INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Proběhla oprava povrchu místních komunikací - u vodní nádrže a výletiště V Lípí, za Lívovým, k čistírně odpad• Podle potřeby se prováděl úklid sněhu.
• Odeslali jsme závěrečnou zprávu k akcím - Snížení ener- ních vod.
getické náročnosti veřejného osvětlení v obci Černotín a
Hluzov a oprava povrchu víceúčelového hřiště v Černotíně.
• Zorganizovali jsme dvakrát bruslení pro veřejnost na
zimním stadiónu v Novém Jičíně (27.12. 2018 a 16.2. 2019).
• Proběhl výběr nové účetní, od 1.3. 2019 tuto pozici zastává p. Zuzana Stáhalová.
• Provedli jsme ořez stromů - na návsi u pomníku, u hřbitova a dalších místech v obci.
• V lednu a únoru
jsme
podávali
povinné
hlášení k
• Zpracovali jsme a odeslali žádost o dotaci na doplnění
nakládání
hřišť v Černotíně a Hluzově - akce Obnova míst aktivního
s odpady,
a pasivního odpočinku.
provoz
• Na 3. zasedání zastupitelstva obce, byla odsouhlasena
čistírny
změna úředních hodin. Od 1.března 2019 jsou úřední hoodpadních
diny v pondělí a středu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00
vod apod.
do 17:00.
• Agentu• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) :
ra ochrany
- pátek 8. a 22. března,
přírody
- pátek 5.dubna a čtvrtek 19. dubna,
provedla
- pátek 3., 17. a 31.května.
prohlídku
• Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 30.3., v Čeropravenotíně (před kostelem) od 8:00 do 8:30, v Hluzově (u hané vodní
sičské zbrojnice) od 8:45 do 9:00.
nádrže v
Hluzově,
odeslali jsme závěrečné hodnocení akce.
• Podali jsme žádost o opravu místní komunikace v Hluzově za Lívovým.
• Proběhl záverečný audit - bez závad. Byla provedena inventarizace obecního majetku.
• S Městským úřadem v Hranicích a Městskou policií jsme
řešili náš požadavek na vybudování radaru poblíž křižovatky na silnici I/35 (u motorestu).
• Firma VODAM řeší projekt kanalizačních přípojek a sítí
- připojení 4 stávajících rodinných domů v Hluzově. Tato
projekční firma také pracuje na studii zastavitelnosti v Černotíně nad RD manželů Macenauerových.
• Proběhlo jednání s firmou Cement Hranice o dalším postupu těžby. Společnost se zavázala na zajištění spojení přes
Kostelíček, dále bude probíhat měření odstřelů a pasport
vybraných objektů a studní s možným ohrožením těžby.

Oznamujeme občanům, že od 1.2 2019 jsme zahájili na
obecním úřadě vybírání poplatků: komunální odpad
400 Kč/os, stočné 450 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 : ucetni@
cernotin.cz bude Vám sdělena výše částky, číslo účtu a
variabilní symbol k provedení platby. Poplatky je nutno
uhradit do 31.8. 2019.

cyklostezka bečva

Projekční kancelář Atelis dokončila projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín, k.ú. Ústí - etapa 2, cyklostezka včetně
odbočných větví. Výkresová dokumentace je k nahlédnutí na webových stránkách obce www.cernotin.cz, v části
Aktuálně - Cyklostezka Bečva.
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ÚZEMNÍ PLÁN

VÝROČÍ A JUBILEA

Konečný návrh zpracovaný arch. Vrublem jsme
na konci loňského roku odevzdali pořizovateli
Městkému úřadu Hranice. Městský úřad vydal
veřejnou vyhlášku Návrh územního plánu Černotín a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný
rozvoj území. Dle §50 odst. 3 stavebního zákona
může každý k návrhu pořizovatele podat písemné
připomínky a to do 30 dnů ode dne zveřejnění
této veřejné vyhlášky. Více informací najdete na
webových stránkách obce, v části Úřad - Úřední
deska, popřípadě Územní plán.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

V měsících březen až květen 2019
oslaví životní jubilea:
65- Alena Markusová, Josef Bernkopf
75 - Jan Humplík, Ludmila Pernická,
Marie Humplíková
80 - Jaroslava Ovčáčková, František
Rek
85 - František Král
95 let - Antonie Tománková.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

