domácí scéně, ale i v mnohých městech naší republiky. Dětem se představení plné
písniček velice líbilo, překrásné byly i kostýmy a hlavně
neodolatelná Sněhurka i se svými kamarády – Profou,
Stydlínem, Rejpalem, Kejchalem, Dřímalem, Štístkem a
Šmudlou. Nádherné bylo i ztvárnění zvířátek v lese, které
Sněhurce i princi pomohli ke štěstí. Už se těšíme na další
výlet za pohádkou!
Ovoce a zelenina do škol
Naše škola je již několik let zapojena do projektu „Ovoce
a zelenina do škol“. V rámci tohoto projektu žáci dvakrát za měsíc dostanou zdarma ovoce nebo zeleninu. Je
to příjemné zpestření svačinek a také možnost ochutnat
exotické ovoce, které je pro některé méně známé.
Součástí tohoto projektu je i doprovodné opatření, tzv.
ochutnávkový koš. Koš obsahuje : paprika, cherry rajčata,
salát little gem, salát ledový, salát římský, fenykl, ředkev
bílá, ředkev černá, celer řapíkatý, avocado, citron, meloun
žlutý, pomeranče.
A jak jsme toto opatření využili?
Nejdříve jsme si s dětmi ovoce i zeleninu představili. Největší neznámou byl fenykl, který krásně voní, jako bonbony. Oříškem bylo rozpoznat druhy salátů. Vše jsme
společnými silami zvládli. Pak jsme poznávali ovoce a
zeleninu podle hmatu a vůně. A nakonec jsme ovoce a
zeleninu poznávali pomocí chuťových pohárků.
Ovoce a zeleninu jsme nakrájeli a naaranžovali na talíře.
Odměnou nám všem byl vynikající ovocno-zeleninový
salát, po kterém se jen „zaprášilo“.
Velikonoce
Děti z mateřské školy a žáci základní školy navštívili ve
středu 16. 3. zámek Kinských ve Valašském Meziříčí.
V muzeu zažili Velikonoce jako za starých časů. Upekli si
velikonoční jidáše, ochutnali tradiční pokrm „pučálku“,
nabarvili kraslice voskovou batikou. Dozvěděli se, jaké
zvyky a tradice se pojily dříve s největšími křesťanskými
svátky či svátky jara. Veškeré vlastnoručně zhotovené výrobky si děti odnesly domů.
Den matek
Mezi tradiční akce pořádané základní a mateřskou školou
patří i oslava Dne matek. Paní učitelky ze školy i z MŠ se
s dětmi pečlivě připravují už měsíc dopředu.
Sestavit vhodný a poutavý program není jednoduché.
Děti ve škole se pečlivě učily texty, připravovaly kostýmy
a pod vedením p. učitelky Rýparové nacvičovaly muzikál
„O Budulínkovi“. To není zdaleka všechno. Učily se básničky, opakovaly hru na nástroj, opakovaly angličtinu a
nezanedbaly ani pohybovou přípravu. V krátké scénce si
připomněly nelehký život dětí ve školních lavicích v dávných dobách. Nedílnou součástí příprav je i výroba dárečku pro maminku. Tentokrát pod vedením p. učitelky
Kotlínové v družině vyráběly srdíčka z hlíny. Každý pak
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KNIHOVNA Hluzov

O nejlepší velikonoční vajíčko
I v letošním roce se konala v hluzovské knihovně Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. Letos
se sešlo krásných 33 obrázků.
V pondělí 4.4. mohli návštěvníci knihovny vybírat ve 3 kategoriích. Další pondělí proběhlo
předání cen. V kategorii nejmenších se nejvíce
líbil obrázek Míši Zbruže, na 2.místě se umístila Amy Macenauerová, 3. Anička Mynářová.
U „školkařů“ bylo pořadí následující : 1. Janička
Pleslová, 2. Lukášek Vacula, 3. Magdička Mynářová. V kategorii školáci se nejvíce líbil obrázek
Leničky Vaculové, 2. Jozífek Mynář, 3. Terezka
Sládečková. Všichni účastníci byli odměněni
sladkou odměnou. Všem děkujeme za krásné
obrázky, budeme se těšit na další vaše výrobky.
Michaela Vaculová

