INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

• S firmou ROAD SERVIS řešíme reklamaci na svodidla.
• Vyčistili jsme stoku u ČOV.
• Káceli jsme přeschlé vrby u ČOV pro opravu kanalizace a
z důvodu bezpečnosti.
• V době pandemie obecní úřad přešel do omezeného režimu, od 25.5. platí běžný režim.
• Byla provedena oprava zavěšení zvonu v kapličce sv. Anny
v Hluzově.
• Servis 3D provedl plošnou deratizaci.
• Provedli jsme opravu vybraných kanalizačních šachet.
• Sečení zeleně začalo již koncem měsíce dubna.
• Firma Sates Morava opravila parkovací stání ( před Čajkovým a před Žůrovým).

Termíny svozu komunálního odpadu - pátek 12. a 26.
června, 10. a 24. červnece a 8. a 21. srpna.
Upozorňujeme občany, že kontejnery pro biodpad jsou
umístěny v hluzovské skále a v Černotíně za stolárnou. Ve
skále v Hluzově lze uložit také větve a části stromů, k větvím se nesmí přidávat tráva a vypletý plevel ze zahrádek.

VÝROČÍ A JUBILEA

V měsících červen až srpen oslaví významná životní
jubilea:
65 let Pavel Řehák, Jaromír Jakeš, Josef Oblouk
70 let Marta Rýparová, Ludmila Kelarová
75 let Ludvík Rýpar, Zdeněk Juříček, Bohumila Cagašová, Karel Žeravík, Jaroslav Kubík
90 let Božena Matějíčná
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody.

• Podali jsme žádost na Správu a údržbu silnic Olomouckého kraje na opravu komunikace procházející obcí.
• Státní fond dopravní infrastruktury schválil přidělení
příspěvku Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín, k.ú. Ústí,
včetně mostu přes řeku Bečvu.
Vizualizace cyklostezky najdete na webových stránkách
obce.
• Firma Swietelský opravila komunikaci MK 19 za Lívovým.
• Odkoupili jsme od ZOD pozemek 494/66 a 169/3 pro
plánovanou výstavbu rodinných domů.
• Firma INGDOP s.r.o. provedla opravu chodníků v Černotíně vedených přes Hluzovský potok a zatrubnění příkopu před Hrabovým a Hradilovým.
• Zbudovali jsme kanalizační přípojku k domu
č.35 v Hluzově.
• Provedli jsme frézování pařezů.
• Objednali jsme vrtanou studnu k chatě v areálu V Lípí v Hluzově.
• Připravili jsme základ a přívod el. energie
pro radar na silnici I/35 pro měření rychlosti projíždějících vozidel. Samotný radar bude
pořízen a provozován Městem Hranice, předpokládaná instalace je v červnu.
• Byla provedena revize tlakových nádob a revize komínů.
• Průběžně se provádí opravy výtluků na místních komunikacích.
• V pondělí 15. června bude MVDr. Novotný
provádět vakcinaci psů (v Hluzově 17:15-17:45
před hasičskou zbrojnicí, v Černotíně 18:0018:30 před obecním úřadem.

opustili nás
V dubnu nás opustili tito občané :
pan Antonín Kelar (87 let)
paní Marta Matějíčná (86 let).
V květnu zemřela
paní Alena Humplíková (83 let)
a pan Stanislav Rek (50 let).

NOVí OBČÁNci

V dubnu se narodil Barnabáš Rozsíval, v květnu Aneta Šedrlová. Blahopřejeme!
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

