INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Obecní pracovníci prováděli úklid a sečení obecních
ploch.
• Byla dokončena oprava vodní nádrže v Hluzově. Současně proběhly i terénní úpravy podél výletiště. Na zrekonstruovaném areálu proběhlo v sobotu 1.září Loučení s
prázdninami s hasičskou soutěží.
• Byla provedena demolice domu čp.73 a na části pozemku
byla vybudována zpevněná plocha na parkovišti. Nová parkovací místa vznikla také před kostelem.

• Na hřišti U Mlýna proběhl týdenní výcvikový kurz pro
psy.
• V neděli 29.7. se konala mše svatá v Hluzově před kaplí
sv. Anny.
• 1.srpna 2018 nás navštívila senátorka Jitka Seitlová.
• Uspořádali jsme dva prázdninové zájezdy - 19. července
do ZOO Olomouc a 23. sprna do unikátní KovoZOO ve
Starém Městě a do Modré (areál Živá voda).
• Zpracováváme projektovou dokumentaci na opravu čistírny odpadních vod.
• Během prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce školní
kuchyně.
• Pracujeme na projektech cyklostezky a lávky do Ústí.
• Máme zpracovanou studii pro řešení kanalizace pro lokalitu Na Vápence.
• V říjnu (pátek a sobota 5.-6.10.2018) se uskuteční volby
do zastupitelstva obce Černotín.
• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) - pátek
21. září, 5. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu.

upozornění občanům

Vlastníkům pozemků přicházejí nabídky od různých firem o
odkoupení pozemků. Často jsou to rizikové firmy, které Vás
přesvědčí k přepisu pozemku na katastrálním úřadě a pak
nezaplatí. Pokud máte jako vlastníci zájem prodat pozemek,
můžete se obrátit na obec Černotín. Obec Černotín může
také zpravidla nabídnout i vyšší cenu.

Důležité investice a momenty ve volebním období 2014 – 2018

2014
• Provedli jsme výsadbu lesa U Mlýna
• V budově obecního úřadu byla provedena rekonstrukce
vnitřních prostor (zasedací místnost, knihovna a chodba)
• V soutěži Vesnice roku jsme obsadili 2. místo v Olomouckém kraji.
• Opravili jsme dva kříže.
• Pro jednotku SDH Hluzov jsme zakoupili Ford Tranzit.
• U 1. nadjezdu byla provedena izolace říms.
2015
• Zakoupili jsme kontejnery na plasty a bioodpad.
• Zbudovali jsme veřejné osvětlení na Vápence.
• Vydali jsme knihu „Černotín a Hluzov, nástin
historie“, kterou zpracoval Ladislav Valenta.
• Vytiskli jsme brožury „Kříže, pomníky a sakrální
stavby“ a „Technické památky v Černotíně a Hluzově
• Obsadili jsme 1. místo v Olomouckém kraji a 3.
místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku.
• Od Povodí Moravy jsme odkoupili vodní nádrž
v Hluzově (“stará” přehrada).
• Byla zbudována naučná stezka.
• Pro zlepšení bezpečnosti v obci, byly nainstalovány
dvě kamery, které jsou napojeny na policii v Hranicích.
2016
• 18. 5. 2016 nás navštívil prezident České republiky,
pan Miloš Zeman.
• Proběhla rekonstrukce bývalé stolárny u víceúčelového
hřiště v Černotíně.
• Provedli jsme opravu 2. nadjezdu.
2017
• Byly také opraveny chodníky před školou a kostelem.
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• V Lipí jsme vysadili 680 dubů a 300 smrků.
• Opravili jsme chodníky v Hluzově na horním konci.
• Proběhla oprava sociálního zařízení ve školce.
• Nad byty budovy obecního úřadu jsme opravili střechu
• Byl položen nový povrch na komunikaci k vodárně.

strana 2

• Vyměnili jsme povrch (umělý trávník) na víceúčelovém
hřišti v Černotíně.

