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Rozhovor s předsedou komise městské části 
inženýrem Zdeňkem Blaťákem o roce 2015 
Tradiční otázkou Černovírské ročenky pro rozhovor s předsedou komise 
městské části je: Jaký byl uplynulý rok. Myslím si, že tentokrát můžeme 
jít přímo in medias res, tedy bez úvodu hned k tomu nejaktuálnějšímu. 
V prosinci skončila dlouho (ale opravdu dlouho) očekávaná rekonstrukce 
Frajtova náměstí včetně vybudování chybějícího úseku kanalizace. Co 
k tomu říci? 
Konečně se to podařilo! To je asi nejvýstižnější odpověď na výše uvedenou otázku. 
Pozitivní je, že se podařilo vybudovat dva bezpečné a osvětlené přechody pro 
chodce u zastávek městské hromadné dopravy v místech, kde přechází nejvíce 
chodců vozovku. Ať již jsou to děti, které navštěvují ZŠ a MŠ na Petřkově ulici, 
zákazníci obchodu s potravinami a další chodci. Dalším pozitivem je jistě opravený 
povrch vozovky, nové chodníky, osvětlení a dobudování kanalizace v Heydukově 
ulici. Zásluhu na tom mají všichni, kteří podpořili petici k této akci (viz Černovírská 
ročenka 2014). 

Tvář Frajtova náměstí se významně proměnila a například podle facebookových 
ohlasů se líbí. Nicméně se proslýchá, že úplně všechno se stavbařům 
nepovedlo. A že se ještě mají uskutečnit jisté úpravy. Což konečně zaznělo 
i při kolaudaci. O co konkrétně má jít? 
Jde především o dokončení výsadby zeleně a trávníků, které proběhnou na jaře 2016, 
což je logické, vzhledem k vegetačnímu období, v kterém byla stavba dokončena 
(pozn. prosinec 2015). Dále jde o další drobné úpravy, například týkající se chodců, 
bezbariérových úprav, odpadkových košů atd. 

Nejenom rekonstrukcí této lokality ovšem Černovír a Klášterní Hradisko v roce 
2015 žily. Co se ještě podařilo udělat? Fakticky či alespoň prosadit v rovině 
příslibů. 
V souvislosti s požadavky KMČ na investiční akce se podařilo prosadit vybudování 
bezpečného přechodu pro chodce v místě zastávky MHD Klášterní Hradisko 
u Vojenské nemocnice. K realizaci stavby by mělo dojít v roce 2016. Je již praxí 
prokázané, že výše uvedené stavební úpravy budou mít i druhotný efekt ve formě 
zpomalení automobilové dopravy na ulicích Jablonského a Heydukova. Dále se 
nám v uplynulém roce podařilo opravit další úsek chodníků pro chodce v úseku 
ulic Hlušovická/U Háje od konečné zastávky autobusu MHD v hodnotě zhruba 400 
tisíc korun. Dále musím připomenout úspěšný projekt „Třídění plastu a papíru“, 
kdy jednotlivé domácnosti mají možnost třídění těchto surovin v nádobách přímo 
ve svém domově s následujícím pravidelným svozem. Všem, kteří se do tohoto 
projektu zapojili, děkujeme. 
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Z komise městské části 

Značné změny ve složení
Jak jsme avizovali již v minulé ročence, po říjnových komunálních volbách v roce 
2014 se do městského zastupitelstva dostaly i tři nové subjekty. Ty pak měly, stejně 
jako ostatní strany, právo delegovat své členy do komisí městských částí. Jejich 
konečné složení pak schvaluje Rada města Olomouce.
Přestože počet členů komise se zvýšil z devíti na 13, čtyři dosavadní členství 
ukončili. Na vlastní žádost to byl nejdéle „sloužící“ člen (již od povodní) Miloš Ryzner, 

 To je určitě dobré. Nicméně zůstávají i některé věci, které jsou během na velkou 
vzdálenost. Co by se dalo říci k těmto věcem objevujících se v požadavcích 
komise ve vztahu k magistrátu? 
Dalšími dlouhodobě prosazovanými investičními akcemi komise městské části, 
mimo již výše uvedených, jsou stavby a rekonstrukce spojené s vodovodními 
a kanalizačními řady. KMČ již více let žádá v rámci návrhů na investice o tyto akce 
v ulicích Benýškova/Lamblova, Na Sezníku a Severní/Na Partkách. Prosazení těchto 
akcí bude pro komisi prioritou v nejbližších letech. 
Doufejme, že se nám to i přes nepřímý vliv na rozhodování Rady a Zastupitelstva 
města Olomouce podaří. 

Podzimní komunální volby v roce 2014 přivedly do olomouckého zastupitelstva 
více politických stran. To se projevilo i v tom, že od března 2015 se začala 
komise scházet sice se stejným předsedou, ale v diametrálně jiném složení. 
Místo čtyř dnes již bývalých členů má komise hned osm nováčků. Počet členů 
komise tak vzrostl z devíti na 13. Prosil bych alespoň o stručný komentář. 
Výsledky komunálních voleb v roce 2014 přivedly do Zastupitelstva města Olomouce 
osm politických subjektů či občanských sdružení oproti předchozím pěti. Vzhledem 
k předvolebním deklaracím o větším zapojení se do občanského života měly všechny 
tyto subjekty snahu nominovat do jednotlivých KMČ své zástupce. A bylo pouze 
na jejich nominacích a schválení Zastupitelstva, jaké bude složení jednotlivých 
komisí od roku 2015. Na hodnocení práce jednotlivých členů je zatím brzo, nicméně 
většina z nich se do práce komise zapojila aktivně a jsou pro komisi přínosem. Tímto 
bych chtěl ještě jednou poděkovat za aktivní práci v naší KMČ bývalým členům, paní 
Rudolfové a Mgr. Košťálové a panu Ryznerovi a Ing. Cupákovi. Zároveň bych chtěl 
na tomto místě využít příležitosti a říci, že občanský a veřejný život v naší městské 
části není jen věcí komise (potažmo politických stran nebo občanských sdružení), ale 
i dalších organizací, spolků, ale i každého jednotlivého obyvatele, kteří zde působí 
a žijí. Byl bych velice rád za větší spolupráci mezi všemi, kterým jde o další rozvoj 
a místo pro dobrý život v Černovíře a na Klášterním Hradisku.

(jih)
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který odkazoval na svůj údajně vysoký věk (viz rubrika jubilanti). Do nové sestavy 
se pak nevešli ani zapisovatelka Dagmar Rudolfová, správce vojenské nemocnice 
Ing. Květoslav Cupák a aktivistka Mgr. Jana Košťálová. (Ti všichni byli v komisi 
takzvaně za sebe, jinými slovy – nenavrhla je žádná politická strana.)
Předsedou třináctičlenné komise zůstává Ing. Zdeněk Blaťák, místopředsedou pak 
Ing. Jiří Kropáč. Dalšími členy jsou, podle doby působení v KMČ PhDr. Jindřich 
Hovadík, Bc. Ing. Roman Chrenko a Anna Spurná, DiS. 
Osmero je pak nováčků abecedně seřazeno takto: Ing. Dana Calábková, PaedDr. 
Ivanka Dokoupilová, CSc., Mgr. Vojtěch Holický, Ing. Ladislav Chmela, Ph.D., 
Ludmila Kudličková, RNDr. Iva Lakomá, Mgr. Petr Michálek a David Paroulek.
I pro rok 2016 zůstává schůzovním místem zasedací místnost hasičské zbrojnice, 
dnem první pondělí v měsíci a začátkem 18.00 hodin. Výjimkou je červenec, kdy 
to bude až druhé pondělí. V srpnu se pak schůzka tradičně nekoná. Po lednovém 
setkání (4.1.) bychom se měli sejít 1. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června 
a 11. července. Pak zase až 5. září, 3. října, 7. listopadu a 5. prosince. Doporučujeme 
případné nezbytné změny sledovat na tradičních místech - vývěsní skříňky komise. 
V zápisech z jednání se kromě jiného vždy uvádí termín další nejbližší schůzky, 
na níž mohou občané vyslovit své připomínky a setkat se mj. také se zástupci 
městské i republikové policie.

(jih)

Další krok v nakládání s odpady

Na květnové schůzce se černovírská komise městské části (pravda, po krátkém 
zaváhání) nakonec rozhodla vstoupit do „Projektu třídění plastu a papíru“. Přesvědčily 
nás údajné dobré zkušenosti ze sousedních Lazců.
V krátké době navštívili členové komise osobně všechny majitele rodinných domků 
v Černovíře a na Klášterním Hradisku s krátkým dotazníkem. V něm se měli vyslovit 
zda chtějí mít vlastní modrou popelnici na papír a žlutou na plasty. A vyhnout se 
tak docházení do takzvaných hnízd, které pro hodně lidí přece jen znamená 
ujít za jakéhokoli počasí i větší vzdálenost. Kampaň se setkala tu s větším, onde 
s menším ohlasem. Argumentem těch, kteří byli proti, byl hlavně nedostatek místa pro 
popelnice v nemovitostech a nevyhnutelnost toho, aby někteří lidé museli popelnice 
dokonce přenášet po schodech. Byť jen jednou za čtyři týdny.
Přesto nakonec byl zájem docela slušný, 240litrové popelnice dorazily ke všem 
zájemcům a 10. července nastal první svoz. V seznamu termínu svozů, jichž bylo 
v roce 2015 celkem sedm, mě zarazil ten poslední – 25. prosince. Vzhledem k tomu, 
že se svoz koná v ranních hodinách, znamenalo to vyvézt popelnice na ulici na Štědrý 
den. Domníval jsem se, že byť jsou to popelnice nové, bude to určité znesvěcení 
magické noci, která je jen jednou za rok. Přestože obvykle – alespoň na Jablonského 
ulici – lidé vytahují popelnice na směsný komunální odpad či bioodpad se značným 
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předstihem, tentokrát tomu tak nebylo. 
Až když jsem tak odpoledne učinil 
já, několik jich přibylo i v sousedství. 
Řekl bych ale, s určitým ostychem. 
Rozhodně však v menším množství 
než jindy.
Nejlépe je, když o úspěšnosti hovoří 
čísla. Podle údajů z Technických 
služeb znamenal první červencový 
svoz v našem obvodu 480 kilogramů 
papíru a 300 kilogramů plastů. 
Předposlední svoz na konci listopadu 
pak bylo již 920 kg papíru a 740 kg 
plastů. Tedy vzestupný trend. 