Putování za „Ledovou královnou“
Za slunečného lednového dopoledne jsme se vydali po stopách „Ledové královny“. Orientovali jsme se pomocí „ledových“ stop,“ které nás zavedly k pokladu, a i přesto, že byl
mráz, nám cesta rychle utíkala. Děti plnily úkoly Ledové
královny a na konci pod sněhem byl ukrytý poklad v podobě skleněné kuličky, která splní dětem i ta nejtajnější přání.
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V prosinci 2018 se narodil Mikulášek Zbruž.
Blahopřejeme !

Starší děti začaly kurz na střední sjezdovce, ale od poloviny týdne sjížděly s jistotou největší sjezdovku. Naši malí
lyžaři využívali plně menší kopec, kde se naučili vyjet nahoru sami pomocí šlepru a sjíždět obloučky dolů.
Komu se zpočátku nedařilo vyjet nahoru a objevila se i
slzička, dětem s úsměvem a v klidu pomohl instruktor lyžařské školy. Nakonec všechny děti jízdu na lyžích zvládly
s jistotou a radostí z pohybu na čerstvém vzduchu.
Týdenní kurz byl zakončen slalomem s ukázkovou jízdou
pro rodiče a velkou odměnou pro děti byl diplom a medaile.

Návštěva DDM v Hranicích
V únoru jsme jeli do Hranic vyrobit dárek k Valentýnu.
Děti se seznámily s novou technikou – Smalty na vařiči.
Přívěšky pro maminky se jim moc povedly a děti je šťastné Plánované akce v mateřské škole v březnu :
6. března dopoledne „Z pohádky do pohádky“- maškarní
a spokojené předaly.
karneval v mateřské škole s masopustními koblížky
Lyžařský kurz Lyžařský výcvik v Tošovicích
- „Den klobouků“- akce pro rodiče a děti
Od pondělí 11.2. děti ze školy a školky každé odpoledne
- dopoledne divadlo Nový Jičín „Maxipes Fík“
strávily v Tošovicích.Týden před jarními prázdninami děti
- dopoledne divadlo v MŠ – „Krtek a prasátko“
z mateřské i základní školy jezdily na lyžařský kurz do ToV sobotu 30. března sobota se uskuteční od 14 hodin
šovic.
Každá lekce začala krátkou rozcvičkou, potom si děti s Maškarní karneval ve Společenském centru v Černotíně.
dopomocí nasadily lyže a snažily se plnit pokyny lektorů.
V mateřské škole v průběhu posledních let byla provedena velká úprava celého
interiéru. Nejdříve proběhla
rozsáhlá rekonstrukce koupelny a byla upravena třída
tak, že nám umožnuje rozdělit při řízené činnosti děti
na dvě skupiny a pracovat v
programu „Začít spolu,“ tím
je dána větší možnost přistupovat k dětem individuálně
a plně respektovat věkové
zvláštnosti dětí. V dopoledních hodinách je zařazena
logopedická prevence, kde
děti procvičují svá mluvidla,
dále se děti seznamují se základními prvky jógy.
Od září pracuje v zařízení
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školní asistent, který nejen pomáhá s dětmi mladšími tří
let, ale hlavně spolupracuje s pedagogy při přípravě dětí
na vstup do základní školy a jednou týdně vede kroužek
„Seznamujeme se s angličtinou.“ V odpoledních hodinách
mohou děti navštívit kroužek in-line brusle a keramika.
V letošním školním roce v mateřské škole o prázdninách
proběhla celková rekonstrukce kuchyně a školní jídelny.
Bylo vyřazeno nevyhovující vybavení a nahrazeno moderní technologií, konvektomatem, na kterém lze připravovat
jídla dle ZŽS, robotem, velkou digestoří, novým sporákem,
ledničkou a myčkou. Kuchyň svým uspořádáním splňuje
všechny hygienické normy.
Letošní školní rok plánujeme úpravu školní zahrady, která