2018
• Na hřbitově v Černotíně jsme opravili chodníky.
• Byla opravena vodní nádrž v Hluzově. Předmětem projektu byla rekonstrukce vodní nádrže. Došlo k odstranění
sedimentů ze dna nádrže, vysvahování a stabilizaci břehů a
opravě hráze včetně bezpečnostního přelivu.

vodní dílo sklalička

Tento projekt je spolunancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

• Odkoupili jsme komunikace na Vápence.
Předmětem projektu je rekonstrukce vodní nádrže v k.ú. Hluzov a Špičky. Realizací projektu
• dojde
Zbudovali
parkoviště
kostela
v Černotíně.
k odstraněníjsme
sedimentů
ze dna nádrže,udále
vysvahování
a stabilizace části obvodu
a opravy hráze, vč. bezpečnostního přelivu.
• břehů
Provedli
jsme demolici domu č.73 v Černotíně a vybudovali
Celkové parkoviště.
způsobilé výdaje: 3 567 788 Kč
EU: 2 140 673 Kč (60 %)
• Dotace
Chystáme
ještě opravu veřejného osvětlení v Černotíně i
Příspěvek příjemce podpory: 1 427 115 Kč (40 %)
v Hluzově.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2018

Životní JUBILEa

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR / Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Černotín

V měsících září-listopad 2018 oslaví významná životní
jubilea tito naši občané :
70 - František Turek, Jarmila Turková, Františka StrýčkoKVALITA
ZPRACOVÁNÍ
OCHRANA
ENERGETICKÉ
vá,ČISTOTA
Zdeněk Paseka,
VODY
OVZDUŠÍ Lydie Šnejdrlová
ODPADU
PŘÍRODY
ÚSPORY
75 - Anna Rýparová, Dagmar Hendrychová, Antonie
Petržílková
80 - Jan Vašina
Blahopřejeme !
Oprava vodní nádrže Hluzov.indd 1

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Povodí Moravy, s.p., již třetím rokem vykupuje pozemky a stavby (dále jako „nemovité věci“), které jsou
dotčené plánovanou realizací vodního díla Skalička.
V roce 2016 státní podnik vykoupil nemovité věci v
hodnotě 20 milionů korun, v roce 2017 v hodnotě 160
milionů korun. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo
zemědělství.
Výkupy probíhají průběžně v etapách (až do roku
2023), přičemž státní podnik bude oslovovat postupně
všechny vlastníky a spoluvlastníky dotčených nemovitých věcí. Aktuální info http://skalicka.pmo.cz

novÝ občánEK

V srpnu se narodil
nový občánek - Nicola
Perutková.

Blahopřejeme, přejeme
hodně zdraví !

13.11.2017 9:31:18

Začátek školního roku v mateřské škole
Poslední prázdninový týden byl plný příprav na zahájení
školního roku 2018/19. V pátek odpoledne, byla třída mateřské školy připravena na pondělní příchod dětí.
Všechny pracovnice s napětím čekaly na nové děti, a i když
mezi nimi nastoupily děti mladší tří let a u některých se
loučení neobešlo bez slziček, při hře s kamarády na ně úplně zapomněly.
V letošním školním roce je zapsáno 24dětí.
Na podzim máme pro děti připraveny různé akce, dnes
přijel s pohádkou o autíčku pan Taraba, na září připravu-

