INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Pracovníci na obci provádějí průběžné sečení veřejných
prostranství a údržbu křovin.
• Proběhly hlavní prohlídky mostních konstrukcí – nadjezdů nad tratí Hranice – Val. Meziříčí.
• Obdrželi jsme dotaci od Olomouckého kraje - pro jednotku SDH Černotín jsme zakoupili plovoucí čerpadlo,
jednotka SDH Hluzov je vybavena polohovacími opasky.

• Provedli jsme obnovu revizí elektrozařízení a elektro instalace na obecních budovách a zařízeních.
• Nechali jsme zpracovat revizní zprávy na tlakové nádoby
ve vlastnictví obce Černotín.
• Je navrženo nařízení na zákaz podomního prodeje, bude
předloženo na následujícím zastupitelstvu obce.
• Aktuální stav projekt Cyklostezka + lávka přes řeku Bečvu: v této době dobíhá projektová příprava a stavební řízení – na obě etapy: etapa lávka a cyklostezka k.ú. Černotín.
Nyní „zbývá“ zajistit financování, což je vzhledem k finanční náročnosti obou etap složitý úkol. Pokud se podaří
získat prostředky na financování (bez podpory ze státního
rozpočtu není možno provést), mělo by se realizovat v letech 2020 – 2021.
• Objednali jsme osazení nebezpečných úseků svodidly, realizace se předpokládá září-říjen 2019.
• Aktuální informace k projednávání územního plánu :
20. června byla vyhodnocena stanoviska dotčených orgánů a podané připomínky ze strany občanů ze společného
projednávání. Kompletní dokumentace je v současné době
aktualizována arch.Vrubelem tak, aby pořizovatel (Městský
úřad Hranice) mohl na podzim vyhlásit termín závěrečného veřejného projednání.
• Na hřišti U Mlýna proběhl týdenní výcvikový kurz pro
psy.

• Byl proveden postřik proti komárům po záplavách.
• Byla opravena porucha sirény v Černotíně.
• Podíleli jsme se na organizaci dvou významných akcí v
areálu U Mlýna - oslavy 100 let založení Sokol Černotín
(20. července) a Pivní slavnosti černotínského pivovaru
Chors (10. srpna).
• Obec podpořila také promítání speleologické skupiny,
které se konalo na poli u propasti v pátek 9. srpna.
• Pro velký zájem jsme upořádali dva prázdninové zájezdy určené zejména pro děti a seniory - ve středu 31.
července (exkurze v pekárně Marlenka, prohlídka města
Štramberk) a 13. srpna (pekárna Marlenka a zámek Kunín).
• Proběhly demoliční práce na rodinném domě Černotín
čp. 147, který obec odkoupila za účelem demolice.

• Byla objednána solární svítidla na nadjezd a autobusové
zastávky směr Hranice- Valašské Meziříčí. Předpokládaná montáž bude v měsíci říjen.
• Byla opravena místní komunikace MK19 za podpory
Olomouckého kraje ve výši 247 476 Kč.

• Termíny svozu komunálního odpadu (popelnice) pátek 20. září, 4. a 18. října, 1., 15. a 29. listopadu.
• Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21. září
- v Černotíně od 10:30 do 11:00, v Hluzově od 11:15 do
11:45.

září 2019

Zpravodaj obce Černotín

strana 2

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsících září-listopad 2019 oslaví významná životní jubilea tito naši občané :
65 - Vladimír Rýpar
70 - Antonín Baďura, Edita Marikovcová
75 - Jaroslava Sehnalová
Blahopřejeme !

