INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• Intenzitvně probíhaly přípravy na prezentaci v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2015, která proběhla 5.9.
• V sobotu 19.9. jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků v
Luhačovicích. Do Luhačovic dorazil plný autobus s našimi
občany. Součástí výletu byla také zastávka u P.Jiřího Reka,
který slouží v Újezdci u Luhačovic. Zvítězila obec Krásná z
Karlovarského kraje. Ve velké konkurenci dalších vítězných
obcí z jednotlivých krajských kol jsme obsadili krásné
3.místo. Děkujeme všem, kteří pomohli k tomu výsledku a
podpořili nás také v internetovém hlasování.

• 9.10.jsme se zúčastnili přebírání cen, které se uskutečnilo
ve vítězné obci Krásná.

• Prováděli jsme poslední sečení a úklid listí.
• Řešíme opravu nadjezdu č.2 se Správou železničních a
dopravních cest, a firmami, které provádí opravy mostů.
• Zakoupili jsme fotopast, pro omezení krádeží na
hřbitově.
• Osadili jsme 5 laviček.
• 27.10. se konal lampionový průvod, po ukončení bylo
připraveno občerstvení pro všechny účastníky průvodu.
• V prvním listopadovém týdnu byly přistaveny objemové
kontejnery na domovní odpad, v sobotu 7.10. proběhl

odvoz nebezpečného odpadu.
• Připravujeme obnovení polní cesty od mostu v Teplicích, mezi tratí a Bečvou, z důvodu přístupu zemědělské
a lesní techniky k pozemkům.
• Provedli jsme vyčištění stoky od čistírny odpadních vod
k Bečvě.
• Provádíme výběr firmy pro opravu střechy nad bývalou
stolárnou.
• Chystáme doplnění a obnovení dopravního značení v
obci. Za příznivého počasí bude montáž uskutečněna ještě
v letošním roce.
• Architekt Vrubel zapracoval připomínky dotčených
orgánů a výsledky z posouzení vlivu na životní prostředí
do závěrečné podoby územního plánu. Tato verze bude
předložena na Městský úřad Hranice.
• Byla provedena montáž dvou bezpečnostních kamer s
napojením na služebnu Policie ČR. Jedna je na budově
obecního úřadu, druhá u přechodu.
• Letos jsme obdrželi dotace od Olomouckého kraje :
- v rámci programu pro oblast Prevence kriminality
investiční dotaci ve výši 120.000,- Kč na projekt
„Bezpečnostní kamerový systém obce Černotín“
- neinvestiční dotaci ve výši 7.000,- Kč pro jednotku
sboru
dobrovolných hasičů
na
pořízení
čerpadla.

Pro JSDH Hluzov bylo zakoupeno čerpadlo SIGMA 50GFRU.
- v rámci programu Obnovy Olomouckého kraje 2015
Obec Černotín začala v roce 2015 realizovat projekt
„Územní plán Černotín“. Územně plánovací dokumentaci
zpracoval Ing. arch. Stanislav Vrubel, cena díla 387 200,Kč. Olomoucký kraj poskytl na tento projekt dotaci ve výši
166 000,- Kč.
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• Zorganizovali jsme zájezd na „Mikulášský jarmek“ do
Valašských Klobouků (5.12.2015).
• Jsou přichystány vánoční stromky, rozsvícení se konalo v
neděli 6.12. s Mikulášskou nadílkou.
• V pátek 5.12. se uskutečnilo zastupitelstvo obce, kde byl
schválen rozpočet pro rok 2016. V rozpočtu je ve výdajích
plánováno 5 mil. Kč na technické zhodnocení haly č.1. Dotace za umístění v soutěži Vesnice roku ve výši 1,8 mil. Kč
bude využita na technické zhodnocení haly č.1, ale není v
návrhu rozpočtu zapojena, vzhledem k tomu, že dosud nebyla podána žádost na MMR. Výdaje v rozpočtu jsou 13
661 tis Kč, příjmy včetně zapojení přebytku z minulých let
ve stejné výši.
• Zveme všechny babičky, dědečky, seniory na Vánoční
posezení (čtvrtek 10.12.). Začínáme ve 12 hodin ve