jeme „bramborový den“ a podzim ukončíme zamknutím
lesa a doplníme krmelec pro zvířátka.
Děti se mohou opět přihlásit na in-line brusle, pohybové
hry a kroužek keramika.
ZŠ a MŠ je od září zařazena do vzdělávacího programu
„Začít spolu“, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti školního, předškolního a mladšího školního
věku.
Cílem vzdělávání je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí, je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA
a jeho myšlenky jsou uplatňovány ve více jak 30 zemích
světa.
Dáša Losová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V pátek 15. června se děti z okolních málotřídních škol (Černotín,
Ústí, Opatovice, Skalička a Jindřichov) setkaly ve sportovním areálu
v Ústí na již tradičním Triatlonu.
Disciplíny Triatlonu byly oproti
minulým ročníkům pozměněny.
Soutěžilo se ve vytrvalostním běhu,
v překážkovém běhu a v jízdě na
koloběžce nebo na kole. Za příjemné sportovní atmosféry i krásného
slunečného počasí podávali všichni
sportovci nádherné výkony.
V první kategorii (žáci 1.ročníku)
se na třetím místě umístilo družstvo kluků z první třídy: Jakub
Sládeček, Matěj Antoš a Daniel
Kubita. Ve třetí kategorii (žáci 4.
a 5 .ročníku) na pomyslnou „bednu“ na třetí pozici stanuly děti ze
čtvrtého ročníku: Adéla Kelarová,
Barbora Motlochová a Josef Mynář.
Gratulujeme jim k úspěchu.
K tradičním akcím, které zpestřují dětem poslední dny
školního roku je turnaj ve vybíjené. Ten již po několikáté
pořádala pro okolní malotřídní školy Základní škola Opatovice. Letošního klání se zúčastnily děti z pěti základních
škol – Černotín, Ústí, Jindřichov, Opatovice a Vítonice.
Soutěže probíhaly ve 3 kategoriích . Nejmladší děti (žáci 1.
a 2. ročníků) teprve sbíraly zkušenosti, z pěti zápasů se jim
podařila jen jedna výhra. Starší děti (žáci 3. a 4. ročníků)
se umístily na krásném druhém místě. Po sérii vyhraných
zápasů nejstarší děti (žáci 5. ročníku) obsadily nádherné
první místo. Spokojení tak byli úplně všichni - nádherné
počasí, sportovní atmosféra a spousta nových kamarádů.
Další neodmyslitelnou akcí konce školního roku je sportovní olympiáda. Letos nám ale počasí nepřálo, celé dopoledne bylo zamračené a deštivé. Nám to ovšem náladu
nemohlo pokazit. Místo tradičních olympijský disciplín,
jako je běh, hod a skok, jsme vymysleli netradiční soutěže,
které jsme mohli plnit přímo ve škole. A tak děti soutěžily
v běhu do schodů, ve slalomu mezi lavicemi, nejzajímavější
byl oblékací závod, hod na cíl do koše a foukání do papírové koule. Všichni závodili ze všech sil a tak nám deštivé
odpoledne krásně uteklo.
Letos se žáci naší školy poprvé zúčastnili Turnaje malotřídních škol v miniházené. Turnaj probíhal ve čtyřech
kolech a v červnu proběhlo to nejdůležitější, závěrečné
kolo. Už v těch předchozích se nám úspěšně dařilo. Žáci
byli rozděleni do kategorií, dle ročníků. Starší žáci postavili jedno, a mladší dokonce dvě družstva. Celý rok jsme
se poctivě připravovali. Trénovali jsme jak v tělocvičně,
tak i za dobrého počasí na hřišti s umělým povrchem. Děti