pravidelně větráme.
Bohužel byly zrušeny plánované akce do konce školního
roku / škola v přírodě, výlet do Bohuslávek, cvičení jógy,
in – line brusle, pohybový kroužek, návštěva ZUŠ/, ale o
nic děti nepřijdou, protože vše plánujeme už na podzim
školního roku 2020/21.
V letošním školním roce odchází do Základní školy v Černotíně dvě děti, které čeká nejen slavnostní pasování na
školáky, ale i návštěva základní školy, kde budou mít možnost ukázat, jak jsou připraveny na vstup do první třídy.
Vzhledem k dané situaci byl zápis do Mateřské školy
v Černotíně pouze elektronicky, upozorňujeme rodiče, že
pokud mají zájem umístit své dítě do zařízení, mohou se
dostavit osobně denně dopoledne, popř. telefonicky na č.
581 602 927.
O prázdninách nás čeká rekonstrukce šatny, vstupních
chodeb, dveří a vytvoření prostoru pro vestavěné skříně
na chodbě a lehárně. Mateřská škola bude z těchto důvodů
uzavřena od 1. 7. 2020.
Dáša Losová

jak žáci základní školy prožili
období pandemie

myčku, zametala jsem a pověsila prádlo. Občas jsem jí pomohla něco nasadit na zahrádce. Přečetla jsem si knížku,
která byla velmi zábavná a vtipná.
Psala jsem si a volala s kamarádkami a kamarády. Bylo
mi líto i kroužků, hlavně aerobiku, které nebyly. Nemohla
jsem na soustředění a na soutěže. Naštěstí se to všechno
přesunulo a nepřijdu o to. Mám křečka, tak jsem ho vzala
do trávy na čerstvý vzduch. Moc jsem se těšila do školy a
na kamarády.
Michalka Kelarová, 4. ročník

V měsíci březnu i naší mateřskou školu ovlivnila pandemie covid - 19, kdy na doporučení vlády a zřizovatele jsme
museli na tuto situaci reagovat. Provoz základní a mateřské
školy společně s jídelnou, byl ukončen k 11. březnu 2020.
Během osmi týdnů, kdy byla naše školička uzavřena, jsme
sledovali situaci a společně řešili, jak se nejlépe připravit na
vstup dětí do zařízení. Snažili jsme se mít kontakt s dětmi,
alespoň formou „ hravých úkolů.“ Nakoupili jsme veškeré
potřebné dezinfekční prostředky a rodiče byli seznámeni
se změnami při předávání dětí. Byla provedena pečlivá
dezinfekce veškerých prostor i hraček a jejich účinek byl
umocněn působením germicidní lampy. Školní jídelna a
kuchyň byla vymalována a provedla se sanitace veškerých
prostor.
Provoz byl zahájen v pondělí 25. května 2020. Předškolní
vzdělávání probíhá i při malém počtu dětí dle vzdělávacího
plánu „Začít spolu,“ snažíme se být s dětmi co nejvíce venku a využívat zahradu. Během dne průběžně dezinfikujeme
kliky, hygienická zařízení, rizikové prostory a po celý den

Jak jsme prožili domácí karanténu
Každé ráno jsme vstávali v 8:00. Hned po snídani jsem šla
dělat úkoly. První týden jsem úkoly měla už ve čtvrtek.
Nejlépe se mi úkoly dělaly když jsem byla zavřená v pokoji
nebo když všichni spali, proto jsem vstávala dříve. Druhý a
třetí týden se mi úkoly moc nechtěly dělat, ale věděla jsem
že je musím udělat. Většinou jsem byla samostatná, jenom
s vlastivědou a přírodovědou mi trochu pomáhali rodiče.
Moc se mi líbil výlet na kolech. Za celou dobu, co jsme
byli doma, jsem přečetla 5 knížek. Každý z nás dětí doma
pomáhal uklízet ( vysávat, věšet prádlo, zametat, vyklízet
myčku nebo když bylo potřeba tak i ho umývat). Mamince a tatínkovi, že jsem jednou udělala snídani do postele.
Nejvíce jsem se naučila přírodovědu při procházce. Psala
jsem si s kamarádkou ze školy a když už to šlo, scházela
jsem se s ní.
Když jsem se dozvěděla, že se bude chodit do školy, hned
jsem prosila maminku, ať mě tam přihlásí. Nemohla jsem
uvěřit, že zbývají už jen dva týdny a půjdu do školy. Jupí,
jupí!
Magdalena Mynářová 4. ročník
Nečekané volno
Byla jsem velmi nerada, když nám zavřeli školu. Doma
jsem se poctivě učila, ale nebylo to tak jako ve škole. Často
jsem chodila na procházky a ven.
V televizi vysílali pořad UčíTelka, takže jsem si něco zopakovala a taky něco přiučila. Se školou mi pomáhala maminka. Jsem moc ráda, že si na mě udělala čas. Abych jí
to oplatila, tak jsem uvařila nudlovou polévku a upekla
perník. Pomáhala jsem jí i s úklidem našeho domu. Vytřela jsem schodiště, utřela prach, zalila květiny, vyklidila