Přerušený jen – zcela očekávaně – regresem v oněm božíhodovém ránu.
Již v prosincových Radničních listech se lidé mohli seznámit s termíny svozu plastů 
a papíru pro rok 2016. Novinkou je, že nádoby na plast a papír bohužel nebudou 
vyváženy ve stejný den. První lednový svoz papíru následuje týden po prvním svozu 
plastů. Pak bude vždy odstup už dvoutýdenní. Znamená to sice nepříjemnost - 
poznačit si do kalendáře už čtyři periody (vedle těch na směsný odpad a bioodpad 
i zvlášť na papír a zvlášť plasty), ale snad to elán pro třídění neutlumí. Pomůckou 
snad může být to, že kromě prvního lednového svozu se bude letos vyvážet 
jedna z těchto dvou nádob vždy v sudý pátek.
Pro úplnost zbývající zimní termíny svozu bioodpadu: 9. února a 8. března.

(jih)

Snímek Jindřicha Hovadíka ze Štědrého dne předchází 
poslednímu sedmému svozu roku 2015. Pravda, v taškách ještě 
nebyly papírové ani plastové obaly z vánočních dárků.

S náměstky primátora o investicích

Společné setkání členů komisí městských částí s náměstky olomouckého primátora 
se uskutečnilo v úterý 8. prosince ve velké zasedací místnosti na Hynaisově ulici. 
Smyslem bylo představit plán 
investic na rok 2016. A to ještě před 
prosincovým jednáním zastupitelstva, 
které mělo schválit rozpočet na další 
rok včetně investic.
Akce se konala ve dvou vlnách. 
V té první byly členové komisí 1 až 
14, tedy i naše jednička. Zastoupeni 
jsme byli hned čtyřmi členy. Dnes už 
je tedy schválený rozpočet, v němž 
se počítá s investicemi ve výši 356 
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milionů korun. Je to o 76 milionů více než v roce 2015. Největší investiční akcí bude 
rekonstrukce tramvajové trati v ulici 1. máje za 115 milionů korun. Počítá se také 
s vybudováním alespoň jednoho nového přechodu v našem obvodu. Měl by vyrůst 
u vojenské nemocnice pod Hradiskem. Příjmy města mají letos poklesnout z loňských 
2,053 miliardy na 1,982 miliardy korun. Rozpočet je vyrovnaný.
Asi největším zážitkem z celé akce je, že pokud mají obyvatelé Černovíra a Klášterního 
Hradiska pocit, že se tu málo investuje, tak obdobně kriticky se na setkání vyslovili 
zástupci hned několika dalších okrajových čtvrtí. Na snímku autora těchto řádků (str. 
5), jsou zleva náměstci primátora RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL), PhDr. Pavel 
Urbášek a Mgr. Filip Žáček (oba ČSSD). Zcela vpravo je pak zástupce vedoucího 
odboru investic olomoucké radnice Ing. Václav Šnajdr.

(jih)

Detašované pracoviště - spojka s olomouckým
magistrátem 
V městské části Černovír - Klášterní Hradisko již desátým rokem působí v prostorách 
zrekonstruované hasičské zbrojnice pracoviště Magistrátu města Olomouce pod 
vedením RNDr. Ivy Lakomé. 
Pracoviště spolupracuje jak s komisí městské části Černovír - Klášterní Hradisko, tak 
se Sborem dobrovolných hasičů Černovír. 
Občanům poskytuje služby veřejného internetu, provádí ověřování podpisů a opisů 
listin, vyřizuje nejrůznější žádosti, požadavky i připomínky občanů, vydává potřebné 
formuláře, poskytuje aktuální informace občanům a spolupracuje s dalšími odbory 
magistrátu města.
Na pracovišti občané mohou jako každým rokem od počátku února až do konce 
května uhradit místní poplatky, a to poplatek za komunální odpad a poplatek za psy. 
V uplynulém roce byl zaznamenán nárůst počtu občanů, kteří těchto služeb využili. 
Bylo to i z okolních městských částí Hejčín a Lazce. Za komunální odpad zde platilo 
195 občanů a za psy 35.
Těšíme se na spolupráci s občany i v roce 2016.

Černovírští nejstarší

Třebaže nejstarší občanka Olomouce loni oslavila již 105 let, Černovír (a Klášterní 
Hradisko, samozřejmě) je na tom v poslední době daleko hůř – ke stovce se 
nyní nikdo ani neblíží. Nejstarší naší spoluobčankou byla již od listopadu 2011 
paní Ludmila Křížová (*1920) z Heydukovy ulice. Ta však již na počátku roku 
2015 zemřela. (Poslední rozloučení proběhlo za výroby předchozí ročenky 19. 
ledna.) V minulosti jsme opakovaně zmiňovali, že žila v domě s pamětní deskou 

(il)
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připomínající válečné oběti ženiných bratrů Jana a Miroslava Čtvrtlíkových. 
Z lidí s trvalým bydlištěm v působnosti naší komise je nyní nejstarší Ivan Solovka 
(*1923) žijící na Sušilově náměstí. Rodák z Podkarpatské Rusi, který má zásluhy 
o osvobození Československa. Podrobněji jsme o něm informovali v předminulé 
ročence. Sluší se však alespoň připomenout, že 24. listopadu loňského roku 
promluvil jako bývalý čelný funkcionář Československé obce legionářské k válečným 
veteránům na setkání v sále Klášterního Hradiska.
Druhým nejstarším člověkem trvale (chtělo by se říci takzvaně trvale) žijícím v našem 
obvodu a první ženou je paní Helena Sogellová (*1925) z ulice Malé Vlčiny. Již 
z názvu ulice s novými domky vyplývá, že ani ona není rodačkou. V aktivním životě 
pracovala podle vyjádření svého vnuka jako hospodská.
Pro zajímavost jsme se pokusili sumarizovat další naše nejstarší:
Ročník 1926 má tři zástupkyně. Devadesátiny by letos postupně měly oslavit paní 
Jiřina Drastichová z Frajtova náměstí, Marie Strakošová z Hlušovické ulice a Milada 
Čamková z Černovírské ulice.
Ročník 1927 je smíšený. Tedy genderově. Vedle paní Ludmily Vyroubalové 
z Černovírské ulice je tu i Ing. Ludvík Punčochář z Jablonského ulice a paní Marie 
Pohanková z ulice Na Partkách.
Ročník 1928 pak má hned čtyři zástupce. Po nejstarším panu Josefu Petrovi 
(Na Partkách) postupně narozeniny slaví paní Jarmila Vlčková (Hlušovická), Zdeňka 
Vajdová (U Stavu) a Jindřiška Uheríková (Jablonského).
Ročník 1929 nemá v  našem obvodu už nikoho.
Ročník 1930 naopak má v našem obvodu momentálně zástupce čtyři. Ti loni slavili 
85. narozeniny. Kromě paní Boženy Svozilové (U Stavu) to jsou tři někdejší spolužáci 
z černovírské (tedy ještě prvorepublikové a později válečné) školy: Jde o pány 
Břetislava Ottu (U Staré Moravy) a Jana Fialu (Frajtovo náměstí) a PaedDr. Evu 
Šiškovou. Snímky a něco více o nich v článku o našich jubilantech.

(jih)

Kaleidoskop černovírských jubilantů
aneb Silný ročník 1941
I v roce 2015 se připravovali členové komise k návštěvám jubilantů. Pětasedmdesátiny 
se v našem obvodu slavily hned devětkrát, osmdesátiny jen jednou. Zato 85letých 
jubilantů z Černovíra a Klášterního Hradiska bylo tentokrát pět. (Připomínám, že jde 
o lidi, jejíž oficiální trvalé bydliště bylo v daném roce právě zde.)
V letošním roce máme mezi sousedy těch, kteří se dožívají uvedených jubileí, daleko 
více – celkem 24. Zásluhu na tom má nebývale silný ročník 1941; pětasedmdesátin 
se má dožít u nás nevídaných 14 jeho příslušníků. Z toho devět žen a pět mužů. 
Dalších šest (z toho jediný muž) se chystá oslavit kulatou osmdesátku. Konečně mezi 
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Čtvrtým „nasnímaným“ pětasedmdesátníkem je odstupující a dosud nejdéle působící 
člen komise městské části Miloš Ryzner. Projektant u řady fi rem i na volné noze žije 

v Černovíře od roku 1983. Nyní je 
již vdovec.
Další, dá se říci zvláštností, je 
skutečnost, že se 85. narozenin 
loni dožili tři bývalí spolužáci 
z černovírské školy. Částečně 
ještě prvorepublikové, později 
i válečné. O doktorce Evě 
Šiškové jsme podrobněji psali již 
před pěti lety. Pochlubila se nám, 
že ještě před naším příchodem 
jí přišla popřát všechna čtyři 

čtyřmi oslavenci s pomyslnými 85 
svíčkami na dortu jsou tentokrát již 
výhradně jen ženy.
Leccos se autor těchto řádků 
pokusil podrobněji zdokumentovat. 
Zajímavostí například bylo, že se 
hned v prvních týdnech roku dožili 
75. narozenin tři lidé v jeho blízkém 
okolí. A všichni v dlouholetých 
manželských svazcích. Takže 
tentokrát netradičně publikujeme 
snímky manželských párů, 
jubilující Jitky Blahové s manželem 
Ing. Vladimírem Blaho, Amalie Kameníčkové („dvojkou“ je manžel Ivan) a Josefa 
Vojáčka, jemuž doma sekunduje žena Jaroslava.

Manželé Kameníčkovi

Manželé Vojáčkovi

Manželé Blahovi

Pan Miloš Ryzner
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dospělá vnoučata. (Na snímku je s předsedou komise městské části.) Obdobně jsme 
již vyprávěli o fotbalistovi Janu Fialovi, kterého přinášíme na snímku s manželkou 
Blaženou. Mimochodem, letos je čeká diamantová svatba. Trojici dotváří černovírský 
patriot Břetislav Otta. O něm více 
v samostatném článečku.