nám ji umožní využívat nejen pro hry dětí, ale i pro řízenou činnost.
Děti v letošním školním roce absolvovaly lyžařskou školičku, od února jezdíme do Hranic na plavecký bazén a
v květnu jedeme do školy v přírodě. Organizujeme divadelní představení, zúčastňujeme se kulturních a společenských akcí v Hranicích, jezdíme do divadla v Novém Jičíně, spolupracujeme s DDM v Hranicích, podílíme se na
přípravě Mikulášské nadílky, karnevalu, připravujeme pro
občany Černotína vystoupení k Svátku matek.
Velmi úzce je navázána spolupráce se základní školou,
děti znají pedagogy, školu i děti, což usnadňuje předškolákům přestup do základní školy. Text a foto Dáša Losová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V základní škole začal mrazivý leden přípravou na opakování
učiva, blížilo se pololetní vysvědčení. I přes silnou vlnu angín
jsme vše zvládli a tak si 31. ledna děti odnášely domů pololetní
vysvědčení. Na některých se usmívaly samé jedničky, jiná dávala svým majitelům varovný signál „zaber a šlápni na plyn“.
V tento den děti odložily aktovky a oblékly si maškarní kostýmy. Maškarní rej začal hned ráno rejem a představením masek.
Bylo velice těžké vybrat ty nejhezčí a nejoriginálnější. Zvítězit
však může jen jeden a tak cenu za nejlepší masku si zasloužil
Josef Mynář, v těsném závěsu za ním byla Anička Hradilová a
Marek Antoš.
Karnevalové dopoledne jsme si zpříjemnili soutěžemi: tradiční
„židličková“, závod v pojídání křupek pomocí hůlek a taneční
soutěž s balonky. Zábava vyvrcholila tombolou. Po náročném
dni se děti těšily na zasloužené jednodenní pololetní prázdniny.
Naši nejstarší žáci, páťáci, již společně s rodiči přemýšlí, kde budou pokračovat v základním vzdělávání. Již tradičně naše škola
dostává pozvání ze ZŠ Struhlovsko na den otevřených dveří.
Ne jinak tomu bylo i letos. Společně s paní učitelkou Janou Vlčkovou vyrazili ve čtvrtek 7. února
na „obhlídku“ školy. Měli možnost
nakouknout do všech učeben i netradičních zákoutí školy. Obdivovali krásnou a moderně vybavenou
školu. Nezbývá, než jim popřát
šťastnou volbu.
Lyžování jsme se věnovali v týdnu
od 11. do 15. února, kdy jsme každý den po obědě vyráželi na svah
do blízkých Tošovic. V nádherném
prostředí se našim dětem věnovali
trenéři z lyžařské školy Eskimák.
Začátečníci se teprve seznamovali s
prvními krůčky na lyžích, ti pokročilejší již sjížděli statečně z kopce
dolů. Poslední den si všechny děti
zazávodily a zaslouženě si odnesly diplom za absolvování kurzu. V
příštím roce pojedeme opět.
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Každý pátek od 14:30 do 15:30 jezdí do naší školy trenérka
házené TJ Cement Hranice, paní Leona Černá a zasvěcuje naše žáky do kouzla týmového sportu s příznačným
názvem házená. Některé naše žáky tento sport uchvátil
již v loňském školním roce, kdy se naše škola zúčastnila
„školní ligy“ v házené, a tak pokračují a dále se zdokonalují. Není to jen umět házet a chytat, je to kontaktní sport,
kde se brání a útočí a hlavně vyžaduje spolupráci celého
týmu. Možná brzy uvidíme některého našeho žáka v házenkářské dresu.
A aby sportu nebylo málo, tělocvičnu jsme teď na deset
týdnů vyměnili za plavecký bazén. Každé úterý ráno zamáváme škole a vyrážíme do Hranic na plavecký bazén,
kde budeme zdokonalovat svůj plavecký styl. Ti nejmenší se budou teprve seznamovat s vodou, jejím kouzlem i
nástrahami, ti starší a zkušenější budou dále rozvíjet své
plavecké dovednosti. I když nám nemocnost dětí trošku
zamíchala s počty dětí, věřím, že si vodu všichni užijeme.
Připravované akce :
15. března - návštěva kouzelníka, 4. dubna zápis do ZŠ (od
14 do 17 hodin), sběr papíru - termín bude upřesněn
neděle 12. května Den matek, 20.-24. 5. škola v přírodě
27.5. návštěva sokolníků s dravci
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Zápis do 1. ročníku
Naše škola je dvoutřídní malotřídní škola s pěti ročníky,
která poskytuje žákům základní vzdělání v zrekonstruované budově v krásném prostředí obce Černotín.
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola
pro život“, který byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Co tedy nabízíme:
-orientujeme se na žáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby
-vytváříme všem žákům takové školní zázemí, které bude
dále rozvíjet jeho tvořivost a současně ho vybaví vším potřebným pro jeho další vzdělávání
-zaměřujeme se na co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení s cílem položit základy klíčovým kompetencím
-základem školního dění je výchova ke zdraví, estetická
výchova, výchova k ochraně životního prostředí a jazyková výchova
-používáme moderní výukové metody s využitím interaktivní tabule a počítačové učebny ve všech vyučovacích
předmětech, počítačovou gramotnost formujeme již od 1.
ročníku.
Redakčně kráceno - plné znění na www.cernotin.cz
Mgr.Lenka Kleinová