Karanténa u nás
V úterý 11. 3. nám paní učitelka oznámila, že další den
nejdeme do školy. Za ty 2 měsíce a půl jsem napsala tetě a
babičce dopis. Nemohla jsem jít ven za kamarády, jen na
zahradu. Učila jsem se sama nebo s maminkou. Protože
mám ráda přírodu, byly jsme s maminkou u Hluzovské
přehrady a viděly jsme datla černého, doma na zahradě
jsme vyfotili ještěrky. Nejvíce mě bavilo, když jsme jeli
s rodinou někam na kole. Do školy jsem se moc netěšila.
Anna Kubíková, 5. ročník
Celou karanténu jsem byl doma a dělal jsem si úkoly a
rodiče mi to pak zkontrolovali.
Hodně jsem taky pomáhal rodičům například: uklízet, vařit. Pak jsem si odpoledne a k večeru s kamarády hrál hry
na počítači, přes mobilní telefon.
Když to bylo později možné, chodili jsem taky i ven s kamarády a stavěli jsme bunkr. Někdy jsme i grilovali a chodili jsme na náštěvy.
Uvařil jsem někdy i sám večeři, párky a někdy vaječinu.
Jinak jsem zapomněl dodat, že od března jsme nechodili
do školy.
Jinak jsem se moc netěšil do školy, protože musím brzo
vstávat.
Roman Piechnik, 5. ročník
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Dlouhé volno
Školy se zavřely a museli jsme se učit doma, ale daly se dělat
i jiné zábavné věci než je učení.
My jsme se u nás na zahradě koupali, máme totiž bazén. U
sestřenic jsme jezdili na čtyřkolce a občas jsme i omylem
přejeli nějaký ten stromek. Někdy jsme chodili s Timmíkem ven, to je můj králíček. Učení celkem šlo, nejvíc jsem
se učila s maminkou.
Na zahrádku jsme vysadili různou zeleninu, například
hrášek, rajčata, jahody, melouny a další. Taky jsme začali
dělat plot a fasádu. Timmíkovi jsme koupili dárky, 1. května měl 1 rok. Už se konečně učíme ve škole v lavicích bez,
a o přestávkách s rouškami.
Anna Hradilová, 5. ročník
Domácí karanténa
V úterý 10.3. jsme se dozvěděli novinu - bude domácí vzdělávání a tak všichni rodiče dostali úkol nás zabavit. Nebylo
to sice nic lehkého, ale naši šikovní rodiče to zvládli.
A jak? Vařili nám, hráli si s námi, vymýšleli pro nás hry. A
jak se jim odvděčit jinak, než napsat článek o tom, jak se