byly touto hrou nadšeny a těšily se na každý trénink. A
naše snaha byla odměněna. Po sečtení všech výsledků, ze
všech čtyř kol, jsme se umístili velmi dobře. Jedno z družstev mladších žáků získalo medaili nejcennější a to druhé,
skončilo na krásném třetím místě. Družstvo starších žáků
nestačilo pouze na žáky ze ZŠ Ústí a obsadilo stříbrnou
příčku.
Často slýcháváme, že se děti nerady hýbají a sportují,
ale to u nás ve škole neplatí. Většina dětí miluje tělesnou
výchovu a nenechá si ujít žádnou příležitost ke sportování. Součástí každého dne je ranní pohybová chvilka v
tělocvičně a také odpoledne v družině nechybí pohybové
aktivity. To vše je potom předpokladem dobrého umístění našich žáků při sportovním zápolení mezi ostatními
školami. Proto bychom chtěli v tomto duchu pokračovat i
v nové školním roce.
Zahájení školního roku 2018-2019
Není to tak dlouho, co se děti loučily se školním rokem a
těšily se na zasloužené letní prázdniny. Jenže čas neúprosně plyne, horké léto uteklo jako voda a už je tu opět září a
s ním i začátek dalšího školního roku.
Pro všechny školáky začal v pondělí 3. září, kdy jsme společně v naší škole zahájili školní rok. Nejvíce se určitě těšily děti, které letos do školy vstoupily poprvé, naši prvňáčci – Jakub Andrš, Marie Hradilová, Karolína Hrbáčková,
Bernard Janík, Zdeněk Kelar, Klára Kubíková, Tomáš
Ocelka, Nikol Ocelková, Lukáš Vacula a Matěj Zbruž.
Po prvním zazvonění školního zvonečku paní ředitelka
všechny přítomné děti i rodiče, pana starostu i paní učitelky, přivítala. S programem pak vystoupili starší žáci
školy.
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Prvňáčky již tradičně přivítal i
starosta obce pan Jiří Andrýs,
který dětem předal dárečky na
uvítanou a popřál jim hodně
školních úspěchů i hodně nových
kamarádů. Pak už prvňáčci spěchali do své třídy, kde na ně na
lavicích čekala spousta nových
učebních pomůcek, které budou
v první třídě potřebovat. Pak si
všechny děti společně vyrobily
záložku do knihy.
Popřejme jim tedy šťastné vykročení do nového školního roku,
hodně chuti a elánu, aby se jim ve
škole dařilo, aby dosahovali jen
těch nejlepších výsledků, na které budou pyšné nejen děti, po skončení vyučování do 15,30 hod. Vychovatelky školní
ale i jejich rodiče.
družiny - Mgr. Jana Vlčková a Svatava Stržínková.
Organizace školního roku v základní škole
Ve školním roce 2018-2019 navštěvuje základní školu celkem 28 dětí (14 kluků a 14 děvčat). Jsou rozděleni do dvou
tříd. V první třídě je celkem 14 dětí – 10 prvňáčků a 4 druháci (třídní učitelka Mgr. Lenka Kleinová), ve druhé třídě
je také 14 dětí – 3 třeťačky, 5 čtvrťáků a 6 páťáků (třídní učitelka Mgr. Ludmila Rýparová). Vzdělávání probíhá podle
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
„Škola pro život“.
Součástí školy je školní družina, kterou využívají žáci školy

Co nás čeká v nejbližších týdnech?
Září: zahájení školního roku, třídní schůzky, drakiáda, sběr
starého papíru, koncert Abraka Muzika
Říjen: projektový týden „Jíme zdravě“, sběr pomerančové a
citronové kůry, zahájení činnosti kroužků (keramika, pohybové hry, in-line brusle),
Listopad: „Den adventních věnců“- vyrábění adventních
věnců
Prosinec: mikulášská besídka, vánoční besídka, rozsvěcení
vánočního stromu.
Kolektiv pracovnic ZŠ

KNIHOVNA Černotín

Prázdninový maratón
Pokud si myslíte, že o prázdninách
není v knihovně, co k vidění, tak jste
vysoce na omylu. Zvláště pak, pokud
bydlíte v Černotíně.
Je sice pravda, že během prázdnin
jsme měli 5 týdnů zavřeno, ale to neznamená, že se u nás nic nedělo a my
leželi na kavalci. Spíše naopak.
Nezůstal u nás kámen na kameni,
kromě toho, že se knihy během našeho redesignu knihovny minimálně
třikrát přemisťovaly, tak jsme nahodili novou barvu, vybudovali nový
dětský koutek a přemístili nábytek a
také vyřadili nespočet knih. Strach
však mít nemusíte, protože jsme náš
fond obohatili o další skvělé novinky,
takže číst budete mít pořád co.
Prázdninovou třešinkou na dortu byla návštěva pěti-členné poroty ze soutěže Knihovna roku (kategorie základní
knihovna), kam jsme byli nominování za Olomoucký kraj.
Počasí nám přálo, tak doufám, že jsme u poroty zabodova-