Text a všechny snímky jubilantů (jih)

Paní Eva Šišková Manželé Fialovi

Břetislav Otta pětaosmdesátiletý – znal se i se
Škvoreckým
Charakterizovat člověka, který prožil 85 let v Černovíře, vtěsnat jeho pestrý život 
do krátkého článku, je úkol vpravdě nadlidský. Zvlášť když se jedná o člověka 
činorodého a aktivního. A když to trochu, ale opravdu jen trochu přeženu, tak šíří 
záběru až renesančního. Mluvíme o panu Břetislavu Ottovi z ulice U Staré Moravy. 
Vyberu tedy z jeho vyprávění jen dropty, bez ambicí na nějaký ucelený životopis. 
Na Břetislavu Ottovi je sympatické už jen to, že i nyní rád chodí do černovírské školy 
a vypráví žákům, jaké to tu bylo za jeho dětství. Patří k těm, kteří byli za konce 
druhé světové války už tak velcí, že mnohé z dění dokázali pochopit i v patřičných 
souvislostech. Než opustíme dětství, tak náš pamětník připomene strýce Antonína 
Ottu, který před příchodem do Olomouce pracoval jako zahradník Pražského hradu.
Rodina bydlela v sokolovně, takže dost cvičil na kruzích, bradlech, na koni i hrazdě, 
dělal prostná. „Dokonce jsme vyhráli jako mladší dorostenci středoškolské hry,“ 
pochlubil se. Když skončil s gymnastikou, dal se na černovírský volejbal. „Byli tu 
dobří hráči, ale já neměl tu správnou výšku,“ posteskl si. Své zkušenosti pak zúročil 
jako trenér žen Řempa Olomouc.
Na vojně, kam nastoupil v roce 1951, bylo pozoruhodné nejen to, že v jejím závěru 
zemřel Stalin a český prezident Klement Gottwald a že se služba konaná u tankistů 
prodloužila. Zajímavější bylo setkání se spisovatelem Josefem Škvoreckým. „Psal 
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Tankový prapor 20 metrů ode mne,“ vzpomíná. „Postavu, kterou hrál ve fi lmu Roman 
Skamene, jsme oba znali. Byl to Slovák,“ dodal ke snímku, který byl natočený až 
v roce 1991. (Věřte nevěřte, shodou 
okolností, když píšu tyto řádky, tedy 
27. prosince, právě Česká televize 
fi lm reprízuje.) Břetislav Otta dál 
připomíná, že Škvorecký v tu dobu 
byl již renomovaným autorem a měl 
napsané Zbabělce – byť vyšly až 
koncem padesátých let. Proto se s ním 
radil o svých literárních pokusech. „Řekl 
mi, že některé mé verše jsou dobré, 
jiné horší,“ vzpomíná. Po vojně byl 
Škvorecký hostem Okresní knihovny 
Olomouc. „Půjčil jsem mu svetr, vrátil mi ho v balíku,“ vzpomíná i na detaily.
Profesně strávil nejvíce času jako pracovník podnikového ředitelství Knihy. Dělal 
referenta pro rozšiřování technické literatury, ale i na propagaci, byl revizorem 
a šéfem hospodářské správy.
K jeho současným zájmům patří vymýšlení vtipů. Posílá je do časopisů a občas za ně 
dostává i drobné ceny. S tím pak tak trochu souvisí jeho tvrzení: Rozesmál jsem 
premiéra. Při květnovém výročí vypálení osady Javoříčko totiž řekl předsedovi české 
vlády Bohuslavu Sobotkovi, že „dělá tajemníka tajemnici“. Znamenalo to, že pomáhá 
své ženě Milušce Ottové, tajemnici olomoucké okresní organizace Svazu bojovníků 
za svobodu.
Abychom doplnili mozaiku zájmů Břetislava Otty. Byl to on, který mě viděl fotografovat 
svatováclavskou pouť a upozornil mě na osobnost faráře československé církve 
husitské Jaroslava Křivánka. Ale o něm už více v následujícím článku.

(jih)

Na snímku jubilant Břetislav Otta s manželkou Miluškou. 

Jaroslav Křivánek v několika podobách

Černovírská pouť či, chcete-li Svatováclavská pouť do Černovíra, kterou pořádá 
církev československá husitská, v uplynulém roce zpestřila zdejší život již popáté. 
Bylo to na den svátku Václava, tedy 28. září. Jejím centrem je tradičně Sbor Prokopa 
Holého na Frajtově náměstí. Organizuje ji mladý (ročník 1979) farář z Husova sboru 
Mgr. Jaroslav Křivánek.
Farář Křivánek na této akci mj. vzdal hold přítomnému a po dvaceti letech 
odcházejícímu faráři Mgr. Františku Konvalinkovi. V průvodu okolo kostela se 
pouti zúčastnila v obřadním rouchu i emeritní biskupka olomoucké diecéze církve 
československé husitské Mgr. Jana Šilerová. Bedlivý pozorovatel zaznamenal 
přinejmenším jednoho dalšího duchovního v civilu.
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Jak jsme uvedli již v předchozím článku, s myšlenkou zviditelnit osobnost faráře 
Křivánka přišel pan Břetislav Otta. Spolu s ním jsme také do farářova domovského 
Husova sboru zavítali. Jaroslav Křivánek v roce 2014 teprve slavil 10 let kněžství. 
Pochází z Krkonoš a do Olomouce přišel v roce 2011. Přiznal, že černovírská 
pouť je jeho myšlenka. Smyslem bylo oživit tradici, kdy se do povodní v roce 
1997 v černovírském kostele bohoslužby konaly pravidelně. Věřících této církve 
od prvorepublikového entuziasmu završeného výstavbou svatostánku ovšem 
významně ubylo. I po relativně krátkém působení v Olomouci dokáže těch pár 
věřících rodin husitů docházejících do města z Černovíra vyjmenovat. 
Pánové Otta a Křivánek pak mluvili o tom, jak ještě černovírskou pouť vylepšit, aby 
přitáhla větší pozornost veřejnosti. Bavili jsme se o přímém přenosu na stanici Český 
rozhlas Dvojka i o farářově vyprávění pro Český rozhlas Olomouc. Jaroslav Křivánek 

sdělil i svůj pohled na osobnosti Jana Husa, Prokopa Holého a svatého Václava. Ale 
to už by bylo nad rámec tohoto článku.
Přiznám se, že až do loňského 5. října (do dne návštěvy fary) jsem nevěděl o existenci 
webových stránek Husova sboru. Hned jsem na ně zavítal a zjistil, že tu mají docela 
zajímavý farní zpravodaj. Například tu Jaroslav Křivánek podrobně popisuje, jak běžel 
poslední dva ročníky Olomouckého půlmaratonu, které vedly přes Černovír. A také 
mě ve zpravodaji zaujala pozvánka na besedu v kavárně Amadeus moderovanou 
Ing. Jiřím Cetkovským, jehož hostem měl být právě farář Křivánek. S tím, že tu bude 
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vyprávět „ze svého pestrého života kotelníka, kostelníka, zahradníka, faráře, otce 
a vytrvalostního běžce“.
Jak se ukázalo na místě, pravdu měla pozvánka, která hovořila o tom, že mluvené 
slovo podvečera 20. října bude doprovozeno hudbou Jitky Křivánkové a jejích 
žáků z konzervatoře. Ukázalo se ovšem, že dalším hostem večera je producentka 
a překladatelka Kateřina Zahradníčková. Tím chci říci, že ne všechen čas byl 

věnován životu duchovního. Přesto se 
posluchači dozvěděli mj. že postavení 
faráře je na Moravě (v Olomouci) 
lepší, než v Čechách. A to včetně 
radnice. Na ní uslyšel – co pro vás 
můžeme udělat, pane faráři. Kdežto 
v Čechách prý podvědomě slyšel – co 
zase chce. 
Na otázku, jaké je, když farářovi 
hraje v kostele manželka varhanice, 
odpověděl, že je to skvělé spojení. 

Sám pochází z hudební rodiny, ale on se prý nepovedl. „Ale moc jsem toho nepokazil 
- předal jsem geny dětem,“ svěřil se. Děti? Tak ty mají čtyři. Rád chodí na přenosy 
z Metropolitní opery do kina Metropol.
Zajímavé byly také postřehy z přímého přenosu na ČR 2. Důraz je na přesnost, aby 
přenos nemusel nuceně končit například v polovině písně. „Jsem rád, když zhasne 
červené světlo,“ přiznal.
Nakonec došlo i na ty půlma-
ratony. Na tom letošním se 
mu podařilo závěrečným fi ni-
šem stlačit čas pod hranici ho-
diny a půl (čistý čas 1:29:30). 
A to je, jak uznají všichni za-
svěcení, pro amatéra už velmi 
dobrý výsledek.

(jih)

První autorův snímek je 
ze Svatováclavské pouti. 
Na ještě rozestavěném Frajtově náměstí se řadí do čela průvodu Hanácká dechovka.
Na druhém záběru z fary diskutuje farář Jaroslav Křivánek s aktivistou Břetislavem 
Ottou.
Třetí snímek je z besedy v kavárně Amadeus, kde Jaroslava Křivánka (a Kateřinu 
Zahradníčkovou) zpovídá moderátor Jiří Cetkovský (80). Zcela vpravo Jitka 
Křivánková, která obstarala hudební složku podvečera.
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Námořníci jsou různí

Na novinářské práci je kromě jiného zajímavé, že se člověk i po desítkách let u řemesla 
neustále setkává s něčím novým. A pokud je na to čas, je dobré se na setkání s tím 
dosud neznámým dopředu dobře připravit. To jsou obecně známé pravdy. Realita je 
často jiná. Posuďte sami.
Se jménem Petr Lichtblau (*1966) se čtenáři černovírských ročenek již léta 
setkávají jako s velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů. Taky jsem slyšel, 
že se měl „plavit po mořích“. A tak jsem nashromáždil některé zásadní údaje. 
Například to, že se pod československou vlajkou plavily námořní lodě již krátce 
po vzniku Československa. Nebo, že v roce 1959 přibyla největší československá 

loď Ostrava o délce 170 
metrů a šířce 22 metrů, 
plovoucí rychlostí 15,5 uzlu. 
O Československé námořní 
plavbě, která byla v roce 
1992 privatizována v první 
vlně kuponové privatizace. 
O změně na Českou 
námořní plavbu v roce 
1994. Až po postupný zánik 
v souvislosti s Harvardskými 
fondy.
Takže nyní ta jiná skutečnost. 