80 LET OD ÚMRTÍ JANA PROKEŠE

11.prosince uplyne 80 let
od úmrtí Jana Prokeše - významného rodáka. Jan Prokeš je považován za jednu z
nejvýraznějších osobností,
jaká kdy stála v čele města
Ostravy. Jeho zásluhy připomíná náměstí před Novou
radnicí, které se již od roku
1930 na jeho počest nazývá
Prokešovo.
Jan Prokeš, třetí a poslední dítě manželů Prokešových
se narodil 28. května 1873. Celý životopis najdete na
webových stránkách obce, kde také najdete odkaz na
video dokument o našem rodákovi.
Tomáš Král
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Společenském centru vystoupením dětí ze základní
školy, po 13 hodině následuje oběd a prezentace akcí
z letošního roku. O hudební doprovod se postará pan
Hynčica.
• V pátek 25.prosince 2015 jste všichni zváni na Zpívání
u kapličky. Začínáme v 16:30, připraven bude vánoční
punč.
• Obecní úřad pořádá zájezd do divadla v Ostravě na
muzikál Mrazík. Představení se uskuteční v neděli
24.ledna 2016 od 16 hodin, je vhodné i pro děti. Hlásit se
můžete na obecním úřadě, doprava autobusem zdarma.
• V neděli 20.března ve Společenském centru vystoupí
Divadelní spolek Ventyl se svou novou hrou Hrobka s
vyhlídkou. Jedná se o detektivní komedii s hororovými
prvky.

NOVÍ OBČÁNCI

V říjnu se narodila Zoe Reková, v listopadu Anežka Hrůzová.

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících prosinec až únor oslaví životní jubilea:
70 let - Antonín Andrš, Marie Nováková
75 let - Marie Stavárková
80 let - Jiřina Čočková, Ladislav Kelar
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

vílou byly odměněny drobným dárečkem. Za velmi příznivého, pěkného
počasí jsme se s krásným pocitem, že se budou mít zvířátka, díky nám, v
Podzimní čas - přišel mezi nás
Letos byl podzim obdivuhodně krásný, zimě dobře, rozcházeli ke svým domovům.
slunný, teplý a jako vždy se vyznačoval
širokou škálou barev. S dětmi jsme se připravovali na příchod Martina poustevníka a sbírali jsme přírodniny pro zvířátka
na zimu. Motivací na tuto mimořádnou
„Lucerničkovou slavnost“ bylo, že si každé dítě v MŠ vyrobilo svou lucerničku (
z pet láhve, ozdobenou potištěným barevným papírem) . A již jsme netrpělivě
očekávali vzácné „psaní“ od poustevníka Martina, kdy za námi příjde (osobně
nám bylo psaní doručeno z rukou paní
vedoucí místní pošty). Po všech přípravách jsme se sešli ve čtvrtek, dne 12.listopadu v hojném počtu ( přes 50 dětí za
doprovodu rodičů, prarodičů i ostatních
příbuzných). Děti zazpívaly několik písní
o zvířátkách, zarecitovaly básně a lesní
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Ve čtvrtek, dne 19.11.2015 jsme s dětmi navštívili Starou střelnici v Hranicích, kde se
svým divadelním představením s názvem
„Kdo si hraje, nezlobí“ vystoupil krejčík
Honza. Děti byly nenásilnou formou seznámeny s různými druhy her, které nás tělesně
povzbudí a obohatí na duši (např. skákání panáků, slovní jazykolamy). Celý program byl
prokládán písničkami krejčíka Honzy, děti se
mohly aktivně zapojit do zpěvu písní. Tímto
programem se snažil dětem vštípit poznání,
že dětství je jedna z nejkrásnějších etap života a je proti přirozenosti, aby již od tohoto
útlého věku byly děti závislé na počítačích a
komerčních hrách.
Maškarní karneval - srdečně zveme všechny
příznivce maškarního reje, který se bude konat v sobotu, dne 2.4.2016 od 14.00 hod.ve
Společenském centru v Černotíně.
Mirka Kořístková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Drakiáda v Černotíně
Pouštění draků patří k oblíbeným podzimním činnostem dětí i dospělých. Má dlouholetou tradici. Kdo by neznal typické obrázky
Josefa Lady, kdy děti s příchodem podzimu
spěchaly na kopec a pouštěly draky. A proto
jedno krásné podzimní odpoledne spěchaly
děti se svými draky na tradiční místo drakiády „U vodárny“, aby zkusily štěstí. Počasí sice
moc nepřálo, vítr moc nefoukal a tak létali
jen ti nejlehčí draci. Děti ale byly statečné a
vytrvalé a nevzdávaly to. Nakonec jsme ve
vzduchu pár draků viděli. Odměnou všem
zmrzlým dětem byly lentilky, které byly zakoupeny z fondu. Hlavním cílem bylo prožít
společně hezké odpoledne v přírodě. Děkujeme KRPŠ při ZŠ a MŠ Černotín za zakoupení
sladkých odměn, dětem i rodičům a prarodičům za účast. Příští rok s draky na kopci
nashledanou. Snad vybereme lepší podzimní
a hlavně větrný den.

