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O roce 2016 s předsedou komise  
městské části Ing. Zdeňkem Blaťákem

Ani jsme se nenadáli a uplynula již polovina funkčního komunálního období. 
Jaký byl uplynulý rok 2016 z pohledu olomoucké městské části Černovír – 
Klášterní Hradisko? Co se v uplynulých 12 měsících v našem obvodu podařilo 
a co ne, nebo snad zatím ne?

Jsem přesvědčen, že se nám rok co rok daří zlepšovat život v naši městské části, 
kde společně bydlíme. V uplynulém roce jsme se zasadili o opravy dalších částí 
chodníků v okolí Frajtova náměstí, přístupové chodníky ke kostelu Prokopa Holého 
a památníku vedle něj. Opravena byla i komunikace k Černovírskému lesu. Dále 
na základě naší iniciativy byl vybudován nový přechod pro chodce u zastávky Kláš-
terní Hradisko a v blízké době by se měl vybudovat i přechod pro chodce u zastávky 
MHD na Jablonského ulici. Zasadili jsme se o projekt tříděného odpadu do všech do-
mácností (modré a žluté nádoby na papír a plast). Dále jednáme o vybudování dět-
ského hřiště v prostoru „U Černovírského lesa“. Taktéž jsme iniciovali intenzivnější 
seč obecních travnatých ploch v jarních a letních měsících. V neposlední řadě jsme 
umístili několik nových odpadkových košů na veřejném prostranství a řešíme i nové 
stanoviště na tříděný odpad na ulici U Háje. Co se nám naopak nedaří, je prosazení 
velkých investičních akcí a požadavků na rekonstrukci či vybudování kanalizačních 
sítí na ulicích Severní / Na Partkách, Benýškova / Lamblova, Na Sezníku, Žitná 
a Stratilova. Jde o finančně velmi náročné akce v součtu v řádu desítek až stovek 
milionů korun, které čekají na podporu dotací z fondů EU. Bohužel tyto akce nejsme 
schopni prosadit bez spolufinancování výše uvedených dotačních prostředků.

Vraťme se ještě k dlouhodobě prosazované a již více než před rokem ukon-
čené rekonstrukci Heydukovy ulice a Frajtova náměstí. V minulém roce zazně-
ly připomínky k tomu, co se napoprvé – řekněme – docela nepovedlo. Součas-
ně se objevily i požadavky na to, aby se tu obnovil veřejný prostor a podmínky 
pro společenský život. Váš názor?

Po několikaletém prosazování rekonstrukce Frajtova náměstí, byla KMČ před její 
definitivní realizací postavena před nelehké rozhodnutí. Několik roků prosazovaná 
investiční akce, která v prvé řadě vzešla z potřeby řešit zrušený přechod pro chodce 
státem, potažmo Dopravním inspektorátem Policie ČR, a nevyhovující povrch vo-
zovky, dopadla jak dopadla. KMČ několikrát připomínkovala technické řešení této 
stavby, včetně řešení jednosměrné ulice U Stavu a polohy přechodů pro chodce 
a zastávek MHD. Nicméně požadavky Dopravního podniku města Olomouce a Do-
pravního inspektorátu Policie ČR stavěly náš požadavek do pozice, kdy jsme museli 
souhlasit s těmito požadavky, nebo by Frajtovo náměstí na dalších několik let zůstalo 
v původní podobě. Bez bezpečných přechodů pro chodce především pro děti a ško-
láky a zároveň s neopraveným povrchem vozovky. V tuto chvíli řešíme další úpravy 
tak, aby především pro obyvatele ulice U Stavu byla dopravní situace co možná 
nejpřijatelnější. Dále pracujeme na dalším vylepšení například opravami přilehlých 
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chodníků, nebo třeba plá-
novaným umístěním laviček 
a vytvořením odpočinko-
vé zóny v prostoru parčíku 
u kostela Prokopa Holého.

Vlastně po celý rok 
se na schůzích komise 
městské části hovořilo 
o dopravní obslužnosti. 
Na veřejnost se totiž do-
stala studie, která soubor-
ně posuzovala olomouc-
kou hromadnou dopravu 
po dokončení tramvajové 
trati do Slavonína. Což 
tedy bude trvat ještě ně-
kolik let. Podle původní 
informace dopravních in-
ženýrů by se pro „nevytí-
ženost“ spojů měla zhor-

šit obslužnost konečné zastávky linek číslo 15 a 22 v Černovíře. Zejména pak 
ve směru do centra města. Přestože a nebo naopak právě proto, že nám zbývá 
do doby změn ještě dost času, ptám se zda se této hrozbě daří čelit?

KMČ č. 1, za podpory občanů Černovíra, vyvolala jednání s odpovědnými oso-
bami Magistrátu města Olomouce a navrhla řešení, které je snad pro obě strany 
výhodné a přijatelné. Namísto linky č. 22 navrhujeme přesunout konečnou linky č. 20 
z Farmaku do Černovíra. Dále je v návrhu i to, že linka č. 21 bude v určité frekvenci 
zajíždět taktéž na konečnou v Černovíře, čímž se zásadně zlepší spojení konečné 
zastávky Černovír s centrem města i ve směru na hlavní vlakové nádraží. Pokud 
všechny změny dopadnou tak, jak je výše popisováno, obyvatelé Černovíra budou 
mít lepší dopravní spojení. K nádraží by po změně jelo minimálně o 4 spoje více 
v pravidelných časech po celý den a do centra linkou č. 20 by to bylo o 6 spojů více.

V započatém roce uplyne už neuvěřitelných 20 let od katastrofálních povodní 
v roce 1997. Zatímco dříve se o protipovodňové ochraně Černovíra mluvilo – a ne-
jen na schůzích – prakticky pokaždé, nyní, když se začíná 3. etapa protipovodňové 
ochrany pomalu blížit, jakoby paradoxně zájem o definitivní řešení situace utichal. 
Nejen kvůli provedenému navýšení hrází nad Trusovickým potokem, ale asi i díky 
tomu, že bylo několik klidnějších let. Na co se tedy v tomto směru můžeme těšit?

I pro mne, který osobně na místě prožil povodně v roce 1997 ve svém domě 
na Jablonského ulici, je k neuvěření, že již uplynulo téměř 20 let od této katastrofální 
události. Nicméně pojďme k budoucnosti. Po vybudování hrází v Černovíře by měla 

Květnové zasedání KMČ. Vpravo od předsedy komise 
Ing. Zdeňka Blaťáka je náměstek primátora RNDr. Aleš Ja-
kubec a ještě více vpravo vedoucí oddělení koncepce veřejné 
infrastruktury a dopravního inženýrství Ing. Martin Luňáček. 
Tématem byly opět autobusy. 
Na druhé straně obálky je pak v barvě vyvedený a v závěru 
roku částkou 1,4 milionu korun dokončený přechod pro pěší 
u zastávky Klášterní Hradisko s chodníkem od vojenské ne-
mocnice. 
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být v příštím roce zahájena etapa II. B, tzn. úsek od „Teplárny“ po „Bristol“, včetně 
úseků mostů na ulicích Komenského a Masarykovy. Po dokončení této etapy, tedy 
reálně v letech 2019 až 2020, bude následovat etapa č. 3, která je dnes ve fázi 
přípravy projektové dokumentace a jež se za KMČ č. 1 aktivně osobně účastním. 
Architektonické návrhy řešení v místě Klášterního Hradiska a prostoru k Sokolovně, 
byly již zveřejněny v médiích. Věřme, že vše půjde podle plánu. Nicméně KMČ a po-
tažmo Magistrát města Olomouce v této věci nemá významné kompetence. Investo-
rem akce je Povodí Moravy, s.p. a vždy záleželo především na této státní organizaci 
a státním rozpočtu, zda a kdy budou tato protipovodňová opatření realizována.  (jih)

Z komise městské části
V roce 2016 pracovala komise městské části, stejně jako před rokem, coby třinácti-

členná. Jejím předsedou zůstává Ing. Zdeněk Blaťák, místopředsedou pak Ing. Jiří Kro-
páč, MBA. Právo uvádět si tato tři poslední písmenka za svým jménem získal dalším 
vzděláváním se v uplynulém roce. A to je vlastně jediná změna v „sestavě“.

Dalšími členy jsou, podle doby působení v KMČ, PhDr. Jindřich Hovadík, Bc. Ing. Ro-
man Chrenko a Anna Spurná Svobodová, DiS. Dále pak osmička nováčků z roku 
2015 abecedně seřazená: Ing. Dana Calábková, PaedDr. Ivanka Dokoupilová, CSc., 
Mgr. Vojtěch Holický, Ing. Ladislav Chmela, Ph.D., Ludmila Kudličková, RNDr. Iva Lako-
má, Mgr. Petr Michálek a David Paroulek. 