z naší farnosti

V sobotu 28.5. se konala národní pouť do Krakova u příležitosti Roku milosrdenství. Něco po 6.hodině vyjel i autobus s poutníky z farnosti Všechovice a našich čtyř farností.
Doprovázeli nás P. Kozub z Všechovic a náš P. František A.
Dostál.
Začali jsme ranní modlitbou a mariánskými písněmi. Ještě v autobuse jsme dostali poutnický balíček s růžencem,
informacemi k pouti a pamětním listem. Tímto balíčkem
jsme podpořili úhradu nákladů této národní pouti. Trochu
jsme znejistěli, zda dojedeme včas na mši svatou, protože
v Krakově byl hustý provoz a mnoho křižovatek, kde jsme
často čekali na červenou. Nakonec jsme dojeli jen tak, tak.
Když jsme přišli k bazilice, zjistili jsme, že je úplně zaplněná, tak jsme zůstali u vchodu.
Vše bylo dobře ozvučeno a seděli jsme na svých skládacích
židlích (ještě že jsme si je vzali). Mši svatou sloužil Mons.
kardinál Dominik Duka, kázání měl náš arcibiskup Jan
Graubner. Také zde byli jiní biskupové a nepočítaně kněží
(podle Katolického týdeníku 170) a ministrantů. Po obědě
probíhaly na různých místech přednášky a jiné programy.
V 15 hodin jsme se sešli v bazilice na modlitbu Korunky k
Božímu milosrdenství, kterou vedl nový biskup Tomáš Holub spolu s polským knězem. Nakonec nás pozdravil polský kardinál Stanislaw Dziwisz. Ten řekl: „Překvapili jste
nás. Říká se, že Češi se k Pánu Bohu moc nehlásí. Vaše pouť
ale mění náš pohled, vidím, že se v Čechách a na Moravě
něco děje, něco se probouzí.“
Přesto, že na začátku poutě jsme byli trochu nervozní, jak
vše stihneme, nakonec se pouť velmi vydařila a byli jsme
spokojeni.
Jiřina Reková
V Krakově proběhne i Světové setkání mládeže se Svatým
otcem. Očekává se, že hlavního programu se zúčastní až
dva miliony mladých lidí. Určitě bude možné některé přenosy sledovat na televizi NOE.

V neděli 5.6. proběhla poutní vycházka po křížích v naší
Foto: Vladislav Barot
obci.

V neděli 12.6. v 15hod. v kostele v Hranicích proběhne
tradiční hudební akce Setkání schol. V neděli 19.6. při
mši svaté bude první svaté přijímání .
V úterý 5.7. v 9,30 se bude konat v kostele v Černotíně
slavnostní poutní mše svatá u příležitosti svátku našich
patronů Cyrila a Metoděje.
V neděli 24.7. v 9.30 bude poutní mše svatá ke cti svatých
Jáchyma a Anny v Hluzově v kapli.
V kostele sv.Cyrila a Metoděje v Černotíně proběhne během letních měsíců rekonstrukce elektroinstalace, čímž
dojde k omezení provozu. Bližší informace budou uveřejněny ve farním zpravodaji Angelus.
Na podzim je plánována letecká pouť do Lurd a dalších
poutních míst. Bližší informace a přihlášky u pana faráře
Františka A.Dostála.
			
Marie Kaňovská
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myslivecké sdružení boří

Měsíc červen je měsíc myslivosti. V květnu a červnu se
rozhodne, jaké budou přírůstky mladé zvěře, hlavně pernaté. V březnu nám zajičky nakladly zajíčky, jsou vidět již
více jak poloviční zajíci. Bažantí zvěř máme nalíhlou v počtu 200 kuřátek, a líhneme ještě jednou. Zakomorovanou
bažantí zvěř jsme vypustili do honitby, chtěli bychom aby
zahnízdili a vyvedli mladé. Všechny druhy zvěře srstnaté
a pernaté kladou, nebo vodí mladou zvěř.
Při senoseči vyháníme zvěř pomocí loveckých psů. Musíme vydesinfikovat krmící zařízení, opravit myslivecké
zařízení, každý myslivec si nasuší seno. Stále přikrmujeme
bažantí zvěř. Srny nám kladou srnčata, srnci si značkují
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svá teritoria pro nadcházející říji na přelomu července a
srpna.
Zakoupili jsme 2 kusy nor s namontovaným lapacím zařízením. Jsou to betonové dílce vysoké ceny, prosím, neničte
pokud na ně narazíte. Nepřibližujte se k těmto zařízením,
ať je nezavětříte. Máme sloveného divočáka. Celoročně lovíme sele, lišku, od 16.5. srnce.
Pokud uvidíte mladou zvěř, tak je neberte do rukou. Naší
povinností je tlumit škodící zvěř – například toulavé kočky a psy, v souladu se zákonem 449/2001 Sb. Všem přeji mnoho pěkných vycházek do přírody, pěkné počasí a
hodně zdraví.
Za MS Boří myslivecký hospodář Andrš Antonín