a obci Černotín. Nás všechny velmi těší, že tento zvyk, vyrobit si svůj
vlastní adventní věneček, je stále více a více oblíbený. V neděli 29.11.
si určitě každý, se svými blízkými, první svíčku na adventním věnci
rozsvítil.

Adventní čas
Na měsíc prosinec se vždy velmi těšíme. Důvodem jsou samozřejmě Vánoce, ale i doba,
která jim předchází Advent. Vše začalo již
ve středu, dne 25.11. 2015, kdy proběhl již 9.
ročník Dne adventních věnců, jako již tradičně ve Společenském centru od 15.00 hod.
Zájemců o výrobu vlastního věnečku z řad
rodičů i dětí bylo opravdu mnoho. Všechny
výrobky (ať již věnečky, zvonečky, vánočně
vyzdobené květináče) byly velice originální,
nápaditě vytvořené a ozdobené. Velký dík patří pořadatelům KRPŠ při ZŠ a MŠ Černotín

Zapojení do projektu
V letošním školním roce naše škola reagovala na výzvu č. 56 a zapojila se do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt je zaměřen na podporu kutikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Vybrali jsme
si dvě klíčové aktivity. První z nich má název „Čtenářské dílny jako
prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“. Učitelé
vytvoří plán 10 čtenářských dílen pro jeden ročník, 6 čtenářských dílen
do konce prosince ověří v praxi. Součástí projektu je i materiální stránka projektu, která obnášela nákup knih pro děti.
Druhá klíčová aktivita byla „Zahraniční jazykový kurz pro učitele“.
Tato aktivita má za cíl podpořit výuku cizích jazyků ve školách. Kurz
byl zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí učitelů.
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Krátkodobý intenzivní kurz trval 10 pracovních dní,
které jsme strávili v hlavním městě Irska, Dublinu. Jazykový kurz proběhl v jazykové škole Kaplan school.
Podzim ve školní družině
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví
31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů
a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem
Trick or treat (koledu, nebo vám něco provedu)a
„koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví v anglicky mluvících zemí. Ve škole se dětí seznamují s tradicemi
ve Velké Británii a USA. V hodině angličtiny jsme
se proto velmi rádi převlékli do kostýmů a zahráli si
strašidelné hry, malovali jsme různé příšery a předváděli je. Dokonce strašidla chodila i po škole a žádala o něco dobrého na zub. Naučili jsme se novou
básničku, spoustu nových vět v dramatizaci příběhu.
Všechny nás to bavilo, kostýmy byly nádherné, užili
jsme si spoustu legrace, tak zase příští rok ahoj.
Podzimní tvoření
Tak, jak už to bývá, čas letí a máme tady zase podzim. Na podzim s dětmi vyrábíme spoustu výrobků
z přírodnin. Fantazii se meze nekladou a tak jsme si
vyrobili ježečka, trochu jinak. Děti si donesly bramboru ( čím větší, tím lepší), párátka a šípky. Kdo ne-

sehnal šípky donesl jeřabiny. Brambora nám posloužila jako tělo
a šípky s párátky jsme použili na bodlinky. Nos jsme udělaly z
jeřabin a na oči nám vystačily hřebíčky. Krásně se nám vyvedli.
Kolektiv pracovnic ZŠ.
Školní ples se uskuteční v sobotu 23.1.2016.
Zápis do první třídy pro školní rok 2016/2017- čtvrtek 4.2.2016
od 13,00 do 17,00 hod.