Také v roce 2017 zůstává schůzovním místem zasedací místnost hasičské 
zbrojnice, dnem první pondělí v měsíci a začátkem 18.00 hodin. Co by to ale bylo 
za pravidlo bez výjimek. Vedla k nim ovšem praktičnost. Již termín první schůzky 
je až druhé pondělí – 9. ledna. Pro další dva měsíce již připadají první pondělky 
– vždy 6. února i března. K nim se řadí pondělí 3. dubna. Na první i druhé májové 
pondělí připadají státní svátky, takže se sejdeme v úterý 2. května. Šestý měsíc 
je schůzovním dnem dle regulí pondělek 5. června. Poslední výjimka je v prvním 
prázdninovém měsíci, kdy byl termín schůzky naplánován na druhé pondělí 10. 
července (první pondělí je totiž vklíněno mezi víkend a dva státní svátky). Po srp-
nové schůzovní pauze už půjde jen o první pondělky v měsíci, tedy 2. října, 6. 
listopadu a 4. prosince. I tentokrát doporučujeme případné nezbytné změny sle-
dovat na tradičních místech – ve vývěsních skříňkách komise, na internetových 
stránkách města, případně na Facebooku. V zápisech z jednání se kromě jiného 
vždy uvádí termín další nejbližší schůzky, na níž mohou občané vyslovit své při-
pomínky a setkat se mj. také se zástupci městské i republikové policie. Všichni 
občané jsou tudíž vítáni.  (jih) 

Na detašované pracoviště magistrátu se chodí i z okolí 
V městské části Černovír–Klášterní Hradisko již jedenáctým rokem působí v pro-

storách zrekonstruované hasičské zbrojnice pracoviště Magistrátu města Olomouce 
pod vedením RNDr. Ivy Lakomé. 
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Pracoviště spolupracuje jak s komisí městské části Černovír–Klášterní Hradisko, 
tak se Sborem dobrovolných hasičů Černovír. 

Občanům poskytuje aktuální informace a kontakt na odbory Magistrátu města 
Olomouce při řešení jejich požadavků, poskytuje služby veřejného internetu, provádí 
ověřování podpisů a opisů listin, vyřizuje nejrůznější žádosti i připomínky ze strany 
občanů a přitom spolupracuje s dalšími odbory magistrátu města. 

Na pracovišti občané mohou jako každým rokem od počátku měsíce února až 
do konce měsíce 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, a to i z okolních městských částí Hejčín a Lazce. Za komunální 
odpad zde platilo 170 občanů a za psy 40.

Těšíme se na spolupráci s občany i v nastávajícím roce 2017.

Naši nejstarší – a jubilanti
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. Bývalý čelný funkcionář Československé obce legi-
onářské.

Druhým nejstarším člověkem trvale žijícím v našem obvodu a první ženou byla 
poměrně krátce paní Helena Sogellová (*1925) z ulice Malé Vlčiny. Ta však v průbě-
hu roku zemřela. Její pomyslný post nejstarší ženy tak zaujala jedna ze čtyř zástup-
kyň ročníku 1926. Z nich přišla na svět nejdříve paní Jiřina Drastichová z Frajtova 
náměstí. 

Po ní loni 90. narozeniny ještě oslavily Věra Moravcová (loni oficiálně neuváděná) 
z Benýškovy ulice, Marie Strakošová z Hlušovické ulice a Milada Čamková z Čer-
novírské ulice.

Ročník 1927 zůstal ve stejném složení jako před rokem. Vedle paní Ludmily Vy-
roubalové z Černovírské ulice je tu i Ing. Ludvík Punčochář z Jablonského ulice 
a paní Marie Pohanková z ulice Na Partkách. Ročník 1928 byl oslaben, podle ofi-

ciálního seznamu zůstávají již jen paní 
Jarmila Vlčková (Hlušovická) a Jindřiška 
Uheríková (Jablonského). Ročník 1929 
nemá v našem sousedství už nikoho. 
Ročník 1930 naopak s potěšením může 
konstatovat, že má v našem obvodu stej-
ně jako loni čtyři zástupce. 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 Sta-
ré Moravy) a Jana Fialu (Frajtovo náměs-
tí) a PaedDr. Evu Šiškovou. Josef Dvorský s manželkou.
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A nyní se dostáváme již k našim spoluobčanům ve věku 85, 80 a 75, k jejichž 
jubilejím chodí přát členové KMČ. V uplynulém roce jich bylo 24, přičemž neobvykle 
vysoký počet 14 lidí se dožil 75 let. Ve věku 80 let bylo šest oslavenců. Konečně také 
čtyři pětaosmdesátileté ženy, tedy z ročníku 1931. Celkem tedy 24 oslavenců.

Na snímcích autora tedy můžeme vidět 85letou někdejší prodavačku Annu Schuff-
nerovou z ulice Na Partkách, 80letou Marii Drábkovou (gratuluje Anna Spurná) z ulice 
U Stavu. Stejného věku se dožila i chemička Irča Heinová z Jablonského ulice – snímek 
však zachycuje nevšední dort, který k narozeninám dostala od kamarádky. Ve stejné 
ulici bydlí i 75letá někdejší technoložka Božena Truxová (zde blahopřejícím Petr Mi-
chálek). Pětasedmdesátníkem se stal i Josef Dvorský, který se v mládí prosadil jako 
sportovec a jehož i s manželkou zachytil předseda komise.

Z loňských oslavenců asi nejobecněji známou – přestože nebyla černovírskou 
rodačkou a k nám se přistěhovala z milovaných jižních Čech až v roce 1960 – byla 
pro několik generací dětí, jejich rodičů a prarodičů Marie Drábková. Byla totiž až 
do roku 1991 učitelkou a ředitelkou černovírské mateřské školy. Svou práci měla vel-
mi ráda, o čemž svědčí, že si zapisovala a uchovala dětské „výšplechty“. „Co já jsem 
s dětmi zažila legrace,“ poznamenala. Pozoruhodné je, že si vzpomínala jak se její 

Marie Drábková Anna Schuffnerová

Božena Truxová Nevšední dort k osmdesátinám pro Irču Heino-
vovou.



9

otec účastnil mobilizace v roce 1938. Tedy vzhledem k tomu, že tehdy měla jen asi 
2,5 roku. Při naší návštěvě byla už vážně nemocná, ale vůbec to nedala znát. Proto 
zpráva o jejím úmrtí několik měsíců poté leckoho nepříjemně zaskočila.

***
Rok 2017 je na jubilanty v našem obvodu ještě bohatší. Celkem jich bude 29. 

Pětasedmdesátiletých žen a mužů ročníku 1942 je sice tentokrát „jen“ 13, ale řadí se 
k nim 10 osmdesátiletých a 6 jubilantů ve věku 85. (jih)

Devadesátiny černovírské rodačky
Krásné 90. narozeniny oslavila v závěru listopadu černovírská rodačka docentka 

PaedDr. et PhDr. Jaroslava Němečková, CSc. Narodila se v ulici Na Partkách, kam 
se její rodiče přestěhovali z původního bydliště na Jablonského ulici. A prožila tu 
prakticky celý život – až do ničivých povodní v roce 1997. Ty rodný dům velmi rychle 
zcela zničily a žena byla ráda, že vyvázla s holým životem. Od té doby žije na Novém 
Světě a Černovír zůstává už jen v jejích vzpomínkách.

Docentka Němečková pracovala jako vysokoškolská učitelka a působila na ka-
tedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývala se 
zejména dějinami pedagogiky a historií školství. O osudu této komenioložky jsme 
psali již v ročence 2012, která přinesla i její aktuální foto.

Přestože se docentka Němečková již ani nechce vracet na stará místa u konečné 
autobusové zastávky a připomínat si tak zlé okamžiky, o dění v Černovíře se živě 
zajímá. Jedním z hlavních pojítek jsou manželé Naděžda a Václav Veselí, kteří bydlí 
v bezprostředním sousedství. Byli to právě oni, kteří ze zříceného domku zachraňo-
vali a sušili některé dodatečně nalezené věci. Dodnes udržují častý kontakt. A když 
nyní sami posedí před svým domem, zůstává tu jako vzpomínka na stále ještě čilou 
seniorku pohled na pěknou magnolii na někdejším pozemku Jaroslavy Němečkové. 
 (jih)

Na snímku Jindřicha Hovadíka „sousedé“ manželé Naděžda a Václav Veselí.
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Po pauze hned dvoje volby  
– loni v Černovíře bodovali Piráti

Zatímco v roce 2015 se nevolilo, v říjnu 2016 nás čekaly volby do krajského zastu-
pitelstva a do Senátu. Připomeňme si, že v Olomouckém kraji poprvé zvítězivší ANO 
2011 vytvořilo na hejtmanství koalici s v pořadí druhou sociální demokracií a čtvrtou 
ODS (na třetím místě skončili komunisté). Asi je také známo, že hejtmanem se stal 
lékař Oto Košta z vítězného hnutí.

O post senátora usilovalo celkem osm mužů a jedna žena. Dosavadní sená-
tor Ing. Martin Tesařík z ČSSD skončil v prvním kole voleb na třetím místě, takže 

ve druhém kole už post neobhajoval.  
V 1. kole vedl MUDr. Milan Brázdil 
z hnutí ANO před MUDr. Lumírem 
Kantorem, Ph.D., bezpartijním z kan-
didátky KDU-ČSL Ve druhém kole 
se pořadí obrátilo a Kantor se stal 
na šest let senátorem. 

Toto je snad dostatečně známé. 
Nás však zajímají výsledky z Čer-
novíra a Klášterního Hradiska. Bez 
ohledu na to, komu dali voliči hlas, je 
potěšitelné, že u těchto voleb s tra-
dičně nízkou účastí Černovír za-
znamenal nadprůměrnou účast. Pro 
hejtmanství volilo 39,84 procenta 
z lidí zapsaných ve voličských se-
znamech. U prvního kola senátních 
voleb to pak bylo jen nepatrně méně. 
Konečně i 21,88 procenta u 2. kola 
senátních voleb je nad jinak tristním 
krajským či republikovým výsledkem.