Petr Lichtblau vystudoval v Ostravě chemickou průmyslovku. Pracoval 
ve Farmaku, ale to jej neuspokojovalo. Snad ani v Interhotelu Palác. Toužil se 
dostat do Ameriky. Jak se to dělá? „Přečetl jsem si v Mladé frontě inzerát a jel 
do Bratislavy na konkurz, v němž hledali stevardy výletních lodí. Uspěl jsem a pak 
jsem nastoupil na týdenní kurz,“ vzpomíná. Dodává, že kurz si musel sám zaplatit. 
Poté odjel autobusem do Paříže. 
Odsud již letecky do Maiami. Dostal 
se do řecko-americké společnosti. 
První plavba byla na lodi S/S Meridian 
na Bermudy. Plavilo se ovšem, jak je 
vidět na snímku, i do Jižní Ameriky. 
Petr Lichtblau sází pojmy jako Snack 
Steward a Busboy. Současně ale 
přiznává, že to byla těžká a spíš 
podřadnější práce zahrnující například 
uklízení špinavých talířů od stolů. 
Dělalo se nonstop, volno takřka 
nebylo žádné. (Ani se nechce věřit, že 
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pauza byla jen jedenkrát za týden přes oběd.) A ani s výdělkem to prý nebylo 
příliš slavné. To byla léta 1992 a 1993. 
Druhá cesta jej do Spojených států zavedla v letech 1994 až 1995. Tentokrát se plavil 
už s jinou společností jako Asistent Waiter na lodi M/S Crystal Harmony. Stejně jako 
v prvním případě se plulo do Karibiku, pak i na severní polární kruh. Spokojenost 
s touto misí byla daleko větší.
Dnes se Petr živí něčím zcela jiným (je oblastním manažerem prodeje a servisu 
zdravotní techniky). Co myslíte, stála ta zkušenost za to? Na to si musí každý 
odpovědět sám. Jen bych připomenul, že se tyto cesty mladým lidem otevřely vlastně 
teprve až na začátku 90. let a že ani nyní, při o něco vyšších výdělcích, si velká část 
lidí nemůže dovolit procestovat tolik zemí v tak krátké době.

(jih)
První snímek ukazuje mladičkého Petra Lichtblaua na palubě S/S Meridián u břehů 
Venezuely coby Busboye. Druhý je z prosince a byl pořízen, jak mnozí poznávají, 
v hasičské zbrojnici. 

Správa obce Černovíra aneb Od fojta ke starostovi

Fojti

Černovír je mezi poddanskými statky kláštera premonstrátů na Hradisku spolehlivě 
doložen až v roce 1429. Ale jisté je, že obec byla založena téměř o dvě stě let dříve, 
někdy ve 13. století. Malá zemědělská obec byla založena nižší šlechtou (Teodor 
a Milek), nebo lokátory téhož jména, což je pravděpodobnější, v těsné blízkosti 
svobodné osady rybářů a vodáků. Ta zde bývala snad ještě před příchodem Slovanů.
Do čela poddanských obcí jmenovala vrchnost obvykle správce – fojta. Byla mu 
svěřována nižší soudní pravomoc, dbal na pořádek v obci a zajišťoval výkon robotních 
povinností. Bylo tomu tak zřejmě i v Černovíře a prvními fojty mohli být právě Milek 
a Teodor, pokud ovšem nebyli zpočátku přímo majiteli.
V klášterních zápisech můžeme vysledovat jména 21 fojtů mezi lety 1580 až 1755. 
Prvním známým (potvrzeným) fojtem byl jistý Blažej Luda. Z roku 1594 se dovídáme, 
že „se svolením opata za ouřadu fojta Bartoše Červinkovýho prodala poctivá panna 
Zuzana, vdova, grunt svůj a zahradu Janu Boskovskému“. Můžeme se domnívat téměř 
s jistotou, že úřad fojta nebyl v Černovíře dědičný, a tudíž ani vázaný na určitý grunt. 
Opati kláštera měli při jmenování fojtů šťastnou ruku. Svědčí o tom příkladná věrnost 
černovírských poddaných své vrchnosti v bouřlivém patnáctém století. Tehdy byli 
premonstráti 66 let zbaveni kláštera na Hradisku a přežívali ve vyhnanství v Olomouci. 
Klášter byl v té době dvakrát pobořen. Po celou dobu zachovali Černovírští své 
klášterní vrchnosti věrnost, odváděli platy a naturální dávky. Jistě to byla zásluha 
pevné správy obce, a to tím spíše, že byli i v duchovní správě odňati klášternímu 
kostelu sv. Štěpána a přifařeni k Matce Boží na Předhradí v Olomouci.
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Posledním fojtem v Černovíře byl Ondřej Srovnal, který vykonával svůj úřad až 
do roku 1755.

Rychtáři

Fojt byl, jak víme, jmenován vrchností. Výkon úřadu záležel na tom, jak se osvědčoval, 
a nebyl tudíž časově vymezen. Za těchto podmínek jistě fojt zastupoval a prosazoval 
především zájmy vrchnosti.
Rychtář je volený člen obecního výboru a jeho funkční období je časově vymezeno, může 
ale být volen opakovaně. Zastává především zájmy obce. Vývoj obecní správy byl ovšem 
postupný. Souvisel s reformami císařovny Marie Terezie a Josefa II. Je téměř jisté, že 
v Černovíře až do zrušení opatství hradišťského (18. srpna 1784) byla volba a činnost 
rychtáře silně ovlivňována vrchností na Hradisku. K uvolnění došlo až po převzetí 
klášterních statků Moravským náboženským fondem. 
Prvním černovírským rychtářem byl Ondřej Dostál (1755) a po něm dalších devět volených 
až do zrušení roboty. Poslední rychtář v Černovíře Josef Tihelka zastával svůj úřad mezi 
lety 1844 až 1848. Jako první starosta úřadoval potom do roku 1852.
Agendu obce vedl obecní písař. V Černovíře byla tato činnost vykonávána písaři 
klášterními. Od roku 1558 mohla obec pečetit listy vlastní pečetí černým voskem.
Někteří písaři a jiní klášterní služebníci se rádi v Černovíře „zakupovali“ a se svým 
majetkem volně disponovali. Tak víme, že „v roce 1614 koupil Bohuš starší Kokorský 
z Kokor na Laškově a v Přemyslovicích grunt osvobozený v Černym Viře se čtyřma 
kusy polí od Jana Lesnara z Majetína, písaře na Klášterním Hradisku“. Jiný písař, Pavel 
Bartoňků z Bystročic, písař na Klášterním Hradisku, sepsal Registra (přehled platů 
a dávek).
Písaři se také dokázali černovírských poddaných zastat a sepisovali pro ně supliky. 
A vskutku se uměli do přízně vrchnosti, tedy opatů, vlichotit. Jako malou ukázku 
písařského umění uveďme žádost černovírských podruhů (ve spise „oferů“) 
o zmírnění poplatků. Spis určený opatovi Robertu Sanciusovi (1722 až 1732) sepsal 
neznámý písař. Po rozsáhlém oslovení s vyjmenováním všech jeho úřadů a obročí 
pokračuje: „K velebným Vaší veliké milosti nohám se mnou a se všema nama Vaší 
milosti poddanýma tato prosba padá k Vaší vysoké velebnosti, dobrodiní studnici žádá 
a obmyšluje přistoupiti poněvadž jí milosrdenstvím hojně se prýštiti v svých potřebách 
mnozí okusili. Obávali bychom se sice sníženou žádost naši s zaneprázdněním Vaší 
vysoké důstojnosti rozprostírati. Však ale přirozená přívětivost Vaše běloskvoucí 
lilium nás všechny úctou jímá“. A tak dále, a tak dále.

Starostové

Obecní výbor od roku 1850 samostatné obce Černovír spravující také Lazce 
a Klášterní Hradisko byl až do roku 1919 osmnáctičlenný se čtyřmi radními. Ve výboru 
a hlavně mezi radními měli hlavní slovo majitelé půdy, a to přesto, že počet dělníků, 
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řemeslníků, živnostníků a zaměstnanců rychle narůstal. Nově příchozí se více 
uplatňovali v politickém a spolkovém životě. Vliv na správu obce uplatňovali od roku 
1908 sociální demokraté a od 1909 Sokol. Prvním starostou byl již zmiňovaný Josef 
Tihelka, po něm následovali:
Karel Lón (1852 až 1861)
Fabián Vajda (1861 až 1870) 
Jan Kadlec (1870 až 1879)
Engelbert Bolhar (1879 až 1883)
František Doležel (1883 až 1886)
Josef Tihelka 1886 až 1889)
Karel Tihelka (1889 až 1891)
Josef Dostál (1891 až 1900)
Karel Petr (1900 až 1919).
Poslední jmenovaný tedy vykonával starostenský úřad 19 let. Opakované funkční 
období prodloužila válka, během níž se obecní volby (ostatně ani žádné jiné) 
nekonaly. Stejně jako za rychtářů vykonával obecní agendu obecní písař. Ta 
ostatně nebyla za Rakousko – Uherska příliš složitá. Šlo téměř výhradně o pracovní 
a služební knížky, dobytčí pasy, přihlášky a odhlášky vojenských osob, domovské listy 
a vysvědčení zachovalosti. Matriky byly vedeny farním úřadem. Často byli obecními 
písaři učitelé zdejší školy. V roce 1892 to byl Julius Valouch, učitel v Černovíře. 
Posledním obecním písařem byl pan Leopold Jabčík. Vyhlášky a nařízení, jakož 
i pochůzky a svolávání obecního výboru, vykonával obecní posel (1868 Bartoloměj 
Jaroš). Dalšími zaměstnanci obce byl bubeník a polní hlídač (do roku 1930 pan Jan 
Démek) a až do zavedení rozhlasu v roce 1941 pan Josef Kroutil.
Černovír neměl, pokud paměť sahá, obecní úřadovnu. Veškerá agenda se odehrávala 
v jizbě starosty. Zde také zasedali obecní radní, výbor potom nejčastěji v hospodě. 
Po vzniku samostatného československého státu byl Černovír spolu s ostatními 14 
příměstskými obcemi připojen k Velké Olomouci jako předměstí. Poslední zasedání 
představenstva samostatní obce Černovír se konalo 8. června 1919. Jednání řídil 
starosta Karel Petr a zápis provedl zapisovatel František Trdlica. 
Obecní správu převzala olomoucká radnice, a jak se říkalo (nejenom v Černovíře) 
„s každým prdem se muselo až do města“.