KNIHOVNA ČERNOTÍN

Soutěž o nejlepší záložku
Prý, že je pátek třináctého nešťastný den, my jsme se však snažili tuto
pověru obrátit vzhůru nohama, a proto jsme si právě na tento den naplánovali odtajnění výsledků ze soutěže o nejkreativnější a nejoriginálnější záložku.
Po čtvrteční invazi čtenářů, se počet členů naší hodnotitelské poroty
rozrostl na 11 členů, kdy si každý svým odborným okem zcela neodborně vyhodnotil a seřadil záložky hned ve třech kategoriích – do 6 let, do
12 let a dospělí. Po sečtení bodů v kategorii do 6 let se umístil na bronzové příčce Aďa Plevák, stříbrem se může pyšnit Míša Kelarová a fanfára
může znít pro Kubu Sládečka. V kategorii do 12 let se na bednu dostala
Lenka Kubitová se třetím místem, stříbro se může houpat na krku Verči Juříčkové a celkovým vítězem se stal ostřílený mazák Staňa Žeravík.
Ludmila Rýparová se nenechala zahanbit a skvěle reprezentovala klan
dospělých. Práci a kreativitu ostatních dětí jsme nemohli nechat bez povšimnutí, a
tak si každý zaslouženě odnášel malou drobnost.
V Knihovně Černotín se pořád něco děje, tím nemyslíme jen akce pro veřejnost, ale
také aktivity, které mají děti motivovat ke čtení nebo jim zpestřit samotné čtení. Poslední horkou novinkou je připravování tématických krabic, kde najdeme předměty
související z jedním z témat – detektiv, pravěk, středověk a angličtinu s němčinou.
Tyto krabice si může čtenář knihovny vypůjčit od 26. 11.
A proto přijďte i vy na průzkum, vyberte si knihu, vždyť přece čtení je jako snění s
otevřenýma očima.
Dejte mi pastelku, nakreslím pejska
Co uděláte, když dostanete barvy se štětcem nebo fixy, že něco obligátního a naprosto všedního? Omyl! V Knihovně Černotín, kde kreativita nezná mezí, byly tyto
předměty k ruce všem, kteří rádi podlehnou tvořivým chvilkám, a mohli si vytvořit
své jedinečné a osobité dílo.
Vdechnout druhý život okoukanému hrnečku či skleničce, nebyl nikterak těžký
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úkol. Stačilo zapojit tvůrčího ducha, sladit barvy a zbývalo
už jen propadnout technice malování na sklo a porcelán.
Pod rukama našich umělců vznikala nevšední a unikátní
díla, která jsou hodna obdivu.
Výsledkem dvouhodinového snažení byla hromada křehkých předmětů, které po vypálení spěchali ke svým právoplatným majitelům.
Knihovna všem děkuje za účast, dobrou náladu, hromadu
úsměvů, neotřelé nápady. Tak zase někdy na neurčitém
místě, v neznámou dobu, a kdo ví, třeba na sebe nová akce
nenechá dlouho čekat.

žikovu odpověď bude nekonečné, ale určitě se dočkáme.
Jako třešinku na dortu si Knihovna Černotín pro účastníky
Ježíškování připravila vypouštění lampionů přání, doufáme, že nás Ježíšek pořádně poslouchal a vše si stihl řádně
zapsat.
Jménem knihovny Vám přeji příjemné prožití Vánočních
svátků a mnoho krásných chvil v roce 2016. Knihovna
Černotín, Vám všem chce poděkovat, za úžasných dvanáct
měsíců, strávených ve Vaši společnosti a už nyní se těší na
následující rok, kdy, v tomto knihovnickém složení – Vališovic holky – „oslavíme“ spolu malé výročí – 5 let. Tak co
říkáte, roztočíme to spolu?
Ježíškův poštovní úřad
Knihovna Černotín - Veronika Vališová
Vůně skořice a punče line se knihovnou. Pravý domácí
perník k ukojení mlsných jazýčků nachystán. Podmanivé
tóny vánočních koled k naladění pravé nefalšované atmosféry už nám zní. Tužky, pastelky, papíry, obálky, známky,
vše připraveno, tak co kdybychom nakreslili či namalovali
dopis pro Ježíška?
K mání je vše, jen zapojit svou inspiraci, přání a tužby, ale
co to pojmout trošku neobvykle? Proč neustále jen myslet
na sebe, pojďme napsat, co si přejeme pro ostatní a zkusme domluvit tomu našemu českému Ježíkovi, aby splnil
jejich sny. Udělejme z něj vrbu, pochlubme se mu našimi
úspěchy, podělme se s našimi trablemi a nezdary.
Dopis pečlivě složit, nesmíme zapomenout přihodit
známky navíc, aby se to Ježíškovi neprodražilo, když mu
přijde tolik dopisů, olíznout obálku, nalepit známku, ale
hlavně nezapomenout napsat správnou adresu směr Boží
Dar a už ho zbývá jen vhodit do schránky. Čekání na Je-