Ve volební místnosti na Základ-
ní škole Petřkova dostal při volbách 
do senátu v prvním kole Brázdil 130 

a Kantor 129 hlasů. Ve 2. kole Brázdilovi při nižší účasti poměrně výrazně klesl počet 
hlasů na rovných 100, kdežto Kantorovi jen nepatrně, o pět, na 124. 

U krajských voleb jsou ztráty tradičních politických stran v Černovíře ještě vyš-
ší. Vítězné ANO podpořilo 117 hlasujících (29,62 procenta). Hned druzí ale skončili 
Piráti, resp. Koalice Piráti a politické hnutí Změna. Jejich 44 hlasy znamenaly 11,13 
procenta a náskok před třetí TOP 09, čtvrtou ČSSD a dalšími někdejšími favority.   
 Text a foto Jindřich Hovadík

Již tak nějak tradičně si Černovírská ročenka po-
čkala v pátek 7. října ve 14 hodin na prvního „na-
šeho“ voliče. První voličkou byla tentokrát Hana 
Smékalová (*1980).
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Ministr obrany otevřel na Hradisku  
unikátní oddělení pro dětské pacienty

Ministr obrany MgA. Martin Stropnický ve Vojenské nemocnici v Olomouci na Kláš-
terním Hradisku v úterý 13. prosince slavnostně otevřel oddělení následné intenzivní 
péče pro děti. Toto jedinečné pracoviště se 14 lůžky začne fungovat už od ledna 
2017. Otevření se zúčastnili mj. i nový hejtman Olomouckého kraje MUDr. Oto Koš-
ta, Ph.D., a arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner.

K akci uvedl správce Vojenské nemocnice Ing. Květoslav Cupák: „V uplynulém 
roce byl opět po nějaké době učiněn poměrně zásadní krok v obnově bývalé pre-
monstrátské kanonie, nyní národní kulturní památky Klášterní Hradisko. Vojenská 
nemocnice Olomouc jako uživatel památkově chráněných objektů bývalého kláštera 
v rámci svého rozvoje rekonstruovala bývalý letní refektář (jídelnu) pro účely násled-
né intenzívní péče o dětské pacienty. Objekt včetně přilehlých pozemků byl v roce 
2015 odkoupen od Olomouckého kraje a v roce 2016 rekonstruován nákladem 46 
milionů korun, z nichž převážnou část poskytl státní rozpočet prostřednictvím MO 
ČR. Nově vzniklé oddělení Vojenské nemocnice je zatím první svého druhu v celé 
České republice a bude sloužit současně i pro výcvik vojenských lékařů a zdravotní-
ků v péči o dětské pacienty,“ sdělil správce. 

Objekt sám pochází z počátku 18. století, byl vybudován jako letní jídelna pro po-
hoštění návštěvníků v době svátků, procesí a jiných akcí, v zimním období sem byla 
ukládána mobilní zeleň ze zahrad. Od josefínských reforem (1784) sloužil k různým 
hospodářským účelům, a to až do povodně v roce 1997, kdy byl definitivně opuštěn. 
Před zkázou ho zachránila obnova střešního pláště v roce 2003 hrazená Pozemko-
vým fondem ČR. 

„Rekonstrukcí tohoto objektu se v zásadě uzavírá novodobá obnova zachovaných 
částí NKP Klášterní Hradisko včetně návratu života do všech jeho částí. Současně 
dostala důstojný rámec i obnovená konventní zahrada,“ uzavřel Cupák. 

Dětské oddělení následné intenzivní péče je vybaveno 14 lůžky. Podle informace 
z ministerstva oproti původnímu rozpočtu, který byl více než 111 milionů korun, je 
konečná cena právě otevřeného pracoviště 85,052 milionů korun. Provoz jednoho 
lůžka stojí denně 10 000 korun a je plně hrazen pojišťovnou.

Ministr při této příležitosti vyznamenal ředitele Fakultní nemocnice Olomouc 
doc. MUDr. Romana Havlíka Zlatou lípou ministra obrany ČR za péči o zraněné 
vojáky a za dlouhodobou vynikající spolupráci mezi fakultní a vojenskou nemocnicí. 
Ředitel vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda obdržel z ru-
kou ministra Záslužný kříž II. stupně jako ocenění velmi dobré práce zaměstnanců 
vojenské nemocnice. Poté byly uděleny pamětní mince ministra obrany správci ne-
mocnice Ing. Květoslavu Cupákovi a Ing. Stanislavu Kochovi, pracovníku oddělení 
farmacie a zdravotnické techniky. Jak zdůraznil ministr Stropnický, oba měli zásadní 
podíl na úspěšné realizaci stavby a vybavení objektu.
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Na slavnostním aktu zaznělo, že Květoslav Cupák se během své pracovní 
dráhy ve Vojenské nemocnici zasloužil o úsporu více než 300 milionů korun. 
Při této příležitosti s potěšením konstatujeme, že jde o našeho spoluobčana, 
jenž navíc byl v letech 2003 až 2015 členem komise městské části, kde uplatnil 
zejména svůj stavařský přehled.  (red)

Snímky Jindřicha Hovadíka jsou jednak z okamžiků předcházejících slav-
nostnímu otevření oddělení, na druhém v obklopení dalších hostů oceňuje 
ministr Stropnický Květoslava Cupáka.
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Zemědělskému školství  
na Klášterním Hradisku bylo 140 let

Střední zemědělská a zahradnická škola loni oslavila 140 let. Oslavy jubilea za-
čaly 21. září slavnostním koncertem v olomouckých Smetanových sadech. Hlavní 
oslavy s bohatým programem se za velké účasti veřejnosti konaly v prostorách školy 
a jejího areálu ve dnech 23. a 24. září. U příležitosti výročí škola vydala almanach. 

Počátek zemědělského školství na Moravě se datuje k roku 1865, kdy Olomouc-
ká hospodářská jednota a Jednota záhlinicko-kvasická pod vedením J. R. Demla 
a F. Skopalíka společně zřídily v Přerově soukromou rolnickou školu. V roce 1874 
se moravský zemský výbor usnesl, že založí dvě státní zemské hospodářské školy 
(německou a českou). Obě jednoty poskytly 21 583,40 zlatých zemské správě bez 
náhrady pouze s podmínkou, že škola zůstane českou. 

Od školního roku 1875 byl otevřen první ročník studia české střední hospodářské 
školy v Přerově. Nepovedlo se však udržet původní soukromou rolnickou školu, proto 
ji prof. J. R. Demel chtěl přestěhovat do rodného Prostějova, což se však nezdařilo. 
Nakonec se Olomoucká hospodářská jednota, inspirovaná Demlem, rozhodla získat 
potřebný základ veřejnou sbírkou darů po celé Moravě. V květnu 1876 byl zakoupen 
bývalý hostinec se zahradou na Klášterním Hradisku v Olomouci a škola byla 16. 10. 
1876 slavnostně otevřena. Celkový náklad na zřízení a přestavbu školy činil 23 351 
zlatých. Zde následně pokračovala výuka bývalé rolnické školy v Přerově. 

Zásluhou Dr. Edvarda Reicha v roce 1911 byla rolnická škola povýšena na školu 
střední, nejprve tříletou a od roku 1921 čtyřletou. V letech 1924 až 1926 bylo původ-
ní jižní křídlo budovy rozšířené o další části budov, až vznikl rozsáhlý blok budov 
s vnitřní dvoranou a impozantním průčelím s portály. V letech 1927 až 1928 byla 
postavena budova hospodyňské školy v těsném sousedství původní školy, která se 
již tehdy využívala a i dnes využívá jako domov mládeže. 

V roce 1975 došlo k významným opravám stávajících budov a v letech 1974 
až 1978 byla v akci „Z“ postavena 
v těsné blízkosti školy tělocvična. 

Během 20. století škola několi-
krát změnila svůj název, v roce 2005 
se sloučila se Středním odborným 
učilištěm zemědělským v Olomou-
ci, Gorazdovo náměstí 1. 

Od roku 2014 nese škola název 
Střední škola zemědělská a za-
hradnická Olomouc, U Hradiska 4, 
779 00 Olomouc a od roku 2015 
sídlí pouze na této adrese. V jubilej-
ním školním roce 2016/17 ve škole 
studuje 405 žáků v těchto studijních 
a učebních oborech: 

Na snímku pod článkem je jedna z učeben během 
hlavních zářijových oslav výročí. Na zadní straně 
obálky pak čelní pohled na hlavní budovu školy. Oba 
snímky Jindřich Hovadík.
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Studijní obory: agropodnikání, zahradnictví, chovatelství koní a jezdectví, podni-
kání, denní a dálkové nástavbové studium. 

Učební obory: opravář zemědělských strojů, jezdec a chovatel koní, umělecký 
kovář a zámečník, pasíř, zahradník, prodavač a aranžér květin. 

Od 1. července 2016 došlo ke změnám ve vedení školy. Své působení ve funkci 
ředitele školy ukončil Ing. Jaroslav Sauer. Ředitelem školy je nyní Ing. Petr Sklenář. 
Zástupcem ředitele pro teoretické vyučování je RNDr. Tomáš Metz. Zástupcem ředi-
tele pro praktické vyučování je od tohoto data Ing. Pavel Spurný.

Ing. Vojtěch Bělař, Ing. Tomáš Kostka 

Černovírský Klokánek tříletý
V nedávno skončeném roce uplynula již tři léta od vzniku černovírského Klokán-

ku působícího na Peřinově ulici. Nevládní nezisková organizace Fond ohrožených 
dětí jej totiž otevřela 1. listopadu 2013. Ostatně o činnosti této organizace v našem 
obvodě jsme informovali již od počátku. Loňský první prosincový den se v Klokánku 
konal Den otevřených dveří, kam zavítala s drobnými pozornostmi a velmi vlídně 
byla přijata i tříčlenná „delegace“ komise městské části.