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Výlet mateřské školky a základní školy
Ve středu 19.6.2019 jsme se s dětmi z mateřské školy společně s žáky ZŠ vydali na
školní výlet.
Nejprve jsme navštívili zábavní centrum
Galaxie ve Zlíně, kde se děti náramně bavily. Během 2- hodinového pobytu mohly
využít různých druhů skluzavek, trampolín, horolezeckých stěn, průlezek, šlapacích
vozítek, jízdy na motokárách, koloběžkách
a mnoho jiných pohybových aktivit. Další
zastávka byla ZOO Lešná. Dětem se líbil
zejména pavilon s opičkami, sloni, žirafy a surikaty. Prošli jsme faunu různých
světadílů. Děti plné dojmů nastoupily na
vláček a celou ZOO měly možnost znovu si prohlédnout. I když byly unavené,
perličkou na závěr byl nákup dárečků, kdy některé děti
nemyslely jen na sebe, ale i na maminky a táty doma.
Mirka Kořístková
Pasování předškoláků
Slavnostní fanfáry z pohádky Popelka, zazněly ve středu
před koncem školního roku ve Společenském centru v
Černotíně, kde probíhalo slavnostní pasování předškoláků p. starostou.
Do první třídy odchází v letošním školním roce 7 dětí. Tento
přechod je důležitým krokem
nejen pro děti a jejich rodiče, ale
i pro p. učitelky, které připravily na rozloučenou s mateřskou
školou s dětmi program. Pan
starosta, p. ředitelka ZŠ a pedagogické pracovnice jim popřáli
hodně úspěchů ve škole. Děti
po představení dostaly šerpu,
tričko se jmény kamarádů, knihu a medaili za úspěšné zakončení důležité životní etapy.
„Lékaři bez hranic“ v Černotíně
Koncem června jsme připravili
pro děti ZŠ a MŠ zábavné odpoledne na téma „lékaři bez hra-

nic.“ Děti v rolích lékařů a zdravotních sester ošetřovaly
nemocné a zraněné rodiče i kamarády. Vyzkoušely si obvazování zraněných, sílu dechu při nafukování papírových
sáčků, injekčními stříkačkami stříkaly na cíl. Rychlost a obratnost prokázaly při transfúzi krve. Prosluněné odpoledne
bylo zakončeno opékáním buřtíků.
Nový školní rok
foto níže, text na následující straně
„Kluci holky, jdem do školky“
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Září klepe na vrátka,
připravte se děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás kluci holky.
Nový školní rok jsme zahájili 2. září. Do mateřské školy je
zapsáno celkem 22 dětí, z toho šest je nových malých školáčků. Provozní doba bude prodloužena od 6 do 16 hod.
Co nás čeká na podzim?
V září přijede do naší školky maňáskové divadlo s pohádkou „O Koblížkovi,“ poslední den v září pojedeme do Hranic, do Divadla Stará střelnice, na koncert Pavla Nováka.
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Na říjen chystáme „Odpoledne s jablíčkem,“ které bude
plné her, soutěží a jestli nám to počasí dovolí, tak podzim
zakončíme opékáním brambor. Pro rodiče bychom chtěli
připravit burzu podzimního a zimního oblečení. Dále nás
čeká lampiónový průvod, návštěva arboreta v Hranicích a
Obůrky v Těšicích.
Vánoční atmosféru navodí výroba adventních věnců, Mikuláš, a na ukončení roku 2019 posezení s koledami u vánočního stromečku.
Pro všechny děti nabízíme tyto kroužky: in line bruslení,
keramiku, pohybové hry a seznámení s angličtinou.
Dáša Losová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Závěr školního roku
V závěru školního roku pořádáme pro
naše žáky sportovní olympiádu. Letošní
velmi teplé červnové počasí nás donutilo vyměnit tradiční olympijské disciplíny
jako je běh, skok a hod za jiné, méně tradiční, skoro až netradiční. A tak děti soutěžily ve stříkání vody na terč, ve skládání
mandal z kvítků, házení míčků do zavěšených kruhů, hodu na cíl do koše a štafetovém trojskoku. Vůbec nám to nevadilo,
celé dopoledne jsme prožili ve sportovním
duchu a se známým rčením – není důležité vyhrát, ale pořádně si to užít. A to jsme
také udělali.
Poslední školní den už zbývalo jen předat
žákům vysvědčení, rozloučit se s kamarády a prázdniny mohly začít.
Zahájení školního roku 2019/2020
Máme za sebou období letních prázdnin,
dva krásné měsíce sladkého odpočinku,
cestování a poznávání nových míst. Čeká
nás nový školní rok, který začal v pondělí 2. září. Pro všechny školáky začal první
školní den slavnostně. Nejvíce se asi těšili
noví prvňáčci, kteří poprvé usednou do
školní lavice. Letos jsme přivítali 6 nových
žáčků – Amy a Lauru Macenauerovy, Jirku Kelara, Martina Rotha, Honzíka Stáhalu a Honzíka Rybanského. Po
prvním zazvonění zvonečku paní ředitelka vystoupila s
krátkým proslovem. Naše prvňáčky tradičně přivítal i starosta obce pan Jiří Andrýs, dětem předal dárečky a popřál
jim hodně úspěchů a samé jedničky. Ke sváteční atmoféře
přispěli i starší žáci, kteří vystoupili s krátkým programem
básniček a písniček. Za starší spolužáky přivítala nové prvňáčky Lenka Vaculová.
Pak už prvňáčci spolu se svými rodiči spěchali do své třídy, kde na ně čekala spousta nových pomůcek, které budou
potřebovat v první třídě. Ve společné výtvarné dílničce