KNIHOVNA Černotín

Startovací výstřel
Přemýšleli jste někdy, jak získat, co možná
nejrozsáhlejší statek s obrovskými grunty, na kterých byste chovali králíky, pásli
krávy, trávu by vám sekaly ovce, prasata
by vám ryla v zemi a vzadu za stáji řehtali koně? Ve hře Superfarmář toho můžete
docílit raz dva! Tedy, jak se to vezme, ještě
vaše stádečko může ohrozit vlk či liška…
Díky firmě Pygmalino, s.r.o., která nám
zapůjčila několik her Superfarmáře a věnovala hry pro nejlepší čtyři krotitele domácích zvířat, jsem si i my v černotínské
knihovně mohli užít turnaj v tolik oblíbené deskové hře.
Zapálený boj, dychtivé čekání a chvíle napětí, ale hlavně pozor na predátory, kteří
mohou zcela zhatit naše plány. Poté přidělit a sečíst body a na závěr ocenit čtyři
nejlepší, kteří se skvěle poprali se všemi
nástrahami.
U nás v knihovně jsme se skvěle s turnajem poprali, aby taky ne, když máme
za celý rok pěkně natrénováno. A pokud
byste se chtěli i vy příští rok s našimi farmáři rovnat, tak určitě přijďte do knihovny, půjčíme vám hru domů a po večerech
můžete zdokonalit své chovatelské znalosti
a dovednosti. A kdyby vás už Superfarmář

omrzel, tak rozhodně nelamte nad knihovnou hůl, může vám nabídnout
na pět desítek her a k tomu navíc knížky ze série Kouzelného čtení i s Albi
tužkou.
A navíc začátkem roku máme i nový „nábor“ seniorů, kteří by rádi četli,
bohužel, však je to pro ně k nám do knihovny daleko, nebo jim dělají problém schody. Nevadí, protože, „Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora
k Mohamedovi“ si můžete objednat donášku knih přímo k vám domů!
Děti se mohou těšit opět na Noc s Andersenem (z pátku 29. března na
sobotu 30. března). Přednost mají registrovaní čtenáři, nutnost vyplnit přihlášku (email, případně přímo v knihovně).
Veronika Vališová
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KNIHOVNA HLUZOV
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Soutěž končí 29.3. 2019.

Knihovna Hluzov vyhlašuje soutěž O nejhezčí velikonoční Přijďte si nazdobit své velikonoční vajíčko a vyrobit
vajíčko. Vajíčka můžete malovat nebo vyrábět libovolnou přáníčko - v pondělí 1.dubna do knihovny Hluzov od
technikou. Své výtvory můžete donést do knihovny v Hlu- 17 hodin.
zově, do školní družiny nebo do školky.
Michaela Vaculová