V současné době provozuje Fond ohrožených dětí v celé zemi 17 zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 354 míst. V tom „našem“ jsou 
standardním způsobem vybavené čtyři byty, které poskytují zázemí celkem pro 16 
dětí, jež nemohou být z nějakého důvodu ve své vlastní rodině. V každém bytě jsou 
stabilně čtyři děti smíšeného věku, o které se střídavě po týdnu starají dvě ženy, jimž 
se tu říká tety. V praxi to znamená pro mnohé nepředstavitelnou 168 hodin nepře-
tržitě trvající šichtu. Což tedy znamená, že „tety“ této práci musí zcela podřídit svůj 
soukromý život. Obdivuhodné.

Jde tu o krátkodobé pobyty dětí, o které se nedokáže postarat vlastní rodina. Ma-
ximální délka pobytu je jeden 
rok. Poté se děti vracejí buď 
k rodičům nebo do dětského 
domova. Za ta tři léta prošlo 
černovírským Klokánkem již 
135 dětí. Ojediněle opako-
vaně. 

Bohužel přibývá dětí 
od matek v léčení závislosti 
na alkoholu či drogách. Ne-
chybí ani ty, které jsou ve vý-
konu trestu. K mediálně ne-
přehlédnutelným případům 
patřilo dvouleté dítě, které 
přivezla Policie ČR, protože 

Snímek ze Dne otevřených dveří paritně představuje 
po třech pracovnicích Klokánku a komise městské části. 
Vedoucí Šárka Kupčáková je druhá zleva.
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samotné „pochodovalo“ po dálnici. Vedle malých dětí jsou tu i dospívající. Od nich 
si tety přes den odpočinou, protože dojíždějí do středních škol – i mimo Olomouc. 
Ne zrovna typickým byla ještě ne plnoletá dívka, která tu dočkala porodu vlastního 
dítěte. Jak jsme již psali před dvěma lety, černovírský Klokánek navštívila i manželka 
prezidenta České republiky Ivana Zemanová.

Na závěr něco skutečně optimistického. Po nějakou dobu byla situace Fondu 
ohrožených dětí kritická, výplaty se zdržovaly i o tři až čtyři měsíce. Jak však při Dni 
otevřených dveří informovala Mgr. Šárka Kupčáková šéfující Klokánku, nyní se již 
ekonomika stabilizovala. (jih)

Série vlastivědných vycházek
Pravidelní čtenáři ročenek si možná vzpomenou na to, že jsme v té píšící o roce 

2013 zaznamenali vycházku Černovírem, kterou vedl správce Hanáckého skanzenu 
v Příkazech (s černovírskými kořeny) Ing. Vilém Švec. Nezůstal v tomto bezesporu 
záslužném záměru osamělý.

Pověstné je v tomto směru úsilí občanského sdružení Senior Activity. To v září 
2016 uspořádalo pod snad poněkud honosným názvem „K Hromovu dubu – cestou 
poznání odkazů našich předků“ hned tři vlastivědné vycházky. A aby se vyšlo vstříc 
časovým možnostem co největšího počtu zájemců, byla využita nejen stále teplá 
odpoledne všedních dní, ale i sobota. To se pro změnu vyráželo již dopoledne. 

Zahájení bylo vždy na parkovišti před národní kulturní památkou Klášterní Hradis-
ko. Zde iniciátor Senior activity Jiří Košík po přivítání účastníků (převažovali mimo-
černovírští) seznámil všechny s programem a po „prologu“ s informacemi o Hradisku 
se pokračovalo klidnou cestou podél zahrádek ke Střední zemědělské a zahradnické 
škole. I zde povyprávěl o její historii J. Košík, který mj. připomenul blížící se oslavy 
140. výročí školy – této akci věnujeme v ročence samostatný článek. Poté se pokra-
čovalo kolem civilního hřbitova k vojenskému hřbitovu. Již samotná cesta od Klášter-
ního Hradiska k místu odpočinku našich spoluobčanů i vojáků historických bitev byla 
svým trasováním mimo tradiční cestu po silnici nečekaná a objevná.

Na vojenském hřbitově v Černovíře už vždy čekal další černovírský rodák, patriot, 
autor většiny historických textů ročenek PaedDr. Rudolf Hradečný. Po jeho fundo-
vaném výkladu o pohřebišti zhruba čtyř tisíc padlých či ve vojenské nemocnici ze-
mřelých vojáků vyrazili účastníci opět netradičně přes podnikatelský areál bývalého 
školního statku. Ulicemi na Sezníku a Černovírskou se dostali k točně autobusů linek 
15 a 22 olomoucké MHD a po odbočení vlevo na hráz Moravy. Zde pak mohli pozo-
rovat soutok Trusovického potoka (roku 2007 posunutý) s Moravou. Zde pokračoval 
výklad o novějším rodinném háji Venkovní katedrála a po absolvování cesty podél 
železnice na Prahu i o tom starším s názvem Strážná bouda. To už jsme se dostali 
k Hromovu dubu, památnému stromu z roku 1577, který se stal v roce 2010 vítězem 
celostátní ankety Strom roku. Získal tehdy 12 329 hlasů a je snad zbytečné dodávat, 
že iniciátorem byl opět Jiří Košík.
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Při pokračování po trase si účastníci vyslechli ještě pár poznatků o tom, kam by 
mohlo v budoucnu vést ekologické chování ke krajině v okolí Černovíra. To už se ale 
přiblížily první chomoutovské domy. A Chomoutov má přinejmenším jednu výhodu – 
je odsud přímé spojení nejen do centra města, ale i do Černovíra. Což je i dobrý tip 
na výlet – pokud byste se chtěli vydat na podobný výlet sami. 

Pro zajímavost ještě dodejme, že Jiří Košík v letošním roce oslaví již 85. naroze-
niny. Rudolf Hradečný je pak jen o necelá dvě léta mladší.  (jih)

Pouť tentokrát i se svatým Václavem na koni
Již pošesté se v uplynulém roce konala v prostorách sboru Prokopa Holého a jeho 

okolí svatováclavská pouť. Koná se tradičně přímo v den svátku Václava, tedy 28. 
září. Iniciátorem poutí byl, jak jsme již také 
dříve uvedli, stále ještě mladý farář z Husova 
sboru Mgr. Jaroslav Křivánek.

Ambicí pořadatelů je, aby na pouti bylo 
pokaždé něco nového. Vedle hudby, průvodu 
s krojovanými Hanáky či Sokoly, civilně odě-
ných věřících i dalších občanů z okolí či Čer-
novíra se tentokrát v průvodu poprvé objevil 
i samotný svatý Václav na koni. Ztvárnil jej 
Vojtěch Zajíc z Ostravy doprovázený ženou 
ve slezském kroji (sestrou faráře Křivánka).

Akce se zařadila mezi nejvýznamnější poči-
ny konané v černovírském veřejném prostoru. 
Proto se k ní vracíme hned dvěma snímky – 
kromě toho tu pod textem, tak i na titulní straně. 
 Foto: Dominik Novák / Člověk a Víra

Na prvním záběru vypráví Jiří Košík (v bílém kloboučku) skupině zájemců před Střední zeměděl-
skou a zahradnickou školou o historii zemědělského školství. Na druhém snímku z vojenského 
hřbitova se gestikulující Dr. Rudolf Hradečný věnuje výkladu o padlých osobnostech. Obě fota 
Jindřich Hovadík.
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Padesátá léta aneb Jak Černovírští  
budovali „základy socialismu“

Výrazné změny v české a slovenské společnosti byly zahájeny bezprostředně 
po osvobození v květnu 1945. Ještě za okupace většiny území ČSR přijala vláda Ko-
šický vládní program. Ten mimo jiné předpokládal omezení počtu politických stran, 
uzákonil národní výbory jako představitele demokratické moci, omezoval volnou 
soutěž společenských organizací atd. Nemalou roli v tom, co se nazývalo národní 
a sociální revolucí, sehrály i dekrety prezidenta republiky. Odsun Němců byl považo-
ván za spravedlivý trest za zradu demokratického Československa.

Zklamání z toho, že předváleční politici nebyli schopni řešit sociální a národnostní, 
stejně jako ekonomické problémy, postoj západních spojenců v době ohrožení jednoty 
a posléze samotné existence ČSR a společné zkušenosti z boje proti okupantům s jejich 
protektorátním přisluhovačům vedly k obecnému přesvědčení, že vlast a každého jed-
notlivce čeká lepší život v nově uspořádaném státě. Že se nebudou opakovat staré chy-
by. Společnost se radikalizovala, převládly levicové názory, a to zvláště u té části obyva-
tel, která nevlastnila půdu, ani jiné výrobní prostředky. A těch byla v Černovíře většina.

Počáteční jednota, která v Černovíře našla své vyjádření například ve společných 
oslavách 28. října, vzala za své při nejbližších volbách. O přízeň voličů se ucházely 
čtyři strany: Komunistická strana Československa (KSČ), Česká sociální demokra-
cie (ČSD), Čs. strana lidová (ČSL) a národní socialisté (NS). Volební kampaň byla 
vedena velmi ostře, ale z voleb vzešlé orgány měly ještě paritní zastoupení. Jen 
málokdo tušil, že volby v roce 1946 byly posledními volbami se svobodnou konku-
rencí (i když jen čtyř) politických stran. Napříště už byli voleni poslanci na společné 
kandidátce Národní fronty (NF).