jsme si na závěr vymalovali skleničku, kterou budou děti
používat při svačince.
Rádi bychom popřáli všem dětem šťastné vykročení do
nového školního roku, hodně úspěchů, hodně získaných
vědomostí a dovedností, hodně nových kamarádů a rodičům hodně trpělivosti a lásky.
Organizace školního roku v ZŠ
Ve školním roce navštěvuje základní školu celkem 28 dětí
(16 kluků a 12 děvčat). V první třídě je celkem16 dětí (6
prvňáčků a 10 druháků)- třídní učitelka Mgr. Lenka Kleinová, v druhé třídě je 12 dětí (4 třeťáci, 3 čtvrťačky a 5 páťáků) – třídní učitelka Mgr. Ludmila Rýparová. Součástí
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školy je školní družina, kterou využívají žáci po skončení
vyučování do 15,30 hod. Vychovatelky školní družiny jsou
Mgr. Jana Vlčková a Svatava Stržínková.
Co nás čeká v nejbližším období?
Září – eko program „Tonda, obal na cestách“, sběr starého
papíru, koncert Pavla Nováka na Staré střelnici, zapojení
do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“, kroužek
náboženství (první hodina v pátek 20. září)
Říjen – projektový týden „Jíme zdravě“, zahájení sběru pomerančové a citronové kůry
Listopad – výroba adventních věnců, lesní pedagogika s
návštěvou obory
Prosinec – mikulášská besídka a rozsvěcení vánočního
stromu, vánoční besídka s čekáním na Ježíška
Triatlon v Ústí
Triatlon v Ústí patří mezi sportovní akce, kterých se naši
žáci pravidelně a rádi zúčastňují. Je to velká příležitost
poměřit své sportovní a pohybové schopnosti s ostatními
dětmi.
Letos se triatlon konal ve čtvrtek 5. září ve sportovním
areálu v Ústí. Soutěžilo se ve třech disciplínách – jízda na
koloběžce, běh na čas a hod šipkou do dálky. Za příjemné
sportovní atmosféry a krásného slunečného počasí podávaly všechny děti krásné sportovní výkony.
V první kategorii (žáci prvních ročníků) se družstvo ve

složení Honzík Stáhala, Martin Roth a Jirka Kelar umístili
na krásném třetím místě. Bronzovou medaili získala i trojice druháků ve složení Maruška Hradilová, Matýsek Zbruž
a Nikolka Ocelková.
Moc jim i ostatním, kteří se snažili a podávali nádherné
sportovní výkony, gratulujeme.
Děkujeme pořadatelům (ZŠ a MŠ Ústí) za pozvání, za krásně připravenou akci a těšíme se na příští rok.
Kolektiv pracovnic ZŠ