farnost

V naší obci se v Tříkrálové sbírce
vybralo rekordních 32 307 Kč - v
Černotíně 19 255 Kč, v Hluzově
13 052 Kč. Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům.
Farní den v Černotíně se uskutečnil v neděli 3. února ve Společenském centru za účasti hojného počtu farníků z obou obcí.
Byl zahájen v kostele v 15 hodin
adorací a požehnáním, které vedl
nový děkan z Hranic P. Janusz
Lomzik. Poté bylo ve Společenském centru přátelské posezení.
Naše pozvání přijal pan Pavel
Biskup z Vysoké, který se účastnil loňské pouti našich farností do Svaté země. Krásné fotografie doplnil svým poutavým vyprávěním a humorem. Rozesmálo nás např. když
říkal: Náš pan farář se měl, při mši svaté mu ministrovali
dva Biskupové /jeho synové/. Děkujeme všem, kteří toto
setkání připravili, napekli spoustu výborných dobrot, pomáhali při obsluze a úklidu. Foto Vladislav Barot
Postní doba a Velikonoce
Po sezóně plesů, karnevalů a masopustního veselí přichází období 40 denního postu. To začíná Popeleční středou,
letos 6.3., a končí na Bílou sobotu. Tento půst má význam
nejen náboženský, ale i zdravotní. Pokud zkusíme omezit
nezdravé potraviny jako mouku, cukr, maso a uzeniny a
zaměříme se na zeleninu, ovoce, určitě prospějeme svému
zdraví. Dnešními odborníky jsou doporučovány skutečné
půsty / jednodenní, třídenní, týdenní / na pročištění orga-

honební společenstvo černotín hluzov

Měsíc březen je období, kdy se nám příroda probouzí. Končí zima pomalu se nám hlásí jaro. Zvěř je po zimě vysílená,
potřebuje klid a dobrou paši, aby se trávicí trakt přizpůsobil nové nabídce potravy. Loni nám honební společenstvo
vypustilo 50 ks bažantí zvěře do honitby. Loni nám vichřice zbourala 3 kazatelny a 4 posedy, které čekají na opravu
nebo postavení nových. V únoru končí honcování zajíců a
čekáme na přírůstek březňáčků. V březnu přetahují divoké
husy na sever, vrací se nám divocí holubi a dravci. V březnu začíná tok bažantí zvěře, rozpadají se tlupy srnčí zvěře,
můžeme vidět selata černé zvěře. V dubnu nám vytloukají
srnci paroží, jelení zvěř shazuje paroží a značkují si svá teritoria. V norách máme malé liščata a jezevce. Proběhne

nismu. Což může pošetřit náš organismus, ale i peněženku. Právě takto je zamýšlena pravidelná postní aktivita tzv.
Postní pokladnička, kterou si můžete vyzvednout v kostele. Peníze, ušetřené na dobrotách, dáváme do pokladničky
a na Květnou neděli odevzdáme v kostele. Peníze jsou předány Charitě, která tuto sbírku využívá pro přímou pomoc
rodinám v nouzi v našem regionu. Tato aktivita je vhodná
zvláště pro děti, které se učí šetřit a myslet na druhé.
Vzhledem k tomu, že bohoslužby o Velikonocích byly
loni v naší farnosti, je možné předpokládat, že letos budou
ve Špičkách. Ale určitě u nás bude mše svatá na největší
křesťanský svátek -Velikonoční neděli v 9.30 hod.
CPR Jitřenka Hranice zve rodiče i pedagogy na besedu s
P. Mečkovským, lektorem a terapeutem, na téma Emoční
inteligence dětí a jak ji rozvíjet. Beseda se koná ve čtvrtek
14.3. od 17.30 v Městské knihovně v Hranicích.
Marie Kaňovská
sčítání zvěře, při kterém zkontrolujeme krmící zařízení,
zbytek zásob, desinfikaci krmících zařízení a oprava mysliveckých zařízení. Loňský rok, co se týče spárkaté zvěře
byl velice špatný. Slovili jsme 7 kusů, 9 kusů byl úhyn a
sražených autem. Na odlovu se podepsala uzavírka hlavní cesty a objížďka přes naši honitbu. Máme slovených 6
lišek.
Hubertský hon proběhl 10.11., na poslední leči bylo pohoštění pro vlastníky honebních pozemků a bohatá tombola. Díky za srnčí guláš, který nám uvařil pan Zdeněk
Čech. Pro nezájem členů MS Boří byl odřeknut Štěpánský
hon a také Silvestrovský hon.
Přeji Vám pěkné jarní počasí
honební starosta Andrš Antonín