Správa města Olomouce a Černovíra zvlášť
Po voblách se ujal správy města Ústřední národní výbor hlavního města Olo-

mouce (ÚNV), který zřídil pět obvodních rad. Sídlem III. Obvodního národního výbo-
ru (ObnV) se stal Černovír. Spravoval Černovír, Řepčín, Hejčín, Lazce a Klášterní 
Hradisko. Měl 12 mandátů: 4 KSČ, 2 ČSL, 3 ČSD a 3 NS. Už v roce 1947 došlo 
ke sloučení dvou „dělnických stran“, tedy KSČ a ČSD, a KSČ tak získala v národních 
výborech absolutní většinu. Předsedou ObNV v Černovíře byl Antonín Dudek. 

Roku 1949 vznikl Kraj Olomouc, byl sloučen s ÚNV (město) a ONV (venkov) 
do Jednotného národního výboru (JNV) Olomouc. Počet obvodů byl zvýšen na de-
vět a Černovír zůstal sídlem VIII. městského obvodu pro Černovír, Lazce a Klášterní 
Hradisko. Ustavující schůzí byl v Dělnickém domě zvolen předsedou pan Jan Smé-
kal. Úřadovny nového ObNV byly zřízeny v prvním poschodí Dohnalova hostince, 
a to formou nuceného nájmu. Po volbách do národních výborů byl v roce 1954 usta-
ven Městský národní výbor Olomouc. Správa byla ponechána v původních obvo-
dech. Předsedou ObNV byl opět Antonín Dudek, až do roku 1957, kdy byla funkce 
předsedy ObNV na doporučení Národní fronty pod vedením KSČ zvolena paní Jiřina 
Petřivalská.
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Stejná situace pokračovala až do roku 1960, kdy byl zrušen Kraj Olomouc a měs-
to se stalo jedním ze 108 československých okresních měst. ObNV č. VII měl při 
ukončení své činnosti 6 členů rady. V ní zasedal i zástupce Farmakonu. Předsedkyní 
byla Jiřina Petřivalská. Místopředsedou Josef Svoboda a tajemníkem Vlastimil Rů-
žička. Národní výbor převzal celou budovu Dohnalova hostince, kde byla hospoda 
Na okruhu zrušena.

Obvodní národní výbory v Černovíře měly v rámci obvodu VII rozhodující posta-
vení. Jako nejvyšší správní orgán. Podléhaly řízení NV města Olomouce a stále více 
se podílely na plnění usnesení stranických orgánů všech stupňů.

V obvodu VII města Olomouce (Černovír, Lazce, Klášterní Hradisko) žilo v roce 
1959 v 395 domech 2986 obyvatel. Většinu tvořili dělníci a zaměstnanci. Zemědělci 
tvořili uzavřenou skupinu, jejich počet klesal. Značnou část obyvatel tvořili takzvaní 
kovozemědělci. Při zaměstnání v továrnách zároveň hospodařili na menší výměře. 
Při nedostatku potravin bylo toto spojení výhodné. Oproti roku 1946 vzrostl počet 
inteligence a studující mládeže.

Kronikář Václav Milder zaznamenal, že zde byly čtyři prodejny se smíšeným zbo-
žím, dvě mlékárny a dvě prodejny masa. V těchto prodejnách utratil každý občan 
průměrně 3981 Kčs za rok. Žilo zde 422 důchodců, průměrný důchod činil 430 korun. 
Po měnové reformě byl zrušen lístkový systém, omezen byl černý obchod (u určitých 
skupin zboží zůstal, jak známo, až do roku 1989) a ustálily se ceny. Tak například 
stál v Kčs:
chléb 2,60 za kg maso hovězí 17 – 27 za kg
rohlík 0,30 za ks vepřové 20 – 31 za kg 
mouka 3,20 za kg uzeniny průměrně 25 za kg
cukr 9,60 za kg pivo 2,80 za litr
máslo 44 za kg rum 76 za litr

Kolektivizace
I když Černovír nebyl vyloženě zemědělskou obcí, tvořili část obyvatelstva rolníci. 

Černovírské hospodářství obdělávalo v průměru kolem osmi hektarů půdy, chovalo 
pár koní, tři až čtyři dojnice a další drobné zvířectvo. Až na nepatrné výjimky se 
jednalo o rodinná hospodářství. Hospodařilo se tradičním způsobem, mechanizace 
byla mizivá. Malé výnosy zemědělské činnosti byly doplňovány těžbou písku a po-
voznictvím. Vlastníci rolnických usedlostí tvořili uzavřenější skupinu. Nesouhlasili 
s kolektivizací, stavěli se (pouze slovně) proti novým poměrům a zůstávali věrni řím-
sko-katolické církvi. Obavy z nastávajícího vývoje a dostatek pracovních příležitosti 
vedl k tomu, že mladší členové zemědělských rodin odcházeli za prací „do města“, 
stále častěji na studia. Zemědělské závody velmi postihla měnová reforma 1953 
znehodnocením hotových peněz a úspory uvázly na tzv. vázaných vkladech.

JNV Olomouc přistoupil v roce 1957 k rozhodným krokům. Statek od statku pro-
cházeli agitátoři a aktivisté a přesvědčovali rolníky o výhodách společného hospoda-
ření. Zvlášť aktivní byli členové rady ObNV v Černovíře a MV KSČ. V té době řada 
zemědělských závodů nebyla schopna plnit povinné dodávky státu, a tak bylo jedním 
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z lákadel odpuštění a příslib pomoci státu v počátcích JZD. Pod tímto tlakem se 
nakonec rozhodla vlivná skupina hospodářů družstvo založit. Bylo posledním druž-
stvem založeným v obvodu JNV Olomouc.

Dne 5. září se konala v sále Dělnického domu ustavující schůze. Při založení po-
depsalo přihlášku 45 držitelů půdy. JZD obhospodařovalo 218 hektarů půdy a mělo 
81 členů. Prvním předsedou byl zvolen pan Karel Petr. Už během zimy však ze 
zdravotních důvodů odstoupil a vystřídal ho pan Karel Benýšek. Do černovírské-
ho slovníku se brzy dostalo slovní spojení „zemědělská brigáda“. Družstvo nebylo 
schopno bez pomoci brigádníků ani obdělat, ani sklidit. Důvodů bylo několik, hlavně 
však stáří družstevníků a neochota pracovat na společném. A tak se do práce JZD 
zapojili (stejně jako jinde) složky Národní fronty (požárníci, sportovci, SČM) a patro-
nátní závody (Farmakon a Vojenská nemocnice na Hradisku).

Po založení JZD zůstávalo v Černovíře v soukromých rukou 65 ha půdy. Sou-
kromníci chovali v roce 1958 celkem 42 kusy hovězího dobytka a 106 vepřů. Na roz-
díl od JZD v tomto roce splnili dodávky. JZD Černovír se začalo lépe dařit až v šede-
sátých letech. To už byla předsedkyní JZD paní Jiřina Petřivalská.

Stejně jako sedlákům se vedlo černovírským obchodníkům, hostinským, řeme-
slníkům a živnostníkům. Nedostatek materiálu, přidělování zboží a obecné zhorše-
ní podmínek po podnikání vedlo k tomu, že tradiční řemeslné firmy zanikaly, nebo 
skončily v náručích velkých organizací, jako byla Jednota, Pramen či Restaurace 
a jídelny (RaJ). Ze samostatných podnikatelů se stali dělníci v olomouckých závo-
dech, členové výrobních družstev a zaměstnanci v dříve vlastních podnicích. Tak 
například zanikla úspěšná krejčovská firma Kredba, nebo původně družstevní pro-
dejna Konzum.

Znárodňování
Až do května 1958 to bylo docela obyčejné černovírské hospodářství, i když podle 

pamětníků byl hospodář poměrně méně dbalý. V tom květnu 1958 rozhodla rada 
ObNV v Černovíře o odnětí půdy a chovaného dobytka majitelů Jaroslava a Albíny 
V. Rozhodnutí mělo oporu ve vládním nařízení č. 50/1955. V rozhodnutí se konsta-
tuje, že s rolníkem nedošlo k dohodě o výměně půdy (scelování družstevních lánů): 
„Majitel odmítá vstoupit do JZD a prohlašuje veřejně, že na nově přidělené pozemky 
nepojede, což také učinil a nechal je ležet ladem…“ JZD Černovír půdu a celé hos-
podářství převzalo.