knihovna černotíN

Za zavřenými dveřmi
Na konci vždy vše dobře dopadne.
A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.
John Lennon
Vtrhla k nám a ani jsme nevěděli jak. Doba roušková ovlivnila a stále ovlivňuje každodenní činnosti. Někdo by nejraději zůstal v pohodlí své postele a peřiny, a tam přečkal
všechny těžkosti, ale druhý se k celé situaci postaví čelem
a začne konat.
Ačkoliv jsme byli nuceni vnějšími okolnostmi uzavřít
černotínskou knihovnu, tak jsme rozhodně nelelkovali a
připravovali jsme se na opětovné otevření našich brán do
knižního světa. Nezaháleli jsme a nakoupili jsme pro vás
nové knihy, hry a knihy z edice kouzelného čtení. Vše již
netrpělivě čeká v pozoru, v regále na svého prvního čtenáře.
I přesto, že jsme se nemohli vidět, tak jste o nás alespoň
mohli slyšet. Jak byste si jinak vysvětlili to, že se přímo
k vám domů mohly teleportovat knihy a vy
jste si je tak jednoduše mohli půjčit, aniž byste vystrčili paty z domu. Ano, přesně tak, naše
služba roznáška knih do domu, se na omezenou domu rozšířila i do jiných domácností,
doručovali jsme tedy nejen k seniorům.
Určitě jste po celou dobu neseděli doma, ale
vyrazili jste korzovat i po místních kopcích.
A postřehli jste, že se během dubna jako by
zázrakem ztratil drobný odpad? Není to náhoda, vyzbrojeni dvoukolákem, rukavicemi
a nezbytnou rouškou jsme se vydali „uklidit
Česko“ a oslavit tak Den Země. Tuto letošní
sólo akci, máme však v plánu provést v pů-
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s námi doma učili? Takže - s námi rodiče chodili hodně
na procházky do okolí obce. Také jsme se hodně bavili o
tom, co uvaříme.
Když jsme se měli učení do školy hotové, byla pro nás první volbou webová stránka, na které se procvičovaly skoro
všechny předměty. Jelikož se velice oteplilo, tak jsme si zašli párkrát na bazén. Nechyběly ani pravidelné návštěvy u
babiček a dědy. Jenom je škoda, že jsem nemohla chodit
za kamarádkami, abychom si vyměnili cenné informace.
Všem nám přišlo, že máme spoustu času a že se budeme
nudit. Ovšem rodiče přišli s nápadem, (který se u nás
doma začal probírat ještě před karanténou), že bychom si
pořídili pejska. Měli jsme jasné podmínky-musí to být fenečka a co nejlépe retrívr, tak jsme hledali psa. V hledání
nás přerušily Velikonoce. Ty netrvaly věčně, tak jsme pak
zase hledali psa. Po týdnu jsme ho konečně našli.
Ovšem zhruba v téhle době dala vláda termín, kdy se žáci
vrátí do lavic.
Do školy jsem se trochu těšila, ale radši bych byla doma s
pejskem.
Lenka Vaculová, 5. ročník
vodní režii, rozuměj vícečetné skupině, příští rok.
Mnoho akcí, které jsme měli naplánované, se sice neuskutečnily, ALE rozhodně o nic nepřijdete. A možná ještě jako bonus, něco vymyslíme o prázdninách. Určitě vás
nenecháme jen tak doma sedět, zvláště pak děti z našeho
kroužku deskových her (KoStKy Her), kterým rozhodně
něco dlužíme. Nejvíce poptávaná akce – Noc s Andersenem – se uskuteční. Spacáky provětráme na podzim, což
nám hraje do karet, protože nám atmosféru přikrášlí sychravé počasí.
A co se nyní děje v knihovně? Máme otevřeno, což je důležité vědět, sice prozatím vykonáváme „základní“ (výpůjční) služby, ale věříme, že se díky rozvolňování brzy
dostaneme do „starých“ kolejí. Ale i nyní se vám snažíme
zpříjemnit půjčování knížek, nejen díky tomu, že na vás
čeká vždy knihovnice s úsměvem na rtech, který je zatím
stále skrytý pod rouškou, ale povolali jsme do akce i tradiční Rande naslepo. Takže rozhodně neváhejte a přijďte
za námi, už se vás nemůžeme dočkat.
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Přestože se jedná o prazvláštní dobu, která každému
vtrhla do života, tak si i přes značné peripetie, můžeme
odnést něco pozitivního. Protože v mnohých z nás se
probudila humánnost, sounáležitost a solidarita. Přeci
nejedna žena (ale i muž) zasedl k šicímu stroji a dal se
do díla. My si sice se šicím strojem netykáme, ale ve vzá-

jemné toleranci jsme spáchali 364 roušek, které byly pro vás
k dispozici.
Co pozitivního si můžeme odnést? Třeba to, že se nyní budeme radovat a vážit si maličkostí, které jsme pokládali za
samozřejmost…
Veronika Vališová