Z NAŠÍ FARNOSTI

Pouť do Svaté země
Sedmi farníkům z naší farnosti a dalším poutníkům z Hustopeč a okolí se splnilo to, v co možná ani nedoufali. Díky
iniciativě našeho pana faráře O.Františka se uskutečnila
pouť do Izraele, a to ve dnech 17. až 25.10.2015. Autobus
nás z Hustopeč odvezl na letiště v Katovicích a odtud za 3
a půl hodiny letu jsme přistáli v Tel Avivu. Před letištěm
nás čekal autobus s příjemným a zkušeným panem řidičem a ten nás vozil po celý pobyt ve Svaté zemi. Ubytováni
jsme byli v Betlémě. Navštívili jsme všechna důležitá biblická místa, Betlém-místo narození Krista, Jeruzalém, jeho
historickou část s bazilikou Božího hrobu, Nazaret, místo
kde žila P.Maria a později celá Svatá rodina a řadu dalších, pro křesťany významných míst. Projeli jsme se lodí
po Genezaretském jezeře, navštívili jsme pevnost Massada
a mohli se vykoupat v Mrtvém moři. Náš průvodce poutavým způsobem spojoval historické souvislosti, současný život i duchovní poselství všech těchto míst. Situace v Izraeli
před našim odletem nebyla podle médií právě nejklidnější,
ale mohu říct, že jsme se necítili ohroženi a pobyt byl pro
všechny úžasným, nejen cestovatelským, ale především duchovním zážitkem. Každý den jsme usínali plni nových
dojmů. Mezi nejsilnější patřila také návštěva judské pouště,
kde jsme měli i mši svatou. Když píšu tyto řádky, vidím,
jak je těžké slovy vyjádřit to, co jsme tam zažili. Našetřete,

jeďte a uvidíte.
Pořad vánočních bohoslužeb bude včas oznámen. Sledujte
farní časopis Angelus nebo ohlášky na kostele.
Tříkrálová sbírka proběhne v našich obcích tradičně po
Novém roce, buď v sobotu 2.1. nebo 9.1. Také bychom chtěli uspořádat farní den, pravděpodobně některou únorovou
neděli. Termíny těchto akcí budou včas oznámeny.
Přejeme všem pokojné a požehnané Vánoce.
Marie Kaňovská
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ

250 ks bažantí zvěře, zakomorujeme 35 ks bažantích slepic
a 10 kohoutů. Snažíme se tlumit škodnou, která nám dělá
škody na vypuštěné zvěři. V prosinci nám probíhá chrutí
černé zvěře, probíhá tah divokých hus a některých druhů
divokých kačen.
7. 11. jsme měli Hubertský hon, po honě „poslední leč“
kde bylo občerstvení pro vlastníky honebních pozemků.
Máme sloveno 7 lišek a 4 kuny.
26. 12. se bude konat Štěpánský hon, sraz v 8,00 hodin
chata MS, všichni jste srdečně zváni. Přeji všem zdraví,
štěstí a pohodu v novém roce 2016.
Lovu, lesu , myslivosti zdar, škodné zmar Andrš Antonín

SDRUŽENÍ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY LÍPÍ

voj bude mít stoupající tendenci. Tímto bych rád poděkoval obecnímu úřadu a zvláště starostovi p.Andrýsovi za
vstřícnost a obětavost.
Srdečně všechny zveme na Rybářský ples - v sobotu
27.února 2016 v sále pohostinství Hluzov.
S pozdravem Petrův zdar Josef Rýpar (Hluzov 71)

HASIČSKÉ SBORY

kuřecího řízku. Celá akce se nesla v dobré náladě.
Po sečtení všech hlasů následovalo vyhlášení vítězů. Na
prvním místě se kuriózně umístily dva vzorky, se stejným
počtem hlasů, nicméně po vzájemné domluvě se vítězem
stal pan Šnejdrla, druhé místo obsadila paní Marikovcová
a bronzové umístění si odnesla paní Nehybová. Ceny si
odnesli všichni soutěžící, kteří se umístili na 1. až 6. místě.
Předána byla také cena odborné komise, kterou obdržel
Michal Vacek.
Gratulujeme všem, kteří se umístili na stupních vítězů,
děkujeme všem za velkou účast a těšíme se opět za rok
u dalšího koštu!
Sbor dobrovolných hasičů Černotín