KNIHOVNA ČERNOTÍN

Odstartováno hodem
První pátek v září. Někdo oslavuje, že úspěšně „přežil“ první školní týden, někdo se těší
z přicházejícího víkendu. Ale
u nás v černotínské knihovně
jsou všichni u vytržení, že se
opět po roce blíží turnaj ve hře,
u které není rozhodnuto ani
těsně před cílovou páskou.
Než jsme však přešli ke hraní
tradiční hry neobvyklou formou, tak jsme si rozdali partičku v mölkky. Vypluli jsme
do chladných moří a na území
Skandinávie jsme si od nich vypůjčili jejich hru, ve které jsme
sami těžce zápolili. To víte, mít přesně 50 a na co nejméně
hodů, dá pěknou fušku.
Poté se rozdělit do týmů, vylosovat barvu, ale hlavně ji hrdě
reprezentovat. Člověče, nezlob se! se v našem podání proměnilo v zápolení, kde se i rodinné vazby smazávají. Po
divokém obíhání hracího pole, vzájemném vyhazování a
unikání, už poté zbývalo jen ocenit snahu, jak v tradičním
člobrdu, kde si bronz pověsili na krk červení, modrásci
se vyhoupli na druhé místo na bedně, ale největší zápo-

lení předvedli žlutí, kteří si právem odnesli zlato, a navíc
i putovní pohár. Nechybělo i ocenění nejlepších hráčů v
mölkky, kteří by se mohli rovnat ve hře i Vikingům.
Září u nás propuklo v plné polní, nejenže máme za sebou odehraný další turnaj v deskovkách, otevíráme nový
kroužek, ale zároveň až do konce října pro vás v knihovně
budeme obalovat knížky a učebnice. Tak neváhejte, a vyřešte jedou provždy problém s hledáním obalů na atypicky tvarované knihy.
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Kroužek KoStKa Her
Pozor, pozor! Fanoušci deskových her zbystřete, v černotínské knihovně si zase přijdete na chuť. Chystáme pro vás
velkou novinku!
A cože se bude v knihovně dít nového? No, přeci pro vás
otevíráme zbrusu nový kroužek KoStKa Her (Klub stolních
a karetních her), ve kterém se právě zaměříme na moderní
deskové a karetní hry.
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Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let, scházet se budeme každé úterý od 16:00 do 17:30 v černotínské knihovně. Zápisné je zdarma, jen je nutné vyplnit přihlášku a tu
odevzdat do 12. září.
Naše deskohraní začíná 17. září, tak si to poznačte do kalendáře!
Veronika Vališová

Z NAŠÍ FARNOSTI

První svaté přijímání
Po téměř roční katechetické přípravě pod vedením Marie
Kaňovské se 4 dívky z Černotína a Hluzova připravovaly
na první svaté příjímání.
Na slavnost Seslání Ducha svatého, v neděli 8.června, od
9.30 h. při mši svaté, přistoupily k svatému přijímání Lenička, Alžbětka, Míša a Magdička. Po svatém přijímání děti
v modlitbě poděkovaly Pánu Ježíši. Na závěr děti obdržely
od P. Františka Dostála potvrzení o svatém přijímání, malý
dárek a následovalo fotografování na památku.
P. Jiří Rek - 40 let kněžství a 70 let života
Pouť k sv.Cyrilu a Metoději 5.7. se letos nesla ve zvlášť slavnostním duchu. Hluzovský rodák P.Jiří Rek při hodové mši
svaté oslavil a poděkoval za 40 let kněžství a také za 70 let
svého života. Mši svatou celebroval spolu s místním farářem P.Františkem Dostálem, který si letos připomíná 10 let od kněžského
svěcení. Oběma kněžím
jsme v závěru mše svaté
upřímně poblahopřáli. Po
mši sv. nás P.Jiří pozval do
Společenského centra na
přátelské posezení s pohoštěním.
Foto Věra Karásková
Dětské tábory
Děti z našich čtyř farností
opět vyrazily na oblíbený
farní tábor do Skavska u
Prostějova. Pod vedením
zkušených vedoucích prožily krásné dny plné her,
soutěží, ale také vzájemné pomoci a společenství.
Protože P.František trávil tyto dny s nimi, nechyběl ani duchovní program.
Pět dětí z naší farnosti se účastnilo také příměstského tábora CPR Jitřenka, který proběhl letos v Ústí. Téma bylo
Stvoření světa, takže soutěže a hry byly inspirovány světlem, vodou, rostlinami, zvířaty a také stvořením člověka.
Nechyběl ekologický rozměr programu a také tábor navštívila paní, která se věnuje propagaci charitativního díla Mary’s meals. Moc potěšilo, že příspěvky dětí z tohoto tábora