li. Slavnostní vyhlášení proběhne 9. října v Praze v Klementinu, tak nám nezapomeňte držet palce!
Pokud budete mít dlouhou chvíli, nebo bude jen zvědaví,
jakým novým kabátem se knihovna může pyšnit, tak se
určitě nezapomeňte zastavit.
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Odstartovali jsme nový školní
rok
Je snad něco lepšího na začátek
školního roku než ještě využít
skvělého počasí, sejít se správnou partou lidí a užít si báječné
odpoledne? My jsme této příležitosti zcela využili a nechali jsme
se strhnout klasikou všech deskových her – „Člověče, nezlob
se!“ a na vrch jsme přidali ještě
vikingskou perličku – Mölkky.
Turnaj ve hře, kde je hlavním
cílem se na někoho nenazlobit,
se u nás stal již tradiční stálicí,
která prostě na první pátek v
září nemůže chybět. A abychom
se dostali do pořádné ráže a naladili se na správnou vlnu,
tak jsme si rozdali pár partiček právě v člověče, poté jsme
na chvíli přesedlali na severskou hru Mölkky, která je plná
zvratů a neočekávaných situací.
Poté již zbývalo se rozřadit do týmů vylosovat si „správnou“ barvu a věřit ve vítězství, kdy kapitán nejenže hází
kostkou, ale, a to především, rozhoduje o pohybu svých
vlastních lidských figurek.
A jak to nakonec dopadlo? Všichni odcházeli spokojeni
s milým úsměvem na tváři, a navíc tři nejlepší kuželkáři
obohaceni i o nové deskové hry, které věnovala firma Albi.

z naší farnosti

Léto - poutě a tábory
Léto probíhá v našich farnostech obvykle ve znamení poutí a táborů. Nejinak tomu bylo i letos. Oslavili
jsme patrony černotínského kostela Cyrila a Metoděje i kaple v Hluzově sv. Jáchyma a Annu.
Proběhl farní tábor pro děti ve Skavsku a několik dětí
z naší farnosti se účastnily také dvou turnusů příměstského tábora v Hranicích, které pořádalo Centrum pro rodinu Jitřenka.
Myslím, že je důležité, když děti stráví část s vrstevníky a dobrými kamarády. Rok co rok sleduji, jak se
děti už na sebe těší, jak se starší starají o ty mladší, jak
u oltáře v Hranicích je 10 ministrantů, jak děti nejen
soutěží a hrají si, ale také se učí pomáhat a zapojují se
do úklidu či umývání nádobí.
V listopadu proběhne pouť našich farností do Svaté
země.
Vyučování náboženství bude probíhat na základní
škole v Černotíně ve dvou skupinách a to v pátek od
12.30 a od 13.15. Své děti můžete přihlásit přímo ve
škole.
V Hranicích bude vyučování náboženství takto - na
ZŠ Šromotovo náměstí v pondělí, na ZŠ Struhlovsko
v úterý, na ZŠ 1.máje ve čtvrtek.
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V lidském Člověče nezlob se! zelený tým neobhájil své
loňské prvenství, skončil druhý. I přesto, že se žluťásci nevzdali a bojovali do posledního hodu kostkou, tak skončili těsně pod stupni vítězů. Modrý tým se jen tak tak vešel
na bednu, no a vavřínový věnec si mohl na sebe pověsit
červený tým.
V deskových hrách letos ještě nekončíme, v plánu máme
ještě piškvorkový turnaj, a nejen to, ještě se máte na co
těšit!
Veronika Vališová

MARY’S MEALS.
Pod tímto názvem se ukrývá iniciativa Magnuse MacFarlne-Barow ze Skotska, který před lety začal osobně pomáhat ve
válkou rozbité Bosně a Hercegovině.
Postupně se jeho aktivity rozšířily na další oblasti humanitární
a charitní pomoci. Dílo Mary’s meals je dnes už velmi rozšířené
mezinárodní charitativní hnutí, které účinným způsobem bojuje ve světě proti hladu zaváděním školního stravování. V 17
chudých zemích světa podává jednou denně hodnotné dílo
dětem, které přijdou do školy, aby tak pomoc byla vázána na
vzdělání.
Díky tomu, že jídlo vaří a podávají dobrovolníci z řad místních
obyvatel/ často rodičů/, jídlo pro jedno dítě na celý školní rok
vychází na pouhých 421 Kč. Díky své jednoduchosti a účinnosti toto dílo oslovuje stále více dárců i dobrovolníků, takže
v dnešní době takto podporuje více než milion dětí. Přesto
dalších téměř 60 miliónů dětí hladoví a kvůli hladu a chudobě
nechodí do školy.
Tato iniciativa mě velmi oslovila. Vím, že existuje mnoho dobrých charitativních projektů. Ale proto, že jsem viděla naživo
hlavního iniciátora tohoto díla a zhltla jeho knížku „Bouda,
která krmí milion dětí“, jsem se pro tuto myšlenku nadchla a
chtěla bych ji šířit dál.
Co myslíte, najde se i ve vašem rozpočtu 421Kč ročně? Bližší
informace najdete na webu české pobočky: https://marysmeals.cz.
Marie Kaňovská
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honební společenstvo Černotín-hluzov