Z iniciativy sociálních demokratů Hynka Havlíčka a Konráda Hulíka vzniklo v roce 
1912 Potravní a úsporné družstvo Svépomoc. Svépomoc působila nejdříve v pro-
najatých místnostech a později zakoupila z vlastních prostředků (neboli z příspěvků 
černovírských občanů!) pozemek a vystavěla zde prodejnu, známý černovírský Kon-
zum. Vzhledem k rozsahu činnosti byla Svépomoc zařazena do družstva Budouc-
nost a v květnu 1951 bylo vlastnictví budovy i s pozemkem vloženo na spotřební 
družstvo Jednota a od roku 1954 byl vlastníkem stát (Pramen Olomouc) – až do roku 
1991, kdy byl majetek privatizován. Původně družstevní majetek se tak v padesá-
tých letech rozplynul ve státním vlastnictví. 
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A ještě jeden černovírský příběh padesátých let. Roku 1949 zabral pro své kan-
celáře a činnost Obvodní národní výbor VIII. městského obvodu celé první poschodí 
Dohnalova hostince. V roce 1955 byla ve správě ObNV již celá budova (hostinec 
RaJ Na okruhu byl zrušen). O pět let později bylo vlastnictví budovy včetně přísluš-
ných parcel převedeno na československý stát. V odůvodnění se píše: ObNV v Čer-
novíře uvedené věci užívá na základě nájemního poměru jako kanceláře a zasedací 
síň, dále jako pobočky lidové knihovny, agitačního střediska, jako veřejného sadu 
a dětského hřiště…“ 

Podnětem pro likvidaci soukromého vlastnictví rodiny Dohnalových byl jeden 
z posledních politických procesů na Olomoucku. Souzena byla protistátní skupina 
generála Taláška. Skupina se scházela v olomouckém Národním domě, předávala 
si zprávy zahraničního rozhlasu a „pomlouvala lidově-demokratické zřízení a KSČ“. 
V roce 1956 usoudili vojenští členové skupiny, že nepokoje z Maďarska přejdou 
do Československa a sondovali, jak si opatřit zbraně. Celá skupina se provalila ne-
opatrností jednoho z členů až v roce 1957. Došlo k procesu a následovaly tvrdé 
tresty (naštěstí už ne hrdelní). Členy skupiny byli i bratři Ladislav a Oldřich Dohnalovi 
z Černovíra. Majiteli hostince panu Oldřichu Dohnalovi bylo rozhodnutí o konfiskaci 
majetku předáno ve státní věznici Leopoldov. 

Při osvobozování Černovíra byla zničena sladovna na Lazcích a jediným větším 
podnikem v VII. obvodu JNV Olomouc tak zůstala HAMMA (Hamburgermagisterei). 
Podle dekretu prezidenta republiky propadla jako německý majetek státu. Zavedená 
válečná výroba nevyhovovala novým podmínkám, a tak byl podnik nejdříve začleněn 
do koncernu Spojené farmaceutické závody v Plzni. Postupně zde byla zaváděna 
výroba farmaceutických substancí. V roce 1948 byl ustaven národní podnik SPO-
FA a posléze od roku 1952 Farmakon. Došlo k rozšíření výroby a nové výstavbě. 
Farmakon se tak stal v příštích letech významným zaměstnavatelem černovírských 
občanů. 

Tělovýchova, kultura a společenský život
Po skončení války se černovírské společenské složky snažily o návrat do předvá-

lečných poměrů. Únorové události nasměrovaly tělovýchovu, kulturu i společenský 
život k totalitě. V březnu 1948 vyhlásilo pražské shromáždění tělovýchovných pra-
covníků sjednocení tělovýchovy po hlavičkou Sokola. Ústředí DTJ ukončilo činnost 
a XI. všesokolský slet již se nesl, přes protesty členstva, v novém duchu. Akční 
výbory v ústředí, župách a místních organizacích prověřovaly sokolské funkcionáře 
a nepohodlné odstraňovaly. Tak byla z černovírského Sokola vyloučena župní ná-
čelnice Milada Pohlídalová, odejít z funkcí museli místostarostka Marie Vránková 
a Miloň Minks. Jiní členové rezignovali sami.

Do čela rekonstruovaného výboru Sokola se postavil předválečný starosta, ředi-
tel školy Áda Doležel. Místostarostou se stal Bohumil Fiala, pokladníkem B. Sláma 
a jednatelem Václav Novák. Sokolské jednoty se staly členy Národní fronty a ztratily 
svůj demokratický charakter. V roce 1951 byla ukončena činnost Československé 
obce sokolské a vedení sjednocené tělovýchovy se ujal Výbor pro tělesnou výchovu 
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a sport. Černovírská jednota přijala název Slovan Spofa Černovír a převzala postup-
ně majetek Sokola, DTJ, Orla a FK Černovír. Od roku 1959 byl předsedou Slovanu 
pan Jaroslav Seidl. O rok dříve byl Dělnický dům vyhrazen pro společenské akce 
pod názvem Osvětový dům.

Slučování se nevyhnuli ani černovírští divadelníci. Oba soubory (při Sokole a při 
DTJ) splynuly v Ochotnický spolek Jirásek. I nadále připravovali divadelníci kolem 
deseti premiér ročně(!), nyní pod hlavičkou Osvětové besedy a kulturní komise 
ObNV. 

Léta 1949 až 1960 byla obdobím I. a II. pětiletky. Cílem bylo přeměnit ekonomiku, 
tedy likvidovat soukromé vlastnictví výrobních prostředků. To se podařilo i v Černo-
víře. Na konci padesátých let byla většina půdy soustředěna JZD, zlikvidováni byli 
drobní řemeslníci, soukromí obchodníci, hostinští a soukromé ordinace lékařů byly 
podřízeny Okresnímu ústavu národního zdraví.

V roce 1950 byl v Černovíře zaveden veřejný rozhlas a 1959 byla zahájena plyno-
fikace. Do katastru obce zasáhlo ve východní části rozšiřené kolejiště seřaďovacího 
nádraží ČSD.

Do společenského života vstoupily nové organizace: Svaz české mládeže (SČM), 
Pionýr, Požárníci, Československý svaz žen (ČSŽ), Sbor pro občanské záležitosti 
(SPOZ) atd. 

V roce 1960 byla přijata socialistická ústava a v názvu státu přibylo S. Začala se 
psát historie ČSSR. Rudolf Hradečný

Základní škole přibylo dětí – a také se kácelo 
Rok 2016 v černovírské škole ubíhal samozřejmě rychle a pracovně. Při ledno-

vém zápisu do první třídy bylo úspěšně přijato 18 dětí. Počet žáků se tak po letech 
zvýšil na 95. 

Přišlo jaro. Smrky, které rostly v zadní části zahrady, napadl během suchých 
a horkých let lýkožrout a zcela je zničil. Hrozilo nebezpečí pádu stromů, proto bylo 
rozhodnuto je odstranit. Ve vyřešení této situace nám pomohli černovírští dobrovolní 
hasiči. Jednu březnovou 
sobotu všech 68 stromů 
pokáceli. Touto cestou 
za rychlou a příkladnou 
pomoc znovu děkujeme. 

Během roku proběhly 
velmi pěkné a úspěšné 
akce. Za zmínku stojí 
karneval s tématem Smy-
sly (viz foto). Také školní 
výlet do Zoo Zlín se dě-
tem líbil – největší zážitek 
byl krmení rejnoků. 
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Školní družina se pěkně sblížila se Střední školou zemědělskou a zahradnickou. 
Studenti připravili pro naše děti dvě zajímavé akce – vynášení Morany a pálení ča-
rodějnic. 

Nejoblíbenější akce jsou ty naše tradiční, které jsou hojně navštěvovány rodiči 
žáků i obyvateli Černovíra. Jsou to – prosincové Vánoční dílny, červnová Školní aka-
demie a lednový Školní a sokolský ples. Těchto akcí se také účastní výbor SRPŠ. 
Vážíme si jejich obětavosti. 

Pěkná spolupráce je i s oběma mateřskými školami. S tou menší, která byla ote-
vřena loni a je v naší budově, jsme se velmi rychle sžili. 

Mgr. Libuše Ohnútová, vedoucí ZŠ Petřkova

Slovan Černovír v roce 2016 prožil  
výsledkovou houpačku

Fotbalisté Slovanu Černovír vstupovali do kalendářního roku 2016 jako celek, 
kterému jeho pozice v tabulce (12. místo) předurčovala perné jarní boje o setrvání 
v soutěži. Tím spíš, že poslední celek v tabulce Dubicko v zimě ohlásil výrazné posí-
lení a velký posun výkonnosti. Bylo tedy jasné, že Slovan se o sestup popere s druž-
stvy Štěpánova, Loštic, Moravského Berouna a Troubelic. Los soutěže dával dopředu 
vědět, že rozhodne až závěr sezony. Tedy květnové a červnové zápasy. V nich hrál 
Slovan doma s Lošticemi a M. Berounem a zajížděl do Štěpánova a Troubelic. Tolik 
fakta, která byla známá dlouho dopředu. Co se nevědělo, ale řešilo, byl kádr fotbalis-
tů, který se bude bít o černovírskou účast v I. A třídě. V kádru totiž skončili hráči jako 
Petr Švajda, který neodolal nabídce z Chropyně, a Radim Pučálka, jenž se rozhodl 
pokračovat v Kožušanech. Naopak výrazné posílení slibovaly návraty našich kmeno-
vých hráčů Petra Lánera a Tomáše Zapletala z Hněvotína. Také se povedlo prodloužit 
hostování Jakubu Kvapilovi a dohodnout se s důležitým střelcem Markem Havelkou, 
jenž odolal nabídkám z lukrativnějších soutěží. A nadále pokračovala další spolupráce 
s trenérem Martinem Zmrzlým. Bohužel se opět nepodařilo dohodnout na spoluprá-
ci s dalšími odchovanci Bořkem Petrů a Petrem Kundrtem. Přesto se kádr jevil jako 
schopný kolektiv. V zimní přípravě se Slovan záměrně utkával spíše se soupeři z vyš-
ších soutěží. Zápasy to byly vesměs vyrovnané, ale výsledky moc nepotěšily. 