V prosinci zvěř v honitbě mění své návyky. Sdružuje se do
tlup tam, kde má dobrou nabídku potravy. V naší honitbě
máme naseto poměrně dost řepky, tak se snažíme v blízkém okolí přikrmovat jadrným krmivem. Krmící zařízení
máme zavezené krmivem jak pro spárkatou zvěř, tak pro
bažantí zvěř.
Od 1. října přikrmujeme spárkatou srnčí zvěř, aby si trávicí ústrojí zvyklo a přizpůsobilo se nabídce potravy, tím se
snažíme zamezit průjmům a úhynům zvěře. Nezapomínáme také na zvěř drobnou, kterou vypouštíme do honitby
v poměru 1:4 na podzim a ostatní na jaře. Vychovali jsme

V letošním roce se podařilo naší obci odkoupit přehradu
v Hluzově a Českému rybářskému svazu vyplatit podíl za
rybí obsádku. Zároveň Krajský úřad odbor životního prostředí na žádost OÚ Černotín vyjmul vodní dílo ze seznamu revíru České republiky.
Vytvořila se skupina nadšenců rybářů v počtu 24 členů.
V jarních měsících započali členové pracovat na úklidu
okolo přehrady, montáži nových lávek a čištění od náletových dřevin. Z příspěvků všech členů jsme zakoupili
ryby – kapry, líny, štiku, úhoře, amura a nyní na podzim
na zkoušku pstruha duhového, který nám rybářům dělá
velkou radost.
S blížícím se koncem roku a tím i ukončením lovu ryb
můžeme s radostí bilancovat. První sezóna se nám nadmíru vydařila a do nadcházejících let věříme, že tento vý-

Košt bramborového salátu
V sobotu 28. listopadu se od 15 hodin uskutečnil ve Společenském centru Košt bramborových sálatů, který připravili dobrovolní hasiči z Černotína. Již krátce po poledni se
začali scházet první soutěžící se svými vzorky, určenými
do soutěže. Celkem se sešlo 20 soutěžních vzorků různých
chutí, ingrediencí ale i vzhledu. Pro děti byl připraven
pestrý doprovodný program - šipky, kreslení nebo malování na obličej. Návštěvníci si také mohli zakoupit hlasy
do soutěže, ke kterým dostali malé občerstvení, v podobě

V sobotu 5.prosince v sále Hluzovské hospody proběhl již
11.ročník Pyžamového bálu. V novém roce se můžete těšit
na oblíbený Košt slivovice, který se uskuteční v sobotu
9.ledna 2016, od 15 hodin. Nedílnou součástí bude soutěž
o nejlepší koláč - zákusek, tentokráte s čokoládou.
Ochutnávání a hodnocení vzorků proběhne od 15 do
19 hodin, poté budou vyhlášeny výsledky a odměněni
nejlepší v každé kategorii.
Valná hromada SDH Hluzov se koná v sobotu 2.ledna 2016 od 17 hodin v klubovně v Hluzově. Medvěda
budeme vodit v sobotu 6.února 2016, těšíme se na početný
a zábavný průvod masek.
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STOLNÍ TENIS

I v letošním roce pořádáme již tradiční vánoční turnaj
pro neregistrované hráče z naší obce ale i z nedalekého
okolí, který se uskuteční v pondělí 28.12. Všichni jste srdečně zváni.
Pro hráče, kteří nemají mnoho zkušeností, je každy týden
v pondělí a pátek otevřena herna v době od 19 hodin pro
dospělé a od 17 do 19 hodin pro mládež,přijde si zatrénovat pod dohledem našeho TRENÉRA Petra Hynčici.
Pincu zdar Michal Vacek