PaedDr. RUDOLF HRADEČNÝ
(Pozn. red: Nejen autor tohoto článku vzpomíná, že se o posledním starostovi ještě 
dlouho mluvívalo jako o tatíčkovi Petrovi.)

Černovírská škola loni žila svým rušným a aktivním
životem
Během letních prázdnin se budovalo a za necelé čtyři měsíce vznikla ze školnického 
bytu mateřská škola. Zahájení provozu bylo 2. listopadu a 15 dětí si užívá nových 
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vnitřních prostor i moderně vybaveného hřiště. Protože jsme v jedné budově, došlo 
i k propojení života mateřské i základní školy. 
V lednu při zápisu do 1. třídy uspělo a bylo přijato 23 dětí. Po více než deseti letech 
jsme překročili magické číslo 20 dětí na třídu. Za to jsme moc rádi. 
K vydařeným akcím patřil nejen karneval, ale i celodenní školní výlet do Westernového 
městečka v Boskovicích. Tradiční klasika - školní akademie a vánoční výtvarné 
dílny - přilákaly širokou veřejnost a k naší velké radosti se opět povedly. Velkou 
společenskou událostí byl také 3. školní a sokolský ples. Tyto akce vznikají za podpory 
a účasti výboru SRPŠ. Velmi si této spolupráce vážíme. 

Mgr. LIBUŠE OHNÚTOVÁ, vedoucí pracoviště

V roce 2015 se fotbalistům Slovanu Černovír příliš 
nedařilo
Kalendářní rok 2015 bohužel nepřinesl fanouškům a hráčům TJ Slovan Černovír příliš 
radosti. Už 3. ledna nás navždy nečekaně opustil kamarád a neodmyslitelný člen 
našeho oddílu Rosťa Holický. Tato smutná zpráva zasáhla nejen příznivce Slovanu. 
Proto bylo velmi těžké začít naši společnou činnost tradičním fotbalovým plesem. 
Ples se nakonec podařilo uspořádat, i když atmosféra nemohla být tak uvolněná jako 
dřív. Po plesu se na chvíli práce výboru fotbalového klubu omezila a všichni nabírali 
síly do další práce. Hned na konci ledna se totiž naplno rozjely přípravy všech 
mužstev oddílu na odvetnou část fotbalových soutěží ročníku 2014/2015. Muže TJ 
Slovan čekal boj o záchranu příslušnosti v I.A třídě OKFS a mládežnické celky měly 
proměnit kvalitní práci v lepší umístění v tabulkách. 
K boji o záchranu v mužské kategorii předurčoval poměrně vyrovnaný stav v dolní 
polovině tabulky I.A třídy, kdy mezi 5. místem a 12. místem byl rozdíl pouhých tří 
bodů. Navíc nás čekaly těžké zápasy na hřištích vzdálenějších soupeřů a tudíž 
složitý import bodů. Ale postupně: Důležité bylo sestavit odpovídající kádr hráčů 
a stanovit program zimní přípravy. Co se soupisky týká, tak bylo docela důležité, aby 
pokračoval Jirka Judas. Po delším jednání se podařilo dohodnout hostování a Jirka 
tudíž jarní část sezony odehrál. Dalším důležitým hostujícím hráčem byl Petr Švajda, 
a i ten zůstal v kádru pro jaro. Hodně se řešila i konkurence na pozici brankáře, ale 
tady se nepodařilo přivést nikoho, kdo by byl lepší než stávající duo gólmanů Sedlář, 
Gross. Nedopadl ani další pokus o návrat Bořka Petrů z Rakouska. Bohužel Slovan 
přišel i o atraktivního hráče z Kamerunu, Tonyho. Slovan zájem měl, vždyť Tony už 
byl stabilním členem základní sestavy, ale bohužel hráč se v zimní přestávce vrátil 
do Afriky a komunikace s ním se stávala čím dál složitější. Dá se říct, že tak jak se 
Tony nečekaně v Černovíře objevil, tak stejně nečekaně se z Černovíra i vytratil. 
Stopu prvního legionáře klubu však bezesporu zanechal. Na soupisku byl naopak 
připsán odchovanec Radim Pučálka, který se vrátil z hostování v Kožušanech. 
V přípravných zimních zápasech se Slovanu příliš nedařilo. Snad nejlepší výkon přišel 
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hned v prvním přáteláku s rakouským celkem USC Mallersbach s našimi odchovanci 
Bořkem Petrů a Tomášem Majdou v sestavě. Vítězství 8:4 pak vystřídaly rozpačité 
remízy s Horkou, Novými Sady B, prohra se Slatinicemi a v generálce další remíza 
1:1 na hřišti Hluboček. Ostrý start do sezony měli Černovírští odehrát v Rapotíně, ale 
počasí rozhodlo o odkladu. A tak se mistrovská premiéra odehrála na domácí půdě 

arény „U komína“ s mužstvem Troubelic. A podle papírových předpokladů to měl být 
jednodušší rozjezd sezony. Bohužel po smolném průběhu utkání skončilo prohrou 
týmu trenéra Martina Zmrzlého 0:1. Hosté se tím odpoutali od předposledního 
místa a Slovanu začala jednoznačně složitá cesta za záchranou. Přišla totiž prohra 
v Maletíně 1:5 a tým se ocitl v tabulce na 13. místě. V následujícím domácím zápase 
s Českou Vsí 26. dubna šlo už o velmi hodně. Šťastná výhra 1:0 dodala celku 
trochu sebevědomí, ale byl to bohužel jen záblesk. Vždyť předchozí výhra měla 
datum 8. 11. 2014, tedy téměř půl roku staré. Pak přišla další prohra v Jindřichově 
1:2, překvapivá remíza 1:1 v dohrávce v Rapotíně a naštěstí domácí vítězství 
s Moravským Berounem 3:1. Trápení ve Štítech 1:2, doma s Leštinou 1:2 a před 
odjezdem na zápas se suverénním Jeseníkem už bylo mužstvo tak zdecimované, že 
to vážně vypadalo, že snad ani k lídrovi tabulky nepocestuje. Nakonec 11 statečných 
borců odjelo, když si premiéru v mužské kategorii odbyl 15letý Honza Hanousek. 
Výsledek 1:3 byl sice uspokojivý, ale body to zase nebyly. A nebyly ani v posledním 
domácím utkání s Bohuňovicemi. Opět po výsledku 1:2. Naštěstí ani ostatní soupeři 
na tom nebyli nějak výrazně lépe a taky situace v ostatních soutěžích nasvědčovala 

MUŽI 2015/2016 Horní řada zleva: Martin Zmrzlý – trenér, Aleš Špička, Milan Kuba, Petr Vyroubal, Petr Švajda, Jiří Judas, 
Miroslav Géc, Marek Havelka, Karel Okleštěk, Lukáš Sedláček – vedoucí mužstva. Dole: Jakub Gross, David Zdráhal, Eda 
Pulkert, Tomáš Kesler, Jaroslav Sedlář, Lukáš Murárik, Jan Špička a Pavel Ježo.
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tomu, že bude sestupovat jen jeden tým. Poslední zápas sezony v Lošticích se tak 
už jen nutně dohrával. Vítězstvím 2:1 Slovan dosáhl na konečný počet 30 bodů 
(20 podzimních a 10 jarních) a konečné 10. místo v tabulce I.A třídy OKFS. Tento 
konečný rezultát byl ale přijat s velkými rozpaky. 
Ani dorostencům Slovanu se jarní odvety příliš nevydařily. Nicméně trochu 
na omluvu družstva trenéra Antona Guskoviče může být fakt, že skladba celku byla 
z těch nejmladších v soutěži a tudíž s příslibem do další sezony. Bojovný celek 
zachraňoval konečné umístění na 5. místě krajského přeboru OKFS povedeným 

závěrem se ziskem 48 bodů. Nejvydařenější zápas sehrál Slovan na domácí půdě 
v derby s Chválkovicemi a po výsledku 1:0 potvrdil svoje dominantní postavení mezi 
celky z olomouckého okresu. Trenér Guskovič bude s téměř nezměněným týmem 
pokračovat i v následující sezoně. 
Oddílem, který byl v rámci Slovanu nejlepším v sezoně, byli neofi ciálně vyhlášeni 
starší žáci. Situace v tabulce po podzimní části pasovala černovírské na 6. místo 
krajského přeboru OKFS se ztrátou 6 bodů na medailové pozice. No ale trenéři 
Ondřej Fojtík a Tomáš Kopp v zimní přestávce složili a připravili celek, který 
předvedl famózní jarní jízdu s bilancí 12 výher a jedinou porážkou 1:3 na hřišti lídra 
z Čechovic. Zisk 36 jarních bodů a skóre 75:7 se asi zapíše do historie mládežnické 
kopané Slovanu. Výsledky jako 9:0 se Zábřehem a 7:1 s Jeseníkem způsobily, že 
na poslední zápas sezony s Novými Sady zavítaly početné davy fanoušků, kteří dříve 
chodili pouze na mužskou kategorii. A po jasném výsledku 4:0 uspořádali na hřišti 
nádherné poděkování chlapcům za vydařenou sezonu a konečné 3. místo v tabulce. 

DOROST 2015/2016 Horní řada zleva: Anton Guskovič – trenér, Lucas Kotek, Dominik Kudlička, Marek Vysoudil, Šimon 
Bařinka, Dominik Guskovič, David Dočkal, Lukáš Marta, Pavel Meissner, Petr Placek – vedoucí mužstva. Dole zleva: Martin 
Blažek, Michal Hlava, Jiří Jurtík, Jan Vaněčka, Jan Hanousek, Jakub Vrba a gólman Pavel Vysoudil.
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Bude zajímavé sledovat další osudy hráčů jako Robin Kuchyňa, Tadeáš Hrstka, 
Vojta Blažek nebo Filip Gronich. 