hasiči hluzov

První kolo závodů v požárním sportu
Úspěšně zahájili sezónu závodního sportu hasiči
z naší obce. V neděli 15.května se prvního – okrskového kola v požárním sportu na hřišti ve Špičkách zúčastnila družstva mužů i mužů nad 35 let
Černotína i Hluzova.
Černotínský tým v improvizované sestavě s výraznou převahou členů nad 35 let hájil čest svého
sboru, muži obsadili 8.místo a „veteráni“ 7.místo.
Hluzovským hasičům se start sezóny vydařil –
muži po štafetovém běhu vylepšili 4.místo a vydařeným útokem obsadili celkové cenné 3.místo.
V soutěži mužů i žen shodně zvítězily týmy Milotic nad Bečvou a postoupily do dalšího kola.
V soutěži mužů nad 35 let došlo ke kurióznímu
stavu – nejlepšího času 19,45 s dosáhly současně
týmy Milotic a Hustopeč. O první místo rozhodl los – šťastnější byly Hustopeče. Muži Hluzova
dosáhli na začátek sezóny výborného času lehce
nad 21 s, který ve výsledku v konkurenci 7 týmů
znamenal 3.místo.
Foto Víťa Rek
Kácení máje v Hluzově
Poslední květnová sobota je spojena s kácením
májky. Tak tomu bylo i v Hluzově na výletišti V
Lípí. Obloha se v průběhu odpoledně měnila,
večer nechyběly hromy a blesky – průběh akce
naštěstí ale neovlivnila.
Děti si tak mohly užít atrakcí, skákacího hradu,
raftů na přehradě. K májové zábavě patří lidová
hudba – o tu se postarala dechová hudba mladých hudebníků „Hraničáci“.
V programu vystoupily místní malé břišní tanečnice pod
vedením Jany Grygarové. Následovali tanečníci s lidovými
tanečky Beseda a Řemesla (zpěv Lenka Andrýsová). Nechyběla dražba perníkových srdcí, které napekly a nazdobily hluzovské babičky a ženy.
Po skácení májky „májovými dřevorubci“ následovala volná zábava s DJ Stone až do noci.
Pořadatelé SDH Hluzov děkují obecnímu úřadu za finanční příspěvek na vystoupení dechové hudby, Základní škole

Černotín za zapůjčení atrakcí pro děti.
V sobotu, 25.6.2016, proběhne 2. ročník pop/rockového
festivalu HluzovFest. Opět se můžete těšit na přátelskou
atmosféru, bohaté občerstvení, lidové ceny a především
hromadu dobré hudby v areálu V Lípí. Vystoupí mimojiné
Ptakustik, Ajdontker, Cookies, NEŘEŠ.
Loučení s létem - Ukončení prázdnin proběhne v sobotu
3.září v areálu výletiště V Lípí.
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černé koně

Letošní zahájení sezóny bylo díky
špatnému počasí posunuto na sobotu 9.4.2016. Týdenní ,,zpoždění,, nám
však přineslo slunečné počasí a ideální
cyklistickou teplotu a tudíž příjemnou
vyjížďku. Trasa vedla podél Bečvy do
Týna s nezbytnou zastávkou u Kančíků.
Po občerstvení se pokračovalo po nové
části trasy Moravské brány ke slavíčskému tunelu a na Horňáček v Hrabůvce.
Poté sešup do Hranic a Černotína. Zde
nás čekalo tradiční posezení v klubovně Sokola. Vyjížďky se zúčastnilo
13 bikerů, další členové přišli na výbornou pečenou kýtu
a posedět s ostatními. Přestože posunutí termínu trochu
uškodilo účasti, tak ze sportovního hlediska to bylo správné rozhodnutí. Snad se nám letos bude špatné počasí vyhýbat a už nebudeme muset měnit žádné termíny vyjížděk.

železnice na trati z Olomouce do Opavy. Zde jsme byli
chráněni lesy a při jízdě v otevřeném terénu za městem
Libavá nám foukalo správným směrem, do zad. Závěrečné
stoupání na Bores a Kozlov prověřilo naše síly, ale všichni
jsme to zvládli. Pochvalu zaslouží Efka, která absolvovala
celou trasu bez jediného najetého tréninkového kilometNa 1. máje se už dávno nechodí do průvodu, ale jezdí na ru a úspěšně dorazila do cíle.
Libavou, to ví každý biker, stejně jako my. Nedělní jarní
V sobotu 11.června se koná Moravská brána - sportovně
počasí přímo vybízelo usednout do sedel kol a vyrazit na
společenská akce pro cyklisty a pěší turisty. Opět budete
populární turistickou akci Bílý kámen. Letošní trasu jsme
mít na výběr ze dvou pěších (10 a 25 km) a dvou cyklotras
odstartovali od Zeleného kříže a pokračovali na Velkou
(50 a 90 km), které vás umožní zhlédnout krásy Moravské
Střelnou, Smilov, Dětřichov nad Bystř., Libavou, opět Velbrány a jejího okolí.
kou Střelnou, Bores, Kozlov a Zel. Kříž. Zvolená trasa dlouHromadný start je v 9 hodin, odpoledne je na hřišti u Spol.
há 50 km se ukázala jako ideální vzhledem k čerstvému secentra připraven program - vystoupení břišních tanečnic,
verovýchodnímu větru a našim schopnostem. Nejkrásnější
cyklohrátky pro děti, slalom s bečkou piva, hod kolem a
místa kterými jsme se během trasy projížděli byla kolem
pochopitelně i losování tomboly pro účastníky Moravské
potoka Lichnička a údolí řeky Bystřice, kde je krásný úsek
brány. Od 18 hodin bude následovat volná zábava s kapelou DETOX.
Každý přihlášený účastník
se může těšit na pamětní
lahev s motivem Moravské
brány, pro prvních 150 přihlášených je připravena pamětní medaile
Více informací včetně přihlášení - http://moravskabrana2016.cernekone.eu/
Biku Zdar! Kubrt (Mira
Šustal), foto Petr Kelar