HOKEJ

třemi prohrami a jednou prohrou v prodloužení na nájezdy s celkovým průběžným skorem 38:41
Výsledky jednotlivých zápasů :
Černotín - Ice Chicken 6:5, Černotín - Beer Hunters
3:10, Jezernice -Černotín 4:3 (na nájezdy), Cool Cars
- Černotín 6:3, HC Elmarex - Černotín 7:3, Černotín HC Střítež 9:6, Černotín - SK Olšovec 10:3,
Dne 27.12.2015 je od 12:30 do 14:00 pro obec Černotín
pronajatá ledová plocha na zimním stadionu v Novém
Jičíně pro všechny, po svátcích, pohybuchtivé občany.
Všechny tímto srdečně zveme a odjezd autobusu z Hluzova 11:20, z Černotína 11:25.
Pavel Rek

Stolní tenisté rozehráli již šestou sezonu v okresní soutěži
Přerov. I v letošním roce máme zastoupeny dva týmy, první A-tým hraje třetí třídu okresu Přerov a v současné době
se pohybuje na 12 místě.
Druhý B-tým hraje čtvrtou třídu okresu Přerov a prozatím hájí 11 místo. Více podrobností k zápasům a statistikám se můžete dozvědět na stránkách svazu.

V úspěšné loňské sezoně jsme obsadili v základní části
soutěže první místo a poté v play-off prošli až do finále. V
rozhodujícím utkání jsme podlehli až na samostatné nájezdy mužstvu Cool Cars a obsadili tak celkově krásnou
stříbrnou pozici.
V polovině září jsme zahájili sezonu novou - Liga amatérského hokeje ročník 2015/16, do které mělo původně nastoupit 12 mužstev. Po odchodu mužstev Milenova a Kateřinic se vrátilo mužstvo Ice Chicken, takže liga pokračuje
na zimním staonu v Novém Jičíně s 11 mužstvy.
Po odehraných sedmi zápasech se pohybujeme ve středu
tabulky, momentálně na šestém místě se třemi výhrami,

CYKLOODDÍL ČERNÉ KONĚ

Závěrečná cyklovyjížďka se i přes nepřízeň počasí vydařila
V sobotu 10.10. jsme tradičně ukončili cyklistickou se- a velmi dobrá účast oproti, letním vyjížďkám, mi udělala
zonu vyjížďkou do Lešné a posezením v klubovně Sokola radost.
U mlýna.
Za klasického chladného podzimního počasí vyrazila V sobotu 24.10. jsme se vypravili na novou rozhlednu,
čtrnáctičlenná skupinka cyklistů od černotínského kos- která je postavena na nejvyšším vrcholku Hostýnských
tela směrem na Hluzov a přes Špičky, Hranické Loučky, vrchů Kelečském Javorníku v nadmořské výšce 865 m.
Hustopeče a Porubu do Lešné. Cestou jsme se zastavili Trasa vedla z Podhradní Lhoty po zelené turistické značce.
na nádvoří hustopečského zámku a po nezbytném foce- Cestou jsme procházeli kolem zbytků zřícenin hradů Zubní této postupně rekonstruované památky, bylo do další- říč a Šaumburk k Holubově chatě. Trasa nebyla náročná a
ho původně šlechtického sídla, tentokrát v Lešné, už jen užili jsme si výšlapu v hojném počtu 24 účastníků a těšili se
kousek. Vzhledem k chladnému počasí a dešti, který nás na večer, kdy nás čekalo příjemné posezení u vínka.
zastihl hned po odjezdu z Lešné, jsme se po cyklostezce Tuto akci jsme pořádali pro pořadatele a partnery MoBečva, co nejrychleji přesunuli do Černotína. V klubovně ravské brány. Do kulturního centra jsme zajistili ochutjsme zatopili a postupně se scházeli na přátelské posezení. návku vín z vinařství Rozařín. Zajímavé povídání o víně
doprovázené moravskými
písněmi za zvuku cimbálu
se nám moc líbilo a bylo
opravdovým vyvrcholením
krásného sobotního dne.
Dva naši členové se zúčastnili posledního závodu sezony ,,Jezernické viadukty“.
Na start se vypravili naši
2 zástupci. Za chladného
počasí v bahnitém terénu
dojel J. Kelar na 50. místě,
P. Andrys 91. místě.
V sobotu 7.11. jsme se vydali i přes nevlídné pod-
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zimní počasí, v počtu 14 koníků a 1 opravdu malého
pejska, na odpolední procházku do Pekla. Vyšli jsme
od kostela v Podhoří po modré značce do prudkého stoupání na zříceninu strážního hradu Drahotuš.
Navštívili jsme i jeskyni, sloužící jako zimoviště netopýrů a mloků skvrnitých, kteří jsou na Červeném
seznamu ohrožených zvířat v ČR.
Děkuji všem,kteří se zúčastnili a neodradilo je ani takové počasí.
Petr Kelar - LORENC
Další akcí byl Mikulášský výšlap na Lysou horu, tentokráte jsme vyrazili ze stejné strany jako při našem
prvním ročníku, tedy z Malenovic
Všechny příznivce turistiky zveme na předsilvestrovskou vycházku. V neděli 27.12. je sraz ve 13 hod před
Obec. úřadem v Černotíně, cíl v Hluzově v hospodě.
Redakčně kráceno, plné znění na www.cernekone.
				Mirek Šustal