Mladší žáci Slovanu patří již delší čas do střední části tabulky svojí soutěže. Toto 
postavení potvrdili i na jaře 2015. K podzimním 19 bodům přidali jarních 17 a v tabulce 
krajského přeboru to stačilo na standardní 8. místo. U celku mladších žáků se tímto 
výsledkem loučil dlouholetý trenér mládežnických celků Petr Placek. Prošel si cestou 
od mladších benjamínků až do mladších žáků a za jeho práci zaslouží velké uznání, 
protože práci s mládeží věnuje Slovan prioritu. Trenér Placek se nadále posouvá 
k celku dorostenců a rozšíří tak tým v nejstarší mládežnické kategorii. 
Dalšími celky, které na jaře 2015 bojovaly v dresu Slovanu, byla družstva benjamínků. 
U těchto celků by neměly být výsledky až tak podstatné, ale protože máme v těchto 
kategoriích nejvíce hráčů, tak je správné zmínit konečné 1. místo starších benjamínků 
v turnajovém systému soutěží okresního přeboru. U chlapců skvěle pracovali trenéři 
Marek Čech a Aleš Šoltés, u starších a Petr Zoubek s Petrem Kundrtem a Petrem Sikou 
u mladší kategorie. Už nyní máme v těchto ročnících několik velmi nadějných borců. 
Letní období je pro fotbalisty a fotbalové činovníky docela hektické. Uplynulá sezona 
skončí v polovině června a ta následující začíná hned v půlce srpna. Při hodnocení 
uplynulé jarní části výbor Slovanu konstatoval, že se nedaří mužům vystoupit ze stínu 
druhé poloviny tabulky. Už druhou půlsezunu je to ze strany Slovan jen boj o holé bytí v I. 
A třídě. Je potřeba zvýšit konkurenci a kvalitu prvního mužstva tak, abychom se nemuseli 
strachovat do posledních kol. Na druhé straně se Slovan prezentuje jako mládežnický 

STARŠÍ ŽÁCI 2015/2016 Horní řada zleva: Jiří Malíšek, Adam Boyko, Martin Blažek, Vojta Blažek, Robin Kuchyňa, Tomáš 
Šiška, Matěj Juřena, Tadeáš Hrstka, Ondřej Fojtík - trenér, Filip Gronich. Dole: Jiří Placek, Marek Čtvrtlík, Oliver Grézl, Jakub 
Vrba, Jan Švancara, Jakub Janča. 
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klub, a po této stránce klub funguje bezvadně a progresivně. Nicméně práce je v létě 
hodně a nejdůležitější akcí je uspořádání tradičního turnaje bývalých hráčů nad 35 let 
věku s názvem „Legendy se vrací“. S tímto turnajem jsou spojeny i práce na vylepšení 
podmínek pro hráče a návštěvníky našeho areálu. Tentokrát to byly práce při vydláždění 
pod pergolou a na střídačkách. Samotný turnaj se v posledních letech stává téměř exhibicí 
bývalých hráčů Hodolan. Ti opět v roce 2015 nezklamali, zúčastnili se v hojném počtu 
a po finálovém výhře nad Hněvotínem turnaj ovládli. V zápase o 3. místo pak zvítězily Nové 
Sady nad domácími borci Slovanu. Výsledky se však všichni zúčastnění příliš nezabývali. 
A nejdůležitější společenskou funkci turnaj splnil opět náramně. Pak už přišla na řadu 
prázdninová povinnost připravit všechny celky na následující sezonu 2015/2016. A to jak 
po personální stránce, tak i po stránce materiální a finanční. Do platnosti vstoupilo nové 
pravidlo o zajištění elektronické vybavenosti areálu v souvislosti s vyplňováním zápisů on-
line a s možností vyřizovat přestupní náležitosti přes internet. To znamenalo velké úpravy 
v databázi hráčů a členů oddílu. Tato novinka se zvládla, funguje a zase nás posunula 
trochu dopředu. V celém areálu „U komína“ je nyní přístup k internetu samozřejmostí. 
Organizačně byl Slovan na sezonu připraven. Zbývalo „jen“ vyřešit skladbu hráčů 
v družstvu mužů. Už dopředu se klub dohodl na pokračování trenéra Martina 
Zmrzlého. Ten zcela logicky požadoval oživení a zkvalitnění hráčského kádru. A to 
se bohužel příliš nepovedlo. I přes velkou snahu a oslovení několika vytipovaných 
hráčů k výraznému posílení nedošlo. Navíc se nepovedlo dohodnout prodloužení 
hostování s Jirkou Judasem a na celý podzim vypadl ze sestavy vinou zlomené nohy 
kapitán Petr Vyroubal. Takže celek se jevil spíše oslaben, než posílen. Řešení se 
nakonec hledalo až do konce přestupního termínu v říjnu 2015. Bohužel neúspěšně. 
Jediným pozitivním počinem bylo setrvání na hostování Petra Švajdy a hostování last 
minute před prvním zápasem hráče Jakuba Kvapila, kterého diváci znali především 
z Chválkovic. Příslibem byl i příchod na hostování Petra Ševčíka z Blatce. Příprava 
na sezonu proto probíhala v docela nervózní atmosféře. Začátek s výraznou prohrou 
v Lutíně moc klidu nepřidal. I další přáteláky byly nevýrazné. Poslední generálkou 
před sezonou byl tradiční Mikšíkův memoriál ve Chválkovicích. Tam se Slovan trochu 
sebral a po dobrém výkonu sice podlehl domácím Chválkovicím, ale v dalším utkání 
porazil Velkou Bystřici a zdálo se, že vše směřuje dopředu. A i první mistrovská utkání 
sezony 2015/2016 se zdála v pořádku. V 1. kole Slovan přehrál doma nebezpečný 
Maletín díky hattricku Havelky 5:3, pak ve 2. kole podlehl docela nešťastně na půdě 
Rapotína gólem pět minut před koncem 1:2. Když pak Černovír zdolal Hlubočky 3:1 
nastalo jakési uspokojení a ustrnutí. Hra sice nebyla nijak pohledná, ale body byly. 
Jenže pak přišla série proher, v Konici 1:3, s Bělkovicemi 0:2, s Haňovicemi 0:2 
a v Lošticích 1:2. Jediný bod v této fázi bral Slovan za bezbrankovou remízu v Dubicku. 
Po 8. kole byl zisk 7 bodů tristní a čekal se domácí zápas se Štěpánovem, který byl 
na tom v tabulce ještě hůř než Slovan. Po vítězství 4:1 se všichni v Černovíře mohli 
trochu optimisticky nadechnout. Jenže přišla další bída a prohry v Bohuňovicích 0:2, 
doma s Troubelicemi 1:2 a v Moravském Berouně 0:2. V posledním podzimním utkání 
přijelo k utkání do Černovíra mužstvo z daleké České Vsi. A vítězství Slovanu 1:0 bylo 
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KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TJ SLOVAN ČERNOVÍR
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důležité, neboť hrozil pád na poslední místo v tabulce. K odvetě na půdu Maletína 
odjíždělo mužstvo výrazně psychicky zlomené, a to se nezměnilo ani po zápase, 
ve kterém Slovan vedl 2:0 a 3:2, ale nakonec podlehl 3:4. Domácí derniéru v roce 
2015 pak obstaral vedoucí celek tabulky Jiskra Rapotín. Černovírští sice dlouho vedli, 
ale vedení 1:0 neudrželi. I tak byl ale 1 bod za remízu 1:1 přijat s povděkem. Suma 
sumárum získaných 14 bodů a 12. místo v tabulce. V naději Slovan drží střelecká 
potence Marka Havelky, který už dvě sezony patří k elitním střelcům I.A třídy. Ale ani on 
nedokázal zvrátit špatnou bilanci na hřištích soupeřů. Pouhý 1 získaný bod je opravdu 
špatný rezultát. Bude to letos krutá zima. Důvodem k optimismu může být přízeň našich 
fanoušků, kteří jsou naprosto jasně nejlepší v soutěži a stojí za mužstvem, i když se 
nedaří. A k těmto špatným zprávám v roce 2015 přibyla ještě jedna smutná. 1. října 
dotlouklo srdce jedné z velkých postav historie Slovanu pana Milana Hanouska. 
A jak to tak bývá, když se nedaří mužům, tak se o to nečekaněji daří ostatním. 
Dokladem tohoto faktu je účinkování dorostenců Slovanu v probíhajícím krajském 
přeboru. Po nevýrazném začátku soutěže stoupali tabulkou, až se dostali po 13. kole 
do samého čela. Nebýt dvou předehrávek, tak by přezimovali na 1. místě, a to by byl 
rovněž zápis do historie. Nicméně i s 3. místem je náramná spokojenost. Snad se 
borci pod vedením trenéra Guskoviče na jaře 2016 poperou o pomyslný titul. 
Po minulé sezoně se zdálo, že starší žáci Slovanu dosáhli svého výkonnostního 
maxima. Ale trenér Ondřej Fojtík pokračoval dál v nastoleném trendu a výsledek je 
vynikající. I přes některé odchody hráčů do dorostu se mužstvo semklo a dosáhlo 
na 2. místo v tabulce krajského přeboru. Prohráli pouze dvakrát (v celém roce 
2015 pak jen třikrát) a na jaře budou bojovat s Čechovicemi o premiérové vítězství 
v soutěži. U mladších žáků se projevovaly časté absence stěžejních hráčů, a tak 
umístění na 11. místě v tabulce odpovídá možnostem kolektivu trenérů Marka Čecha 
a Aleše Šoltése. Svoje soutěže na podzim úspěšně absolvovala družstva benjamínků. 
Starší vyhráli domácí turnaj a mladší vyhrávali svoje turnaje pravidelně. Je potřeba 
ocenit práci trenérů Petra Zoubka, Petra Kundrta a Petra Siky při formování těchto 
nejmladších fotbalistů vzhledem k výkonnosti a také ke vztahu k našemu oddílu. 
Rádi bychom využili příležitosti a poděkovali ještě jednou všem trenérům, sponzorům 
a partnerům Slovanu Černovír za jejich podporu v roce 2015. Rovněž děkujeme všem 
rodičům dětí v mládežnických kategoriích za pomoc s tréninky a zápasy. Všechny 
naše příznivce rádi uvidíme na našem stadionu i v roce 2016 a proto připomínáme 
informace o známých termínech. 