pozvánky na sportovní akce

Cyrilometodějský turnaj smíšených týmů se uskuteční
dne v úterý 5. 7. 2016 od 13 hodin na hřišti u Společenského
centra v Černotíně. Turnaj je určen pro všechny amatérské
volejbalisty i všechny ostatní milovníky hry pod vysokou
sítí. Přihlášky zasílejte na email: georgematejicny@centrum.cz a nebo na tel.: 605 987 858.

fotbal

Jarní výsledky : Černotín - Jezernice 1:0 a 2:1, Potštát Černotín 0:2, Černotín - Bělotín B 2:3, Horní Nětčice Černotín 2:0, Čekyně „B“ - Černotín 3:1 a 1:8, Černotín
- Dukla Hranice 6:1, Drahotuše - Černotín 1:6. Poslední
domácí utkání sehrají v neděli 12.6. od 16:30 s Žákovicemi.

Poslední srpnovou sobotu (27.8.) na přehradě ve Skaličce V sobotu 30.7. se koná O pohár starosty obecního úřadu
se uskuteční závod Dračích lodí. Mimo posádek Černotína ve fotbale, na hřišti s umělým povrchem u Společenského
centra. Informace : Miroslav Šnejdrla (tel : 608 157 396).
a Hluzova se připravuje účast i posádky místních žen.
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nohejbal

Úspěch černotínského nohejbalu
Vynikajícího výsledku se nám podařilo dosáhnout na zimní halové soutěži v Bernarticích nad Odrou.
Jako nováčci jsme celou soutěž vyhráli a dosáhli tak na jeden z největších úspěchů pro Černotínský nohejbal. Naše
výsledky v této soutěži hrané na 6 kol byly takové: jednou
třetí místo, dvakrát druhé a třikrát první místo, což v celkovém hodnocení dalo místo první. Na druhém místě skončilo Valašské Meziříčí, třetí domácí Zepelin Bernartice a
brambory zbyly na Frýdek Místek. K prvnímu místu jsme
brali i nejlepšího hráče celé soutěže, kterým byl vyhlášen
Petr Mynář. Šestičlenná soupiska pro tuto soutěž byla: Petr
Mynář, Jakub Mičunek, Lukáš Jambor, Jarda Vykopal, Jiří
Hón ml. a Lubomír Mičunek.
Chtěl bych poděkovat všem za výbornou reprezentaci našeho nohejbalového oddílu. Poděkování patří i všem, kteří
nám fandili a podporovali nás.
Na začátku se nás hráči Frýdku ptali “Kde je Černotín?“
Tak doufám, že teď už to kluci ví.
V sobotu 4.června se uskutečnil 5. ročník turnaje rodinných týmu. Do turnaje se zapojilo 7 týmů. Pět trojic bylo
rodinných a dva smíšené. Z vítězství se radoval tým JA-

MAVO ve složení Jambor Lukáš, Matějíčný Jiří a Volek
Jiří. Na druhém místě skončili Senkáli v sestavě Sencovici
Michal, Pavel a Patrik. Na bronzovém stupínku pak trojka
ve složení Mičunek Jakub, Číhal Lukáš a Andrš Matěj.
Vítězství v souběžně hraném turnaji Sokolů slavili Pinkálisti v sestavě
Vacek Michal, Nehyba
Petr a Nehyba Jan a druzí
skončili Vykopal Jarda,
Hón Jiří a Římák Milan.
Je škoda že
se do turnaje nezapojilo
víc hráčů jak
v rodinných
týmech tak
ve
smíšených.
Sportu zdar
a nohejbalu
zvláště Luboš
Mičunek
foto Kristýna
Volková

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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