V září přichází do honitby podzim – babí léto. Střídá se
pěkné počasí s deštivým a často bývají mlhy.
Z polí nám zmizelo obilí a řepka, seče se kukuřice na siláž.
Po sklizni obilí a řepky vidíme srnčí zvěř, ale i škodnou –
hlavně lišky, které mají kryt v kukuřici.
V měsíci září můžeme spočítat přírůstek srnčat, hlavně po
sklizni kukuřice, kde zvěř ztratí kryt a jsou vidět v rodinných tlupách. Dozrává ovoce, začínají padat žaludy a bukvice, dozrává kukuřice na zrno.
Srstnatá zvěř přebarvuje do zimní srsti, podle barvy poznáme stáří zvěře – starší kusy přebarvují později. Je vidět
přírůstek zaječí zvěře.
V polovině září obsazují jeleni říjiště, kde začíná jelení říje.
Pozorujeme tah divokých hus, odlétají holubi hřivnáči, kte-
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ří přiletěli z hor a zastavili se na krátkou dobu.
Lovíme srnce, srny, srnčata, máme povoleno slovit jelení
zvěř, dančí i černou. Začíná čekaná na kachny a divoké
husy. Chceme vypustit 25 kusů bažantí zvěře do honitby.
Na podzim začíná sezóna honů, ale hlavně starost o zvěř,
protože ji mizí potravinová nabídka.
Přikrmovat začneme od 15.září, jak srnčí tak i bažantí
zvěř. Povinnost každého myslivce je, řádně přikrmovat
zvěř v zimním období, aby nestrádala, aby se přizpůsobil
trávicí trakt nabídce potravy.
Hubertský hon máme 10. listopadu, Štěpánský 26.12. a na
Silvestra vycházku.
Přeji myslivcům dobrou mušku, bezpečnost při lovu, bohaté úlovky. Přeji všem dobré zdraví a lovu zdar .
Honební starosta Antonín Andrš

hasičské
sbory

Seriál závodů
v
požárním
sportu pokračoval další pohárovou soutěží
na Vysoké. V
neděli 19.8. se
klání zúčastnily
týmy můžů nad
35 let Černotína a Hluzova.
Černotínu útok
nevyšel ideálně,
výsledný čas byl
40:52 s. „Veteráni“ Hluzova po
3 neúčastích sestavili tým a bez
tréninku podali
v improvizované sestavě slušný výkon - čas
23,93 s. V kategorii mužů nad 35 let zvítězily Hustopeče praveny atrakce, malování na obliče, pískování. Efektní
(čas 16,48 s). Celkově v poháru hustopečského okrsku ohnivá show začala s prvními večerními kapkami a běČernotin obsadil 6. místo, Hluzov 7. místo.
hem jejího průběhu byli vystupující několikrát zaslouženě
Prázdniny utekly jak voda a k jejich závěru patří loučení odměněni potleskem. S jejím koncem se spustila posledna výletišti v Hluzově. Nabídka a pestrost akcí byla vysoká ní prázdninová bouřka. Díky všem, kteří si v posledním
- a proto jsme k tradičnímu programu pro děti a závodu prázdninovém víkendu udělali čas a přišli nás povzbudit.
Mirek Vacula
v požárním sportu mužů nad 35 let, přidali i vystoupení

šermířů a speciální ohnivou show.
SDH Hluzov zve srdečně na Pyžamový bál,
Samotného požárního závodu se zúčastnilo 5 týmů, soutěž
v sobotu 17.11. v sále pohostinství Hluzov
měla spád a diváci sledovali zdařilé útoky v neobvyklém teod 20 hodin , hraje DJ Stone.
rénu. Výsledky: 1.Hustopeče (19,66 s), 2. Hluzov (20,11 s),
3. Milotice (20,38 s), 4. Černotín (30,33 s), 5.Poruba (39,53
Košt bramborového salátu proběhne v sobotu
s).
Před večerním speciálním vystoupením byly pro děti při24.11. ve Společenském centru v Černotíně.