březen 2019
hasičské sbory
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V sobotu 12. ledna 2019 se v hluzovské hospodě
uskutečnil 11. ročník Koštu slivovice a soutěže
o nejlepší koláč.
Do soutěže účastníci dodali celkem 27 vzorků
pálenek a 12 koláčů, které obsahovaly rum. Po
více než 3 hodinách intenzivního koštování byla
možnost hlasování pro návštěvníky uzavřena.
Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky. V klání koláčů zvítězila Jana Lapešová před Jarkou
Záchovou a Martou Rýparovou. Ve slivovicích
nejvíce hlasů obdržel Martin Molnár, 2. Pavel
Adamčík, 3. Martin Rek.
Díky za dodání výborných vzorků.
Foto Martin Molnár

V sobotu
2.března
prošly obcí
masky
s
medvědem.

Foto Luboš
Mičunek
(Černotín)
a Aleš Andrš (Hluzov).

strana 6

březen 2019

Zpravodaj obce Černotín

stolní tenis

TJ Sokol Černotín oddíl stolního tenisu uspořádal 28.12.
2018 již tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů v herně místního klubu. V kategorii zvané „Robot“
pro nejmenší hráče se střetli s naším robotem celkem
čtyři hráči a vítězem se stal Lukášek Vacula na 2. místě
Jiřík Kelar, 3. Radimek Nedělka a 4. Bernard Janík.
V kategorii do čtvrté třídy se střetlo celkem šest hráčů a
hráček. Vítězem, teda vítězkou, se stala talentovaná hráčka ze sportovní rodiny Míša Kelarová a to bez jediné porážky. Na druhém místě se umístila Magdalénka Mynářová a třetí Alžbětka Lapešová. Další umístění : Lenička
Vaculová, Jiřík Kelar a Lukášek Vacula.
V kategorii 5.-8. třída se na prvním místě umístil Ondra
Trousil z nedalekých Špiček, na druhém místě Petr Hón
a třetí skončil Tomáš Hynčica. Další umístění Kryštof
Navrátil, Aleš Nedělka, Jarda Lapeš.
V kategorii 4.-9. třída se stal vítězem Adam Pernický, na
druhém místě Míša Hynčicová a třetí Josef Mynář, na
nepopulární bramboře skončila Lenka Kubitová. Všem
dětem děkujeme za účast na turnaji a těšíme se na vás za
rok.
Po ukončení dětských klání nastoupily na plac ženy z
naší obce a nedalekých vesniček v celkovém počtu devět hráček. Po krásných soubojích se již po několikáté
stala vítězkou Petra Králíková z Olšovce, když ve finále porazila domácí hráčku Irču Šnejdrlovou. Na třetím
místě skončila nejmladší účastnice Lenča Kubitová, která
porazila v souboji o třetí místo svou mámu Janu. Další
pořadí Nela Janíková, Alča Krutilová, Katka Šnejdrlová,
Bláža Nováková, Monča Kořístková.
Všem hráčkám děkujeme za předvedený výkon a to nejen za tenisovým stolem. (Bohemia sekt v hlavní roli).
V poslední kategorii se střetli místní muži a to v počtu 18
borců. Po velmi pěkných soubojích se stal vítězem místní hráč Vítek Segar, který ve finále porazil obhájce titulu
Jiřího Cibulku z Partutovic. Na třetím místě skončil Bedřich Polus a čtvrtý Patrik Sencovici.
Závěrem děkujeme všem za účast, obecnímu úřadu za
podporu tohoto sportu v naší obci a všem organizátorům
za bezproblémový chod turnaje.
Stolní tenisté uspořádali dne 16.2. 2019 již tradiční turnaj
Mistrů registrovaných hráčů, kterého se v letšním roce
zúčastnil rekordní počet hráčů a to 24. Tento turnaj je
rok od roku stále oblíbenější a důkazem toho je i účast
hráči až z Olomouce, Chropyně, Komárna, ale i nedalekých Hranic a Hustopeč či Špiček.
Vítězem letošního ročníku se stal Kuba Andrš ze Špiček,
který ve finále porazil Pecu Těšického. Na třetím místě se
umístil Radim Konečný. Nepopulární záchodovou štětku
vybojoval Lada Kollár.
Děkuji pořadatelům za organizaci, za zase skvělé bramboráky, Pepovi za pomazánku a některým, že pozdní
příchod k domovu zvládli i s tancem a tombolou na Valentýnské zábavě.
Michal Vacek
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cykloturistický oddíl
černé koně