Z NAŠÍ FARNOSTI

kém spěchu mnohdy prožíváme svůj život. Zjistili jsme, že
bez mnohých věcí se vlastně obejdeme. Trávili jsme více
času se svou rodinou, se svými dětmi. Mohli jsme se zamyslet nad prioritami svého života. Nenechme tyto cenné zkušenosti zapadnout.

Co nám vzal a dal čas pandemie
Pandemická krize zasáhla všechny oblasti našeho života,
i oblast náboženskou. V době velikonočních svátků, které
jsou pro křesťany ty největší a nejdůležitější, nebylo možné sloužit žádné veřejné bohoslužby. Kostel byl otevřený
k osobní modlitbě. Ale co s oslavou Velikonoc?
Mezi médii fungují už zavedená křesťanská média, zejména TV Noe a rádio Proglas, které přenášely přímý
přenos všech velikonočních obřadů. Uprostřed církve se
našlo dost tvořivých a iniciativních lidí, zejména kněží,
kteří jednak přenášeli bohoslužby ve své farnosti pomocí internetu a jednak se dala na internetu dala najít řada
inspirací, jak prožít Velikonoce v rodině. Nakonec řada
rodin, zejména těch s malými dětmi, udělala velmi pozitivní zkušenost se slavením domácí liturgie v rodině.
Děti se mohly více zapojit, bylo dost času jim vše trpělivě vysvětlit, takže krok za krokem si děti mohly projít
s Ježíšem křížovou cestu, objevit prázdný hrob a slavit a
radovat se ze Vzkříšení.
Další dobrou zkušeností byla jakási exploze dobra a zájmu o druhé, která se probudila v mnohých lidech. Šili
roušky, zapojovali se do dobrovolnických aktivit, nabízeli
svou pomoc např. Charitě Hranice apod.
Také to byl jistě čas zastavení se, zamyšlení nad tím, v ja-

Noc kostelů
Noc kostelů byla posunuta na pátek 12.června 2020. Noc
kostelů je letos zaměřená na stvoření, na přírodu.
Navíc papež František stanovil letošní rok jako Rok encykliky Laudato si, kterou vydal před 5 lety a která se zabývá
našim vztahem ke stvoření, odsuzuje konzumismus a bezohledné ničení Země a vyzývá k nápravě.
Proto vás chceme na Noci kostelů v Černotíně seznámit
s touto encyklikou v rámci Večera chval..
Program Noci kostelů v Černotíně :
18.00 - 19.00 Večer chval Laudato si / v překladu Tobě buď
chvála/.
19.00-19.15 - pro zájemce Výklad k historii a výzdobě kostela.
19.15-19.30 - prostor k tiché osobní modlitbě.
Poutě v Černotíně a v Hluzově
Černotín neděle 5.7. 9.30 ke cti sv. Cyrila a Metoděje
Hluzov neděle 26.7. 9.30 ke cti sv. Anny a Jáchyma.
Marie Kaňovská

FOTBAL

Z důvodu pandemie fotbalisté ČERNOTÍNA
ukončili rozehraný ročník okresní soutěže už
na podzim. Jarní část soutěže se vůbec nerozběhla.
Stihli jsme na jaře ještě odehrát přátelák s Bělotínem na umělce SK HRANICE. Bělotín vyhrál
4:1.
V červnu máme domluveny dva přáteláky se
Skaličkou.
V červnu proběhne losování dalšího ročníku
soutěže, do kterého se chceme přihlásit.
Všechny informace ohledně činnosti a akcí TJ
Sokol ČERNOTÍN, můžete sledovat na nové
vývěsce u obecního úřadu (u obchodu po levé
straně).
Fotbalu zdar Marek Pernický

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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