září 2018

Zpravodaj obce Černotín

cykloturistický oddíl černé koně

Sedmý ročník cyklo – turistické akce Moravská brána 2018
zaznamenal nový rekord v počtu návštěvníků. Příznivé letní počasí, bohatá tombola i symbolické startovné, přilákalo
celkem 328 účastníků. V cíli děti soutěžily v cyklohrátkách,
účastníci si pochutnávali na široké nabídce jídel. Nechyběly
ani tradiční dovednostní soutěže pro dospělé účastníky.
Po 18 hodině byla vyhlášena tombola startovních čísel –
mezi účastníky bylo rozděleno téměř pět desítek cen. První
dvě ceny (jízdní kolo Merida a koloběžka Kostka) vyhrály
domácí turistky – účastnice pěších tras Moravské brány.
Volná zábava s doprovodem DJ Milana Nepustila následně
pokračovala do pozdních večerních hodin. Děkujeme
všem pořadatelům za odvedenou práci při přípravě a realizaci akce a našim partnerům za podporu, těšíme se na další
ročník v sobotu 15. června 2019!
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jímavou exkurzi v jaderné elektrárně Dukovany.
Po úspěchu s vyjížďkou do Kroměříže, podél Bečvy a
Moravy jsme tentokráte vyrazili k hornímu toku Bečvy
s pomocí cyklobusu.
Témeř zaplněný autobus našimi členy a kamarády, vyrazil po 8 hodině z Černotína. První skupina vystoupila na
Horní Bečvě u přehrady, na cestu domů vyrazili podél
Rožnovské Bečvy, přes Rožnov a Valašské Meziříčí. Druhá
část cyklovyjížďku zahájila na státní hranici a pokračovala
přes Velké Karlovice, podél Vsetínské Bečvy. I díky počasí
byla vyjížďka velmi vydařená.
Mirek Vacula, Petr Kelar
Redakčně kráceno, plné znění na www.cernekone.eu

Oddíl Černé koně navštívil krásný a klidný kout naší republiky Českou Kanadu. Po ubytování v kempu ve Starém
Městě pod Landštejnem, jsme se vydali na první vyjížďku
okolo přehrady na hrad Landštejn. Ve čtvrtek jsme se vydali na další naplánovanou vyjížďku směrem k rozhledně
U Jakuba a ke skalnímu útvaru Ďáblova prdel. V pátek
nás čekala nejnáročnější etapa do Rakouska na zříceninu
hradu Kollmitz, v sobotu pak poslední trasa západní částí
Kanady, směr Jindřichův Hradec, Dobrá Voda, Senotín,
Nová Bystřice. Po celou dobu nám počasí přálo.
Děkuji všem za účast.
Letošní prodloužený červencový víkend jsme strávili na
Znojemsku. Základnou pro nás byl kemp Veselka, který
se nachází v nejmenším městě Jihomoravského kraje Jevišovicích. Neopomněli jsme probádat nejen nejbližší
okolí, ale i dostupná další atraktivní místa. Hned ve čtvrtek
jsme vyrazili na prvních třicet kilometrů po okolí. Páteční
den jsme na kolech zvládli okruh kolem Znojma. Trasa vedla přes vinici Šobes, kde jsme neodolali a ochutnali výtečné
vínka z této světoznámé vinice. V sobotu byly na výběr
dvě etapy - okruh u Vranovské přehrady nebo vyjížďka po
okolí s návštěvou muzea kol v Boskovštejně. Na poslední
den vydařeného víkendu byl program individuální. A tak
někteří prozkoumali zákoutí Znojma, jiní navštívili krásný
zámek v Jaroměři nad Rokytnou, popřípadě absolvovali za-

fotbal

Černotínské „vosy“ po roční odmlce opět zasáhly do
okresní fotbalové soutěže. Po změně systému, kdy se
A a B skupina sloučila v jednu soutěž, jsme zajížděli k
prvnímu zápasu do Křenovic u Kojetína. Nadějné vedení
3:1 jsme po “vymyšlené” penaltě domácích neudrželi,
domácí srovnali na 3:3 a tak došlo na novinku v letošním
ročníku. Pro zvýšení atraktivnosti zápasu pro diváky, se
při remíze kopou pokutové okopy. V těch byli šťastnější
domácí borci.
V druhím kole v Měrovicích na Hané nám utekl zápas až v 75.minutě, kdy jsme snižovali na 1:3, zvýšili aktivitu,