V sobotu 29. 12.
jsme se vydali na
tradiční závěrečnou
akci roku našeho
oddílu Silvestrovské šmatlání.
V celkovém počtu
31 lidí a 1 psa
jsme se vydali k
propasti. Tam nás
čekalo
tradiční
občerstvení a setkání Českého speleologického oddílu potápěčů, kteří se účastnili na besedě na Obecním úřadě
v Černotíně. Ty jsme požádali o pár slov o dnešním ponoru, který již měli za sebou. Řekli nám, že ponor proběhl
bez problému a viditelnost byla jedna z nejlepších v tomto
roce. Pak nám umožnili po otevření mříží, nakouknout z
blízka do nitra propasti. Tam jsme udělali pár fotek a už
jsme pokračovali dál po trase směr zřícenina hradu Svrčov.
Po společné fotce jsme se vydali do cíle dnešní procház-

hokej

Na počátku března máme letos kupodivu oproti předchozím sezonám už odehrány všechny zápasy základní skupiny. Zlepšila se organizace zápasů na zimním stadionu a
hráli jsme v pravidelných termínech, téměř každý pátek v
podvečer a to od konce září.
Za tu dobu jsme tedy celkem odehráli 18 zápasů a skončili
jsme na 5 příčce základní skupiny. To vypadá jako vcelku
slušná pozice do závěrečných bojů play-off, dalo by se říct.
Jen to má drobný kaz.
Těch mužstev amatérských hokejistů na zimním stadionu
v Novém Jičíně je celkem 7 a jeden tým z toho ještě dokon-

FOTBAL

Fotbalový tým TJ SOKOL Černotín, spolek nastupuje v MAX SERVIS Okresní soutěž mužů.
Na jaře 2019 odehrají domácí zápasy v neděli 24. března
s Tělovýchovnou jednotou Haná Měrovice, 7. dubna se
Sportovním klubem Bochoř , 21. dubna s TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou“B“ , ve středu 1. května se Sokolem
Křenovice, v neděli 5. května s TJ Sokol Soběchleby, 19.
května. s SK Říkovice, 2. června s TJ Sokol Tovačov „B“.

ky, do hospůdky v Hluzově, kde nás čekalo občerstvení.
Po rozloučení a přání do nového roku jsme se rozešli do
svých domovů. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili akce a
tím nás podpořili.
Sezónu na kolech plánujeme zahájit dle počasí v sobotu
6.dubna. Připravujeme se intenzivně na další ročník
Moravské brány, která se uskuteční v sobotu 15.června
2019.
Petr Kelar
ce sezonu nedokončil, protože se kluci špatně scházeli. A
když tedy shrneme naše letošní účinkování, kdy jsme hráli 3 kolově každý s každým, tak z 18-ti zápasů, které jsme
odehráli, máme 6 vítězných zápasů + 2 vítězné na nájezdy,
2 jsme na nájezdy prohráli a 8 čistokrevných proher a celkové skóre je o jednu branku pasivní 89:90.
Na závěrečné boje play-off teď tedy musíme naladit formu
a bude to opravdu potřeba. Například v jednom z týmů
našich soupeřů jsou třeba hned 4, dnes už aktivně nehrající kapitáni Jičínského hokeje.
Takže sportu zdar… a hokeji zvlášť… a ničeho se nebojíme.
Pavel Rek

Oddíl nohejbalu zve
všechny srdečně na
Josefovskou zábavu,
která se koná v sobotu 16.3. 2019 v sále
Společenského centra
v Černotíně. Začátek je
ve 20 hodin, hudba DJ
Milan. Vstupné 50 Kč.

100 let sokolu

V sobotu 20. července jste
srdečně zváni na sportovně
zábavné odpoledne pro
celou rodinu. V areálu
U Mlýna se můžete těšit
na fotbalový zápas, skákací
hrad, večer zábavu s kapelou SKARLET rock.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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