S velkým napětím se tak čekalo na jarní premiéru 2. dubna na hřišti v Hluboč-
kách. Dramatický zápas nakonec dopadl dobře a možná to bylo v konečném součtu 
rozdílové utkání. Slovan vedl 1:0, na začátku druhé půle prohrával 1:2, ale nakonec 
dvěma góly Tomáše Zapletala zápas otočil a vítězství 3:2 mělo celý tým nastartovat 
na další jarní zápasy. Mělo, ale bohužel příliš nenakoplo. Přišla totiž domácí prohra 
s Konicí 0:3. Další prohru, tentokrát smolnou, zapsal Slovan v Bělkovicích, když in-
kasoval v 86. min. Pak se v aréně „U Komína“ objevilo silné Dubicko a remízu 2:2 za-
chraňoval až v 80. min. Havelka. Zápas byl kvalitní, ale bod doma je v boji o všechno 
vždy málo. Ještě hůř bylo, když Černovír neudržel v dalším zápase nadějný remízo-
vý stav 1:1 v Haňovicích a odjel s prohrou 1:3. Po pěti jarních kolech tak měl Slovan 
18 bodů a situace byla kritická. No a přišel první květnový zápas o všechno doma 
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s Lošticemi. Neúspěch by znamenal výraznou komplikaci a pád pod čáru „ponoru“. 
Infarktový zápas nakonec dopadl dobře, ale průběh byl pro černovírského fanouška 
hrůzostrašný. Ještě v 60. min. utkání totiž hosté vedli 2:0. Naštěstí v poslední dva-
cetiminutovce hosté herně úplně odešli a za Slovan se trefili dvakrát Kvapil a Pulkert 
s Havelkou a rezultát byl tedy 4:2. Velké nadšení z obratu mělo opět mužstvu pomoci 
a slibovalo odhodlání do dalšího těžkého zápasu ve Štěpánově. Ale kolikrát už se 
fanoušci takto spletli. Ve Štěpánově totiž naši borci předvedli podobný kousek jako 
Loštice v Černovíře. Po vedení 1:0 přišel odevzdaný výkon až ke konečné prohře 
2:5. A zase pád k ponuré atmosféře, která měla dopad na hráčský kádr. Následoval 
další domácí zmar s Bohuňovicemi a remíza 2:2 díky gólu Marka Havelky v 87. min. 
Na řadu tak přišel asi nejdůležitější zápas sezóny v Troubelicích. Tam se nám nikdy 
moc nedařilo. Atmosféra nepřátelská, hřiště nic moc a nervozita obrovská. První 
poločas byl ještě dobrý. Vstup Slovanu vyšel a Havelka dal první gól utkání, ale 
hned za minutu bylo srovnáno. Na konci poločasu se však nepochopitelně nechal 
vyloučit Zapletal a do druhé půle mužstvo oslabil. Sice oslabil, ale naštěstí nepohřbil. 
Všech 10 bojovníků nechalo na trávníku ve druhé půli vše a po brance Havelky se se 
štěstím dobránilo k výhře 2:1. Byla to možná výhra pětiletky, protože co všechno se 
mohlo stát po prohře a pádu na samé dno tabulky můžeme dnes naštěstí jen speku-
lovat. Nicméně zbylé dva zápasy Slovan zvládl, i když to nebyla žádná velká pohoda. 
Další domácí lapsus při vstupu do zápasu s Moravským Berounem (13. min. 0:2) byl 
opět napraven obratem na 4:2. No a poslední zápas v České Vsi už byl jen odměnou 
pro věrné černovírské ultras, kteří snad nikdy nepřestali věřit v záchranu. Posledním 
střelcem v sezoně se stal Marek Havelka a jeho gól v 89. min. na 3:2 se slavil celou 
cestu zpět z Jesenicka. Ostatně stejně jako zachráněná sezona. 

Poučeni z průběhu minulé sezony se fotbalisté Slovanu začali připravovat 
na další ročník I.A třídy 2016/2017 hned v červenci. Celý klub v žádném případě 
nechtěl dopustit stejné trápení jako na jaře a snažil se v létě sestavit kádr tak, aby byl 
konkurence schopný. A pokud možno s lepším výhledem do budoucna. Už proto, že 
před novou sezonou bylo rozhodnuto o snížení počtu účastníků krajského přeboru 
a s tím spojený větší počet sestupujících celků. Konečně se podařilo přivést zpět 
do Černovíra odchovance Bořka Petrů z Rakouska a Petra Kundrta z Březolup. Jak 
velké to byly posily ukázal další průběh podzimní části. Důležité bylo rovněž setrvání 
Petra Lánera, Tomáše Zapletala a hlavně Marka Havelky. Progres do družstva vnesl 
taky návrat Miry Géce. Kolem těchto šesti hráčů se vytvořilo nové družstvo. Další 
nováčci byli rovněž z našich řad. Z dorostu Bařinka, Meissner a Marta a z Kožušan 
Vojta Fojtík. Naopak Slovan opustili Petr Vyroubal a Dominik Guskovič do Kožušan 
a David Koupil a Rosťa Nestrojil do Nákla. Svoje angažmá v černovírském dresu 
ukončil také Jakub Kvapil. Došlo rovněž ke změně trenéra. Skončil Martin Zmrzlý, 
který pro Černovír odvedl za pět a půl roku neskutečné množství práce stvrzené 
postupem do vyšší soutěže a zapsal se tak do historie klubu jako jeden z nejúspěš-
nějších trenérů. Zaslouží si velké poděkování. Z mnoha nabízených variant nového 
kouče si Slovan nakonec zvolil variantu hrajícího manažera Bořka Petrů s asisten-
tem Ondrou Fojtíkem. Rovněž s výhledem na budoucnost. 



24

Mužstvo čítalo 22 hráčů, takže konkurence byla. V přátelských zápasech dostali 
prostor všichni a postupně se rýsovala základní sestava. V poslední přípravě na tra-
dičním Memoriálu M. Mikšíka ve Chválkovicích Slovan nejprve rozdrtil v prvním zá-
pase domácí celek 7:2 a o prvenství jej pak připravila nepřízeň počasí, zkrácení 
finálového zápasu, gól v poslední minutě na 1:1 a nešťastný penaltový rozstřel se 
Slavonínem. Nicméně už byla vidět velká síla družstva. K prvnímu mistrovskému 
utkání nové sezony pak zavítal Černovír na půdu M. Berouna. Poločas 3:0 ze stan-
dartek, na které byl v přípravě kladen velký důraz, a nakonec výhra 4:0. Následovalo 
utkání doma s Haňovicemi a výhra 5:1. V dalším venkovním utkání Slovan čekala 
Litovel. A přišlo první varování za přehnané sebevědomí. Šanci dostali další hráči ze 
širšího kádru a na dva góly Litovle našel Černovír pouze jednu odpověď při prohře 
1:2. Další zápas nás čekal s Bělkovicemi, které do té doby se Slovanem neprohrály. 
Zápas jsme zvládli jak po psychické, tak taktické stránce, téměř k ničemu je nepustili 
a postupně přidali i branky a vítězství 2:0. Porazit Štěpánov venku byla povinnost, 
a i když jsme v prvním poločase nebyli dostatečně dobří v koncovce, tak jsme si 
to vynahradili v poločase druhém s výsledkem 5:1. Od Maletína doma jsme čekali, 
čím nás překvapí, ale poločas 3:0 a výhra 4:0. Paseka venku, povedený první polo-
čas 2:0. Pak soupeř ukázal svou sílu a srovnal na 2:2. Poté jsme ukázali zase vůli 
a mentalitu my a i s absencí důležitého článku Kundrta jsme vyhráli 4:2. Následoval 
domácí zápas s Dubickem, pasovaným na titul v této soutěži. Po obdržené brance 
nutné střídání a dvakrát srovnaný náskok soupeře na konečných 2:2. Následovala 
novinka a sice penaltový rozstřel při konečném remízovém stavu. Brankář Jakub 
Gross mužstvo podržel a 2 body zůstaly v aréně „U Komína“. Poté nastala změna 
na postu asistenta trenéra. Z pracovních důvodů za Ondru Fojtíka zaskakoval Li-
bor Fridecký. Další soupeř, Hlubočky venku. I když jsme obdrželi první branku, tak 
na obrat byl dostatek času a opět se ukázala kvalita mužstva a výhra 6:1. Vrcholem 
podzimu pak byl zápas s Bohuňovicemi doma, které měly stejný počet bodů na prv-
ním místě tabulky. Vyrovnaný zápas na úrovni krajského přeboru a šťastný obrat 
v závěru rozhodl o výhře 3:2 pro Černovír. Po tomto zápase zaplavila arénu „U Ko-
mína“ velká euforie a úleva. Druhé velké varování před ztrátou pokory k soupeřům 
ale přišlo v České Vsi. Domácí byli lepší a přišla druhá prohra, a to 1:3. Napravovat 
reputaci z minulého kola odjel Slovan do Loštic. Po poločase 3:0 následoval rozklad 
domácího celku a rekordní výhra 8:2. Pak nás docela trápila koncovka v domácím 
zápase s nováčkem z Bohdíkova. Nakonec však jednoznačná výhra 4:0. V posled-
ním podzimním a zároveň prvním předehrávaném jarním zápase k nám zavítal M. 
Beroun. Již to nebyla taková spanilá jízda, jako v některých zápasech, ale i tak Slo-
van ubojoval vítězství 2:1 a přezimuje na prvním místě v tabulce s náskokem třech 
bodů před Bohuňovicemi a čtyřech před Dubickem. 