cestovatelská přednáška
s tomíkem vejmolou

Zveme všechny příznivce cestování na besedu s cestovatelem Tomíkem Vejmolou. Tomík nás svým
nezaměnitelným způsobem seznámí se svýmu putováním
s vozítkem “tuk-tuk” z Thajska, až do Hranic.
Beseda se koná v pátek 5.října od 19 hodin ve Společenském
centru, občerstvení zajištěno, vstup volný.
ale ke změně skóre to nestačilo.
První domácí zápas jsme sehráli s týmem s velkými ambicemi na postup do vyšší soutěže. Horní Nětčice ovládly
zápas pěknou kombinační hrou s rychlými brejky a po
zásluze vyhrály 5:0.
Ani v Bochoři jsme nebodovali - Martin Mikšánek sice na
začátku druhé půle snižoval na 1:2, konec zápasu nám ale
nevyšel (prohra 1:4).
Slastný pocit vítězství jsme ochutnali v druhém domácím
utkání s B týmem Brodku. Díky brankám Martina
Mikšánka, Petra Vymětalíka a Tomáše Hupky jsme vyhráli 3:1.
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V neděli 9.září zajel náš tým trénovaný Pavlem Sencovici do Hustopeč
nad Bečvou, poměřit síly s Btýmem. Po naší počáteční převaze
a třech gólových šancích, které však
stačili domácí obránci zablokovat
těly, aniž by došlo k ohrožení brány,
se domácí po rohovém kopu ujímají vedení. V 25.minutě přidávají
druhou branku po centru z křídla
a následné dorážce. Černotín o dvě
minuty později po kolmé přihrávce
a průniku Marka Suchánka snižuje
na 2:1. Po změně stran, bohužel už
poněkolikáté v této sezóně inkasujeme rychlý gól na 3:1. Černotín
opět doplácí na to, že i z čistých
gólových akcí není schopen skóro- Další domácí utkání sehrají fotbalisté v neděli 16.9. od 16 hodin s Drahotušemi,
vat. V 69.minutě inkasujeme další 30.9. s FK Potštát, 14.10. s TJ Vlkoš a 28.10. přivítají Duklu Hranice.
branku na 4:1 a o vítězi derby není
Marek Pernický
pochyb.
Redakčně kráceno, plné znění na www.cernotin.cz

nohejbal

Máme za sebou 8. letní nohejbalové soustředění. Letos
jsme se vrátili po pěti letech do ověřeného areálu Orlovny
v Dolních Bojanovicích. Vyrazilo nás do kraje vína celkem 45 osob. Začali jsme ve čtvrtek, jak jinak, než tradičním a samozřejmě vynikajícím kotlíkovým gulášem.
Celým prodlouženým víkendem nás provázelo velké vedro, proto byly největším tahákem nedaleký rybník Lužák a Aqualand Moravia Pasohlávky. Navštívili jsme také
zámek v Miloticích a
minizoo v Hodoníně.
Páteční večer zpestřila ochutnávka vína v
jednom z mnoha místních sklípků. Sobotní odpoledne patřilo
sportu. Jak nohejbalovému turnaji, tak i
plážovému volejbalu.
Vítězi nohejbalového
turnaje se stali : Mynář
Petr, Římák Milan a
Hon Jiří st.
Myslím, že z letošního
soustředění odjížděli všichni spokojeni.
Chtěl bych poděkovat
Květovi Volkovi za pří-

pravu výborného guláše a ostatních pochutin a také všem
ostatním, kteří pomáhali s přípravou této čtyřdenní akce.
Pozvánka Svatováclavská turnaj
V sobotu 29.září od 10 hodin se koná Svatováclavský nohejbalový turnaj. Občerstvení zajištěno, v průběhu celého
dne bude turnajem provázet hranický DJ David, připraven
výškový jeřáb.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť Luboš Mičunek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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