DOMÁCÍ UTKÁNÍ „A“ MUŽSTVA SLOVANU: NEDĚLE 10:00 
DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ CELKU DOROSTU: NEDĚLE 10:00 
DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ ŽÁKŮ SLOVANU: NEDĚLE 12:15, 14:15 
TURNAJ BÝVALÝCH HRÁČŮ: SOBOTA 23. ČERVENCE 2016 
SLOVAN hraje domácí zápasy ve fotbalové aréně „U KOMÍNA“ na Lazcích.

www.fotbalunas.cz, www.efotbal.cz, www.fotbal.cz, www.slovancernovir.cz 

(kol)
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Hasiči oslavili již 75. výročí

Sbor dobrovolných hasičů Olomouc – Černovír v uplynulém roce dovršil 75 let své 
existence. Nová starostka SDH Mgr. Jitka Součková, Ph.D., na prosincové valné 
hromadě kromě jiného připomenula oslavy 75. výročí založení sboru, jehož oslavy se 
chystaly od jara a uskutečnily 12. září v areálu hasičské zbrojnice.
„V rámci oslav byla předána ocenění členům SDH Olomouc - Černovír. Součástí 
oslav byl slavnostní průvod Černovírem s kladením věnců a uctěním památky padlým 
ve světových válkách, vystoupení olomouckých mažoretek a mladých hasičů našeho 
sboru,“ stručně shrnula průběh.
V roce 2015 se opět konaly i tradiční akce oslovující širší veřejnost – hasičský bál, 
jarní i podzimní sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů, dětský den 
spojený s kácením máje a další. 

Dlouho se připravoval 4. ročník soutěže Hasičský víceboj Černovír 2015, která 
proběhla v sobotu 16. května. „V rámci soutěže typu Nejtvrdší hasič přežije (TFA) 
prověřilo svou fyzickou zdatnost na 40 závodníků, mezi kterými bylo i několik žen. 
Mezi účastníky byli jak dobrovolní hasiči, tak i příslušníci Hasičského záchranného 
sboru z olomouckého regionu,“ popsala starostka.
Ke dni valné hromady měl Sbor dobrovolných hasičů v Černovíře celkem 71 členů.
Na valné hromadě konstatoval velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Olomouc 
– Černovír Petr Lichtblau, že soustřeďuje celkem 12 členů s platnou lékařskou 
prohlídkou. Během roku asistovali u celkem 14 zásahů. Členové se starali v průběhu 
roku o údržbu vozidel MB a Avia i ostatní výzbroje a výstroje.
Vedoucí sportovního družstva mužů Rostislav Baleka konstatoval, že se Černovírští 
v roce zúčastnili celkem 21 soutěží, z nichž bylo sedm soutěží jednotlivců. Celkem 
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šest druhých míst a navíc jedno první (TFA Šumperk) získal Miloš Jelínek. Opakovaně 
úspěšný byl i Radek Raušer.
Jak uvedl velitel veteránského družstva mužů Jan Šťota, veteránské družstvo se 
zúčastnilo šesti závodů (v Ješově, Vísce, Měrotíně, Savíně, Skrbeni a Ludéřově). 

„Z každé soutěže jsme si odvezli mimo zážitků i věcné ceny. Avšak jedna byla pro 
nás nejcennější, živý velký kohout z Vísky,“ pochlubil se.
Konečně aktivní i v roce 2015 byli členové kolektivu mladých hasičů vedení Vítem 
Špilháčkem a Jitkou Součkovou. Scházejí se každý pátek, starají se o výzdobu 
zbrojnice, účastní se různých hasičských soutěží, připravují dětský letní tábor 
v Čermné ve Slezsku a kromě jiného se také již potřetí ukázali se svými vedoucími 
na rodinném běhu v rámci Olomouckého půlmaratonu.

(red)

Na snímcích veteráni ve Vísce i s kohoutem (viz článek) a členové kolektivu mladých 
hasičů s vedoucími na květnovém okresním kole hry Plamen v Olomouci.

Aktivity Sokola Černovír 

V roce 2015 jsme pokračovali v tradici pořádání dětských akcí pro veřejnost. Byl 
to dětský karneval, pálení čarodějnic, sportovní hry, lampionový průvod a Mikuláš. 
Akce to byly úspěšné, takže tímto chci poděkovat sestrám Leoně Švecové, Aleně 
Slepičkové a Jarmile Malínkové. 
Také se nám podařilo obnovit cvičení rodičů s nejmenšími dětmi a předškolními 
dětmi.
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Oddíl starších žen Sokola Černovír je největší
a nejstabilnější
Oddíl starších žen byl ustaven po obnovení TJ Sokol Černovír v roce 1991. Spontánně 
se do cvičení zapojily bývalé dorostenky a ženy - účastnice XI. Všesokolského sletu 
v roce 1948.
Cvičení zahájily nácvikem skladby z XI. Sletu s názvem Harmonie. Nacvičenou 
skladbu potom předvedly na slavnostní veřejné schůzi jednoty a později i na župním 
sletu. Funkce cvičitelky se ujala sestra PaedDr. Eva Šišková, tehdejší náčelnice 
jednoty. Kromě nácviku sletové skladby byla do cvičebních hodin zařazovaná také 
cvičení průpravná, akrobatická, cvičení na nářadí a s tělocvičným náčiním. 
V roce 1993 zahájily sestry nácvik skladby pro XII. Slet určené pro sokolskou generaci 
z roku 1948. Nácvik vedly sestry Jaromíra Kovářová a Eva Šišková. S nacvičenou 
skladbou vystoupily cvičenky naší jednoty na župním sletu v Olomouci a v Praze.
Po sletu se v oddíle vytvořily dvě skupiny. Jedna pod vedením sestry Kovářové 
pokračovala v nácviku tělocvičných vystoupení a přípravě skladeb pro další slety. 
Druhá skupina pod vedením sestry Šiškové se rozhodla pro cvičení přispívající 
k udržení fyzické kondice a k relaxaci.
S odchodem sestry Kovářové pro závažnou nemoc skončila v naší jednotě i „sletová 
skupina“. V jednotě zůstal jen jeden oddíl starších žen. Některé sestry postupně 

Již tradičně jsme uspořádali spolu se Základní školou Černovír společenský ples 
s velmi dobrou návštěvností. Poděkování všem organizátorům a především sestře 
Simoně Odehnalové.
Proběhla další část rekonstrukce sociálního zařízení a systému vytápění a osvětlení.

ALEŠ MALÍNEK, místostarosta 

Snímek nás vrací do jara, konkrétně na pálení čarodějnic.
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odešly pro nemoc nebo vyšší věk. V počtu 28 cvičenek je tento oddíl největší 
a nejstabilnější v černovírské jednotě.
Stálou cvičitelkou zůstává sestra Eva Šišková, úspěšně se do cvičitelství také 
zapojily sestry RNDr. Věra Menšíková a Alena Raubicová. Náplní oddílu jsou cvičení 
pro udržení kloubní pohyblivosti, dále cvičení vyrovnávací a kondiční, vycházející ze 
současných trendů a s využitím tradičního i moderního nářadí a náčiní (lavičky, žebřiny, 
činky, švihadla, velké gymnastické míče, menší míčky aj.). Cvičení je doprovázeno 
hudbou. Cvičební jednotku uzavírá nácvik lidových a country tanců, občas 

pochodový rej s hudebním 
doprovodem sokolských písní. 
O prázdninách vyjíždějí sestry 
společně na kolech po blízkém 
okolí našeho města. Za 21 let se 
vytvořil družný kolektiv, v němž 
společné cvičení přináší všem 
jeho členkám radost z pohybu 
a dušení pohodu.

EVA ŠIŠKOVÁ, vedoucí oddílu
Na snímku oddíl starších žen 

v černovírské sokolovně.

Chovatelé vystavovali v Černovíře a uspěli i jinde

Základní organizace Českého svazu chovatelů Olomouc - Černovír má v současné 
době 33 členů. Chovají králíky, nutrie, drůbež, holuby a okrasné ptactvo.
V uplynulém roce se uskutečnilo šest výborových a čtyři členské schůze. Organizace 
byla zapsána do spolkového rejstříku podle nového občanského zákoníku.
Ve dnech 12. a 13. září proběhla výstava v areálu v Černovíře. Vystaveno bylo 50 
králíků, na něž bylo uděleno pět čestných cen. Na další padesátku kusů drůbeže se 
dostaly čtyři ceny. Konečně na souhrnných 60 holubů připadly také čtyři ceny.
Členové naší černovírské organizace svými zvířaty obeslali dalších pět výstav, 
na nichž dosáhli velmi slušných výsledků. Na krajské výstavě v Přerově získal 
jednatel na vystavené holuby dvě čestné ceny a dva poháry.

(kn)

Černovírští kynologové školí i jiné

V uplynulém roce Základní kynologická organizace Olomouc - Černovír opět využívala 
své výcvikové středisko na Drozdovské pile. Byly zde pořádány obranářské víkendy 
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Černovírské drobničky
 
CENA PRIMÁTORA. Letos v září se poprvé udělovala Cena primátora města 
Olomouce. Napoprvé dvě. Jedním z oceněných byl za přínos v hospodářské oblasti 
Ing. Jiří Žák (*1937), ředitel akciové společnosti a předseda představenstva Farmak. 
V někdejším Farmakonu pracoval již od roku 1960. V roce 1990 byl zvolen ředitelem 
státního podniku. Po privatizaci v roce 1996 pak stanul i v čele Farmaku.

VOJENSKÁ NEMOCNICE TŘETÍ V REPUBLICE. Vojenská nemocnice Olomouc 
opět uspěla v anketě o nejlepší nemocnici České republiky pro rok 2015, kdy 
v absolutním pořadí skončila na 3. místě mezi 156 hodnocenými nemocnicemi. „Toto 
absolutní pořadí je výsledkem komplexního hodnocení kritérií v oblasti spokojenosti 
pacientů, efektivity procesů, motivace zaměstnanců a finančního zdraví,“ bilancuje 
samo zařízení na Klášterním Hradisku.