pokryjí náklady na školní stravování tří dětí na jeden rok.
Většina dětí dala svůj příspěvek ze srdce a ze svých vlastních úspor.
Co nás čeká : V říjnu pouť do Říma, která už je momentálně obsazená.
Na adventní neděle v prosinci chystáme dva koncerty – v
neděli 8.12. oblíbený koncert Hobojového tria ZUŠ Hranice a na neděli 15.12. koncert sboru Harmonia.
Těšíme se na hojnou účast.
Marie Kaňovská
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO ČERNOTÍN-HLUZOV

V měsíci záři se pozvolna do honitby hlásí podzim – babí
léto. Střídá se pěkné počasí s deštivým, často bývají mlhy.
Z polí zmizelo obilí, sklízí se brambory a kukuřice na siláž.
Řepka je zasetá, je třeba zasít obilí. Na sklizených plochách
jsou vidět zajíci, srnčí zvěř, hlavně srny vodící srnčata, kde
můžeme spočítat přírůstek mladé zvěře.
V polovině září jeleni obsazují říjiště, začíná přebarvování spárkaté zvěře. Pozorujeme tah divokých hus, odlétají
divocí holubi. Na sklizených plochách je vidět také škodná, hlavně lišky, máme slovené 4 kusy lišek. Divočáky, zatím nemáme, snad nějakého slovíme při sklizni kukuřice.
Máme povoleno lovit zvěř jelení, dančí, černou a srnčí. Začíná čekaná na kachny a divoké husy.
Máme opravena krmící zařízení, navezeno jaderným krmivem na zimní přikrmování. Srnčí zvěř v naší honitbě by se
měla přikrmovat 140 dní v roce, bažantí zvěř 220 dní. Jsou
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určené dávky na kus a jeden den každého druhu zvěře.
Musíme opravit kazatelny, které nám poničila vichřice.
Spárkatou zvěř přikrmujeme od 15. září, zvěř bažantí od
konce žní. V krmících zařízeních musí být zvěři předložena sůl a to celoročně.
Je podzim a začíná myslivcova žeň, především mnoho
práce a starostí v honitbě. Povinnost každého myslivce je
především zvěř chovat, zušlechťovat a dodržovat normované kmenové stavy v honitbě pronajaté od Honebního
společenstva.
Hlavní hon je 16.11. 2019, sraz v 8 hodin u Společenského
centra. Po honě poslední leč, kde se bude podávat srnčí
guláš, připravená bohatá tombola. 26. 12. 2019 Štěpánský
hon, sraz v 9 hodin v chatě v hluzovské skále, všichni jste
srdečně zváni.
Dobré zdraví, dobrou náladu, hlavně bezpečnost při střelbě
přeje honební výbor a MH Andrš Antonín