NOHEJBAL

Oddíl nohejbalu Černotín se zapojil do zimní soutěže trojic, kterou organizuje oddíl Bernartice nad Odrou. Soutěž
se hraje v tělocvičně ZŠ Bernartice formou jednodenních
turnajů, kterých je celkem 6.
Do turnaje je přihlášeno 8 týmů, což je maximální možný počet. Jednotlivé turnaje se hrají systémem každý s
každým a získané body se započítávají do konečné tabulky. Body do konečné tabulky se přidělují takto: 1. místo
7 bodů, druhé 6 bodů atd. Na soupiskách jednotlivých
týmů může být maximálně 6 hráčů. Vedle našeho týmu
jsou přihlášeny ještě 2. trojice Bernartic, dále Valašské
Meziříčí, Hodslavice, Frýdek-Místek, Jeseník nad Odrou
a Krásná.
První kolo se hrálo 31.10. a my jsme obsadili 3. místo.
Je to pro nás úspěch, protože jsme neměli vůbec žádnou

KOPANÁ

Po podzimní části soutěže zaujímají naši
fotbalisté 4.místo v tabulce. Odehrané zápasy : Černotín - Bělotín „B“ 2:4, Horní
Nětčice - Černotín 1:0, Černotín - Drahotuše 0:0, Černotín - Čekyně „B“ 9:0, Dukla
Hranice - Černotín 1:0, Jezernice - Černotín 5:1, Černotín - Potštát 1:1, Černotín Žákovice 2:0, Bělotín „B“ - Černotín 8:2,
Černotín - Horní Nětčice 2:1, Drahotuše
- Černotín 1:3, Žákovice - Černotín 3:6.
Nejlepším střelcem na podzim je Michal
Vašek.

zkušenost ani s jedním z týmů a navíc jsme se museli obejít bez dvou našich nejlepších hráčů. Do konečné tabulky
soutěže jsme tedy zapsali prvních 5 bodů za 3. místo s 3
výhrami, 3 remízami a jednou prohrou.
14.11. proběhlo 2. kolo halové soutěže v Bernarticích nad
Odrou. Náš tým toto absolvoval již v téměř nejsilnější sestavě a projevilo se to na vítězství v druhém kole.
Kluci ze sedmi zápasů jednou remizovali a to s domácími
„Zepeliny“ a ostatních 6. soubojů vyhráli a do konečné tabulky si připsali 7 bodů. V průběžné tabulce po druhém
kole jsme na prvním místě společně s Valašským Meziříčím. Tabulku druhého kola a průběžnou tabulku po dvou
kolech najdete na našich stránkách www.nohejbalcernotin.
cz, kde najdete informace o dalších kolech.
Sportu zdar a nohejbalu zvláště Luboš Mičunek.

TJ SOKOL ČERNOTÍN

Dne 22.listopadu 2015 se ve Společenském centru obce Černotína konala
valná hromada (dále jen VH) TJ SOKOL ČERNOTÍN ,spolek.
Hlavním bodem VH bylo schválení nových stanov, které byly posléze
jednomyslně přijaty.
Dalším bodem programu byla volba sedmičlenného výkonného výboru.
VH schválila výk. výbor ve složení : Pernický Marek, Nehyba Petr, Mynaříková Eva, Sencovici Pavel, Šustal Miroslav, Rek Pavel, Vacek Michal.
Na to proběhla volba funkcí ve výk. výboru. Předsedou byl zvolen Pernický Marek, místopředsedou Nehyba Petr a hospodářkou Mynaříková
Eva.Chtěl bych tímto poděkovat všem oddílům i jednotlivcům za výtečné
reprezentování obce jak ve sportu tak při mimosportovních akcích.
Sportu zdar.
Pernický Marek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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