VELKÁ REKONSTRUKCE. Dobudování kanalizace na Heydukově ulici a celková 
úprava včetně Frajtova náměstí za takřka 21 milionů korun byla bezesporu v našem 
obvodu největší událostí roku. Mimochodem, přibyly i dvě takzvané inteligentní 

a výcviky i letní výcvikové soustředění za účasti našich členů, ale také zájemců 
z jiných kynologických organizací. 
Naši členové se účastnili několika závodů v jiných základních kynologických 
organizacích, například v Sudkově, Uničově, Vikýřovicích. Jejich umístění bylo vždy 
na prvním a druhém místě. 
Během roku 2015 bylo složeno velké množství zkoušek (17), jak podle mezinárodního 
tak i národního zkušebního řádu, a to především členy ZKO Černovír.
Již tradičně jsme se zúčastnili akce Bezpečná Olomouc, kde jsme předváděli výcvik 
sportovní kynologie a poslušnost různých psích plemen. Předváděčky pro děti 
i jiné zájemce lze uskutečnit jak v areálu cvičiště Černovír, tak i mimo, dle přání 
objednavatele o předvedení výcviku. 
V průběhu celého roku pořádáme 3 měsíční kurzy poslušnosti pro veřejnost, 
pod vedením zkušených instruktorů. Kurzy prošlo asi 100 účastníků, a to nejen 
z Olomouce, ale i širokého okolí (Prostějov, Bedihošť, Lutín, Majetín, Hlubočky, 
Litovel, Šternberk). Tato skutečnost hovoří o dobrém jménu naší organizace. 
Naši činnost se také snažíme rozšířit. Hlavní naší náplní je sportovní kynologie, ale 
začínáme se věnovat i cvičení poslušnosti – obedience. Podstatou tohoto cvičení 
je souhra psovoda a jeho psího miláčka při cvičení cviků poslušnosti. Toto cvičení 
oslovuje řady zájemců o cvičení s pejsky všech možných ras. Jestli tedy nejste z řad 
obranářů, nemáte čas ani prostor stopovat a nebaví vás se prohánět po parkuru, je 
tato disciplína pro vás ideální. 

JIŘINA PROCHÁZKOVÁ, členka ZKO
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zastávky městské hromadné 
dopravy. Jednu z nich vidíme 
na autorově snímku na titulní 
straně. Stavba začala červencovou 
uzavírkou (na fotografi i na druhé 
straně obálky vidíme kromě 
jiného i již neexistující bytelnou 
autobusovou čekárnu ještě 
s degustátory piva) a skončila 
na začátku prosince. Ještě před 
nástupem mrazů. Z té doby je 
i snímek z kladení asfaltu na Heydukově ulici.

ČEKÁRNA ZMIZELA. Snímek z historického momentu bourání autobusové čekárny 
pořídila Anna Spurná Svobodová. Jde jen o jeden ze série, některé záběry jsou 
i drastičtější. Například na videu. Ještěže Černovírská ročenka není multimediální.

STOVKY ŘIDIČŮ. Během rekonstrukce ne každý projíždějící řidič (hodně samozřejmě 
bylo cizích) nerespektovalo zákazové značky. Jak uvedl ředitel Městské policie Mgr. Pavel 
Skalický, v závěrečné fázi, kdy hrozilo poškození nových podkladních vrstev, strávily 
dvoučlenné hlídky na stavbě celkem 835 hodin. Strážníci zjistili přestupky u 453 řidičů, což 
řešili ve 234 případech domluvou. Blokovou pokutu zaplatilo 170 a na místě nezaplatilo 
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dalších 46 řidičů. Celkově strážníci uložili pokuty za 73 600 korun. Tři případy předali 
k dořešení správnímu orgánu. 

KONEC BETONOVÉ LÁVKY. V publikaci 750 let Černovíra (1249 až 1999) 
jsme přinesli snímek ze 
slavnostního otevírání 
betonové lávky přes 
řeku Moravu u Hradiska 
z prosince 1937 za účasti 
starosty Olomouce 
Dr. Richarda Fischera. 
Dnes tedy reprodukujeme 
snímek ze zániku této 
lávky, z května 1945. 
Současně je to připomínka 
70. výročí konce 2. světové 
války. 

LÁVKA DŘEVĚNÁ. V roce 2014 proběhly na současné lávce konstrukční práce, 
převážně tesařské; vznikla tu nová „podlaha“. I když se předpokládalo, že hlavní 
rekonstrukce proběhne až v souvislosti s třetí etapou protipovodňových opatření, 
ukázalo se, že statika není optimální. Rekonstrukční práce tak pokračovaly i v roce 
2015 a vyžádaly si bezmála tří milionů korun.

ZÁMEČKY ZMIZELY. V minulé ročence jsme zaznamenali, i na snímku, že móda 
zamykání zámečků zamilovanými dorazila i k mostu u Hradiska. Postupně jich byly 
dvě desítky. Sám jsem byl zvědavý, kolik jich bude tentokrát. Asi by to uhodl málokdo 
– po letní rekonstrukci tu už nebyl ani jeden.

VLAK MU JEN ZLOMIL RUKU. Neuvěřitelné štěstí měl v jeden únorový páteční 
večer jistý muž na železniční trati u Černovíra. Opilý šel po kolejích a když z kolejiště 
vycházel, projel přes ně stokilometrovou rychlostí vlak. Souprava muže zachytila 
za ruku. Trať byla okamžitě uzavřena v obou směrech. Muž se ovšem zázračně zvedl 
a nastoupil do vlakové soupravy, která stála poblíž na červenou. Tam ho zanedlouho 
objevili přivolaní policisté. Ukázalo se, že má v krvi 2,5 promile alkoholu. Srážku 
s vlakem odnesl pouze zlomeninou pravého předloktí. 
 
PĚSTÍRNA KONOPÍ. Před dvěma lety jsme tu zaznamenali objev velkopěstírny 
konopí v prostorách bývalého školního statku. Teprve loni potrestal krajský soud tři 
muže – Čecha a dva Vietnamce. Poslal je do vězení na 6,5 roku. Cizincům pak ještě 
přidal osmileté vyhoštění z republiky. 
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BOBŘI JSOU TU. Když začal koncem 80. let profesor Otakar Štěrba (*1933) 
s návratem kdysi velmi dávno vyhynulého bobra evropského do Litovelského 

Pomoraví, těžko mohl tušit, jak běžné zvíře to za necelých třicet let bude. Na snímku 
Hany Hoňkové z levého břehu řeky Moravy v Černovíře vidíte německou boxerku 
Bertu a následky činnosti bobrů.

PLESOVÁ SEZONA. Po společném plesu Sokolů a základní školy (16. ledna) by se 
v Černovíře mělo tančit ještě 30. ledna  (TJ Slovan v Sokolovně) a 20. února (hasiči 
ve své zbrojnici). 

POTRAVINY JEN JEDINÉ. Nejen v souvislosti s distribucí ročenky si uvědomujeme, 
že po zrušení prodejny potravin na Černovírské ulici zůstává v našem obvodu již jen 
jediná – na Frajtově náměstí.

ČERNOVÍRÁKEM I PO 60 LETECH. Mezi pětaosmdesátníky se v říjnu zařadil 
i pan František Smékal (narozený v roce 1930 v Černovíře, syn Františka Smékala 
a Štěpánky Smékalové, rozené Kolářové). K Černovíru neztratil vztah i přesto, že již 
od roku 1955 žije v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou. Vzpomíná na léta po měšťance, 
kdy se tvrdě pracovalo na poli a kopal se písek – prakticky bez jakékoli techniky. Do 
zemědělské školy se chodilo jen čtyři měsíce v zimě. Rodák je 60 let spokojeně ženatý, 
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má dvě dcery a dva syny a kromě vnuků již i tři pravnoučata.Vzpomíná na léta, kdy byl 
v Černovíře u dobrovolných hasičů a s některými lidmi z mládí se dosud stýká. 

PAMĚTNÍK Z VLASTNÍCH ZDROJŮ. Když tak bilancujeme, kdo nyní z trvale žijících 
Černovíráků je nejstarší, jsem nucen zmínit i vlastního otce. Pravda, není rodák. 
A ani tu v současnosti nežije - byť zde byl třeba o Vánocích. Do Černovíra se s rodiči 
přistěhoval ze Šternberka až po záboru Sudet na podzim 1938. Ale je ročník 1921, 
tedy nyní výrazně nejstarší. Proto může jako jeden z mála zavzpomínat na válku, 
kterou zažil již jako dospělý muž. Tedy nejen na příchod Rudé armády pobývající 
přímo v černovírských domácnostech. Se všemi negativy a pozitivy. Dokonce je 
jedním z opravdu už posledních českých pamětníků předválečného (skoroněmeckého) 
Šternberku. Docent RNDr. Alois Hovadík, CSc., se celý život věnoval zelinářství. Je mj. 
objevitelem fytopatogenní bakterie na rajčatech, která dostala ve Spojených státech 
název Alois H. Naposledy jeho vzpomínek využila nezisková organizace Post Bellum. 

VÝZVA ČTENÁŘŮM. Stejně jako v posledních dvou letech bych rád vyzval: Máte-li 
cokoli zajímavého z našeho předměstí, tedy z Černovíra a Klášterního Hradiska, 
o čem ještě černovírská ročenka vycházející pravidelně od roku 2000 nepsala, 
pochlubte se. Nejlépe na elektronickou adresu Jindrich.Hovadik@seznam.cz. Ale 
klidně třeba i osobně…

ŽELEZNIČNÍ NADJEZD. O rok později, než se původně očekávalo, začala výstavba 
nového nadjezdu nad železniční tratí 
na Zábřeh. Jak vyplývá z autorova snímku, 
pěší ani cyklisté by se neměli z Černovíra 
směrem na Chválkovice (ani na Hlušovice) 
dostat až do konce dubna 2016. Na třetí straně 
obálky přinášíme foto Jiřího Doubravského, 
který zachycuje projíždějící vlak ještě před 
bouráním starého mostu. Vizualizace Správy 
železniční dopravní cesty vypadá zajímavě. Tu 
zatím nepublikujeme. Nechme se překvapit.

ZIMNÍ HRADISKO. Tato zima dlouho 
nemohla nabrat dech. Nejenže bylo dlouho 
nadprůměrně teplo, ale v listopadu ani 
v prosinci vůbec nenapadl sníh. Takže 
na úplný závěr přinášíme na zadní straně 
obálky trošku netypický zimní pohled 
na někdejší klášter Hradisko. Jiří Doubravský jej ale pořídil již v lednu 2015.

Sesbíral JINDŘICH HOVADÍK
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