HASIČSKÉ SBORY

Během letních měsíců se oba týmy nad 35 let zúčastnily závodů v požárním útoku. V sobotu 2. srpna muži
Černotína v Miloticích obsadili v konkurenci 11 týmů
časem 21,11 s 4. místo. Vyhrály Hranice (16,73 s), 2.
místo Hrabůvka (17,85 s), 3. Milotice (20,16 s).
Stejné umístění zopakoval Černotín na závodech na
Vysoké (18. 8.), veteránům Hluzova nevyšlo sání, obsadili 7. místo. Poslední závod se uskutečnil 7. září ve
Špičkách, časem 35,02 s obsadil Černotín 11.místo.
Loučení s prázdninami uspořádali členové SDH Hluzov v sobotu 31. srpna v areálu V Lípí. Za tropického
počasí mohli zejména dětští návštěvníci poznat okolí
z „paluby“ raftů na přehradě, vyzkoušet lukostřelbu,
vzduchovky, užít si drobných her a skákacího hradu. O hudební doprovod se postaral DJ Jirka Kořístka, po setmění se promítala pohádka. Díky všem,
kteří poslední prázdninovou sobotu prožili s námi.
Mirek Vacula, foto Jarda Baďura

Košt bramborového salátu proběhne v sobotu
23.11. ve Společenském centru v Černotíně.
SDH Hluzov zve srdečně na Pyžamový bál,
v sobotu 7.12. v sále pohostinství Hluzov.

CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL ČERNÉ KONĚ

Osmý ročník Moravské brány můžeme směle nazvat super tropickým. V sobotu 15. června vygradovaly vysoké
teploty po celém horkém týdnu a nastavily tak extrémní
podmínky pro účastníky. Přes dvě stovky účastníků tak
zaslouží absolutorium za zvládnutí pěších i cyklo tras, jste
pro nás jedničky!
Po dojezdu v areálu Společenského centra, následovalo odpoledne plné zábavy a občerstvení.

Děti zápolily v cyklohrátkách, pro dospělé nechyběly
oblíbené slalomy s bečkou piva i hod kolem. Těší nás
narůstající zájem žen o tyto netradiční disciplíny.
Zpestřením byly cyklokuriozity Martina Zehnala. Na
návsi před obecním úřadem mohli návštěvníci vyzkoušet
netradiční kola.
Vrcholem programu byla tombola, po které štastlivci
odjížděli na novém kole nebo na koloběžce.
Mirek Vacula

září 2019
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Červencový sváteční prodloužený víkend jsme strávili
nedaleko od našich domovů, v kempu na Bystřičce. Po
pátečním příjezdu jsme se ubytovali v chatkách, které
jsme zabrali úplně všechny a vyrazili na projížďku okolo
přehrady. Večer jsme už plánovali, u společného táboráku
trasy na sobotu. Část vyrazila přes Santov, k chatě na
Cábu, kde jsme po nutném doplnění tekutin a společné
fotce sjeli do Vsetína. Druhá trasa vedla přes Valašskou
Bystřici, Rožnov a Valašské Meziříčí. V neděli už byla v
plánu cesta domů, popřípadě individuální program.
V sobotu 24. srpna jsme se ráno s kamarády a podporovateli našeho oddílu sešli u černotínského kostela, abychom se nechali přepravit ústeckým autobusem do
Klimkovic. Pro společné focení jsme si vybrali zdejší
náměstí. Následně jsme si upřesnili trasu do Černotína,
která vedla okolo Poodří a cestou se dalo zastavit celkem u
pěti zámků. Měli jsme štěstí na 4 svatby a příjemné počasí.
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme za podporu a budeme
se těšit na další akci.
Petr Kelar

100 LET SOKOLA ČERNOTÍN

Sto let uběhlo od založení Sokola v Černotíně. A to byl
impuls pro pozvání všech minulých i současných členů
oddílu. Pěkné počasí přivítalo všechny aktéry i širokou
veřejnost v sobotu 20. července na „STADIÓNU U MLÝNA“ v Černotíně.
Sokol tvoří pět aktivních oddílů (fotbal, stolní tenis,
cyklistika, hokej, nohejbal) a všichni se prezentovali na
akci historickými i současnými fotografiemi, poháry.
Bohatý program odstartovali veteráni černotínského fotbalu, kteří si to bez rozpaků rozdali v zápase proti sobě.
Bylo vidět, že někteří i po dlouhé pauze neztratili cit pro
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Poslední sprnový víkend se malá část oddílu Černých koní
Černotín zúčastnila 41. ročníku Cykloturistického srazu
v krásném městě Ružomberok. Po registraci a slavnostním zahájení ve čtvrtek 29. 8. nás čekalo přivítání s přáteli
z předešlých srazů a volná zábava při živé hudbě.
V pátek jsme jeli trasu v délce 57 km s výškovým
převýšením 1091 m krásnou krajinou kolem Lučanských
vodopádů přes Malatinou, Bešeňovou, kolem Liptovské
Mary.
V sobotu jsme se zúčastnili trasy v délce 76 km s převýšením
1050 m přes Liptovské sliače, Liptovský Mikuláš, kolem
Tatralandie do Ružomberku. Navštívili jsme památky zapsané v UNESCO - dřevěný kostel Svätý kríž, památkovou
rezervaci lidové architektury Vlkolínec.
V neděli byl volný program, někteří se rozjeli k domovům,
jiní si udělali individuální výlety na Cyklokorytničku,
koupání v termálech, nebo vyjížďku na Vlkolínec.
Po slavnostním zakončení , bohaté tombole a dobré zábavě
se těšíme na další ročník.
Eva Mynaříková
redakčně kráceno, plné znění na www.cernekone.eu

míč.
Pro nejmenší byl připraven skákací hrad, jízda na koních,
ukázky karate, střelba z luku a vzduchovek, malování
na obličej a jako zlatý hřeb vyhlídka na areál z létajícího
balónu.
Večer následovala taneční zábava se skupinou SCARLET
ROCK a tradiční ohňostroj. Dle ohlasu se akce vydařila ke
spokojenosti všech účastníků.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům. A v
neposlední řadě také všem, kteří pomohli s chystáním
těchto oslav a stálo je to nemalé úsilí.
Marek Pernický

září 2019
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FOTBAL

Tak se nám po letní přestávce opět
rozběhla pralesní liga. Černotín se po
jarních lapáliích s nedostatkem hráčů,
přihlásil do dalšího ročníku okresní
fotbalové soutěže. Nutno dodat, že zásluhou hráčů Drahotuš, kde mužstvo
do soutěže nepřihlásili a tím v počtu 8
borců posílili náš tým
Z našich borců naopak odešli na hostování Lukáš Jambor do Sokola Ústí,
Matěj Svoboda do Sokola Velký Újezd.
Trenér Pavel Sencovici ml. přešel trénovat do Sokola Ústí A- tým.
První zápas jsme odehráli v Soběchlebích
bez generálky (tým Bačic přípravný zápas zrušil). Poločas jsme vyhráli brankami Honzy Vrány 2:1.
V druhé půli soupěř zabral, prohráli jsme 2:5. Ve druhém
zápase v Tovačově jsme se dostali do vedení 3:0 (Jan Rolinc,
Tomáš Juříček, Marek Suchánek). Vedení i přes 2 inkasové
branky potvrdila posila z Bělotína Pavel Adamčík čtvrtým
gólem.
V prvním domácím utkání jsme rozstříleli Křenovice 7:1

(3x Tomáš Juříček, MichalVašek, Pavel Adamčík, Honza
Vrána, Jan Rolinc).
V neděli 8.9. jsme ve Vlkoši jsme prohráli 0:2.
Další domácí utkání sehrají fotbalisté v neděli 29.9. s Lobodicemi, 13.10. s Říkovicemi, 20.10. s Duklou Hranice.
Marek Pernický
Redakčně kráceno, plné znění na www.cernotin.cz

NOHEJBAL

9. letní nohejbalové soustředění se tentokráte uskutečnilo poslední červencový víkend na
Ostravici. Tato kouzelná lokalita v Beskydech
přímo vybízela k túrám a výletům na Lysou
horu a na Pustevny. Na Lysé hoře členové nohejbalového oddílu položili i pamětní kámen s
oddílovým logem.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť Luboš Mičunek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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