Záměrně uvádíme kompletní výčet všech podzimních zápasů, protože to byla his-
toricky nejúspěšnější půlsezona mužů Slovanu. A při vzpomínce na květnový nervák 
v Troubelicích nás musí mrazit v zádech při pomyšlení, jak obrovská by to byla ško-
da, kdyby se tam tenkrát zápas nezvládl. Ale to je ten fotbal, který máme rádi. Tenká 
hrana mezi neúspěchem a zdarem. A přitom nestačilo mnoho. Tři noví hráči, osvě-
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žení v podobě jiného trenéra, ale hlavně soudržná parta borců ochotných obětovat 
se jeden za druhého a pro Slovan Černovír. A výsledek je náramný. Fanoušci se teď 
místo sledování celků v I.B třídě začínají bavit o možných zájezdech k mužstvům 
z krajského přeboru. Ale to je zatím naprosto jiná pohádka. Kolikrát už představy 
dopadly naprosto odlišně. To víme. V jarní části nás totiž čekají těžké zápasy venku 
v Bělkovicích, Maletíně, Dubicku a Bohuňovicích. Ale výzva to je. 

Do jarních odvet vstupovali dorostenci Slovanu jako třetí celek tabulky krajského 
přeboru jen s dvoubodovou ztrátou na lídra z Chomoutova. V konečné tabulce sice 
svůj post neuhájili, ale i konečné 5. místo a ztráta pěti bodů na čelo je potvrzením 
dobré práce černovírských nadějí pod trenéry Antonem Guskovičem a Petrem Plac-
kem. Ve výsledku se ukázal stěžejní domácí zápas s Novými Sady, který se hrál tři 
kola před koncem soutěže. Hoši vůbec nezvládli druhý poločas a derby prohráli 2:7. 
A tím ve vyrovnané tabulce přepustili svému sokovi umístění na pomyslném pódiu. 
Také se příliš nepovedla výměna hráčů s Chomoutovem, když za Kudličku přišel 
v zimě Ondrejka. Byla to škoda, hlavně pro končící hráče ročníku narození 1997 jako 
Lukáš Marta, Dominik Guskovič, Šimon Bařinka a Marek Vysoudil. 

Ročník 2016/2017 zahájila stejná trenérská dvojice A. Guskovič a P. Placek 
s omlazeným kádrem. Do družstva totiž postoupili úspěšní starší žáci, když dora-
zový ročník 1998 zastupovali pouze Lucas Kotek, Michal Hlava a Pavel Meissner. 
Konečné 7. místo v podzimní tabulce se jeví jako zklamání. Je sice pravda, že kádr 
byl hodně oslabován častými zraněními, a také že Slovan doplatil na nové pravidlo 
s penaltami po remíze. Přesto se předpokládalo, že s tak zkušeným kádrem bude re-
zultát lepší. Také se čekalo, že z úspěšné generace loňských starších žáků se podaří 
„vytěžit“ víc. Proto má kádr, ve kterém jsou borci jako Jan Hanousek, P. Meissner, D. 
Dočkal, T. Hrstka, V. Blažek, M. Kirschbaum, R. Kuchyňa, T. Šiška či Jan Vaněčka 
na jaře co napravovat. Na posun v tabulce to moc nevypadá, ale aspoň předvedenou 
hrou by fanoušky měli potěšit více než na podzim. 

Další nadmíru povedenou půlsezonu odehráli starší žáci Slovanu. A opět se stali 
celkem, který výrazně konkuruje mužům v pomyslné anketě o nejlepší černovírský 
celek roku 2016. Trenér Ondřej Fojtík poskládal soubor, který ještě překonal svoje 
úspěchy z předcházejících let. A jestliže v celém roce 2015 prohráli starší žáci jen 
3 utkání, pak na jaře 2016 už neprohráli ani jediný a navíc neztratili žádný bod. 
Ve stíhací jízdě ztráceli na Čechovice 5 bodů, aby je finále předstihli o 6 bodů. To 
znamenalo jediné. Titul přeborníka Olomouckého kraje a historický zápis do černo-
vírské kroniky. Navíc Robin Kuchyňa se stal s 67 vstřelenými brankami krajským 
kanonýrem. Lepší loučení s mládežnickou kategorií si trenér O. Fojtík nemohl přát. 
Za rok a půl prohrát jen tři zápasy je opravdu unikát. Při jarním trápení mužů byly 
výkony starších žáků balzámem na utrápenou duši fanoušků Slovanu. 

Do další sezony 2016/2017 se v klubu řešila nadmíru složitá otázka. A sice kam 
přihlásit družstvo starších žáků. Problémy vznikly odchodem dorazového ročníku na-
rození 2001 a slabším doplněním ročníku 2003. Možnosti byly v zásadě dvě. Poslat 
přihlášku do okresního přeboru, kde se hraje jen se sedmi hráči v poli, anebo jednat 
o sloučení s nějakým podobně „postiženým“ oddílem. Takový celek se naštěstí na-
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Muži TJ Slovan Černovír:  
1. místo v I. A třídě 
na podzim 2016. 
Horní řada zleva: Bořivoj 
Petrů – hrající trenér, Karel 
Okleštěk, Petr Kundrt, 
Miroslav Géc, Lukáš Murárik, 
Aleš Špička, Eda Pulkert, Petr 
Láner, Marek Havelka, Ondřej 
Fojtík – asistent trenéra. 
Dolní řada zleva: Pavel Ježo, 
David Zdráhal, Tomáš Kesler, 
Vojta Fojtík, Pavel Meissner, 
Jakub Gross, Tomáš Zapletal.

Starší žáci TJ Slovan  
Černovír: 1. místo  
v konečné tabulce Krajské-
ho přeboru 2015/2016. 
Horní řada zleva: Patrik Hanus, 
David Koudelka, Jakub Janča, 
Matěj Juřena, Adam Boyko, 
Marek Kirschbaum, Robin Ku-
chyňa, Ondřej Fojtík – trenér. 
Dolní řada zleva: Jiří Hanou-
sek, Oliver Grézl, Jiří Placek, 
Ondřej Andrýsek, Tomáš Šiš-
ka, Marek Vejmola, Vojtěch 
Kučera, Václav Pacák. Ležící: 
Marek Čtvrtlík. Chybí: J. Malí-
šek, J. Švancara, J. Weinlich, 
P. Tomeš. 

Starší přípravka TJ Slovan 
Černovír, ročník narození 
2006. Horní řada zleva: Adam 
Majer, Filip Domanský, Michal 
Czudek, Matěj Šindelka, To-
máš Kortiš, Martin Suchánek 
– trenér. 
Dolní řada zleva: Martin Lebl, 
Tomáš Janalík, Josef Kneip, 
Matyáš Krejčí, Jan Poledna, 
Vendula Woláková.
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šel, a tak došlo k fúzi s žákovskými týmy Bohuňovic. Nikdo nevěděl co od takového 
kroku čekat, ale starosti byly nakonec plané. Tým převzali trenéři z Bohuňovic Z. 
Krejčí, I. Riedl, P. Beneš a ze Slovanu L. Fojtík. Počáteční nesehranost se postupně 
měnila ve spanilou jízdu a konečné 2. místo v tabulce s tříbodovou ztrátou na titul. 
Patrik Hanus pak předváděl, co všechno se naučil v minulé sezóně od Robina Ku-
chyni, a s 34 brankami atakuje jeho loňský střelecký rekord. 

Mladší žáci Slovanu měli na jaře 2016 potvrdit svoji pozici ve střední třetině ta-
bulky. To nakonec zvládli a k 18 podzimním bodům přidali 15 jarních. Trenéři Marek 
Čech a Aleš Šoltés bojovali celé jaro s úzkým kádrem a tréninkovou docházkou. 
Nakonec museli pomáhat i hráči z přípravky, ale všechno se zvládlo a celek naštěstí 
zůstal pohromadě. Za takto dotaženou práci patří dík trenérům a taky manažerce 
oddílu paní Machkové. 

V červenci 2016 nastala u mladších žáků velká změna. Do klubu byl angažován 
trenér se zkušenostmi z vyšších soutěží Martin Jelínek. Mimo jiné nový lazecký občan. 
Hned převzal tým mladších žáků a začal pracovat na mládežnické struktuře klubu 
s výhledem na budoucnost. Postupně dával dohromady kluky z Bohuňovic a Černo-
víra do jednoho celku až se jejich kádr zastavil na počtu 20 hráčů. Přinesl do klubu 
osvěžení a některé věci jako letní soustředění, týmové oblečení, větší četnost tréninků 
a vůbec organizace přípravy ve Slovanu dlouho nebyla. Hráče musel tento podzim 
hodně bavit a bylo to vidět při zápasech. Borci se zlepšovali každým kolem a vrcholem 
byla asi zasloužená výhra na Nových Sadech 2:1, kde hráči ukázali vysoké parame-
try. Po letech má Černovír mladší žáky v tabulce na místě, které je předurčuje na boj 
o „bednu“. Víme ovšem, že je to i důsledek pomoci hráčů z Bohuňovic, a tak uvidíme 
co nám přinese vývoj u žákovské kategorie do dalších sezon. Měli bychom být asi 
jakousi alternativou za Sigmu a HFK Olomouc. Na tom teď klub pracuje. 

V poslední řadě je potřeba zmínit družstva přípravek. Jsou to celky, u kterých sice 
nezáleží na výsledcích, ale na množství odvedené práce při učení základů fotbalu, 
ale taky jsou to ty nejpočetnější týmy Slovanu. Vždyť z celkového počtu aktivních 
hráčů je polovina právě z přípravek. V jarní části zaznamenali největší progres hráči 
ročníku 2007, kteří bojovali ve finálové skupině své kategorie. Na podzim se potom 
aplikovala změna soutěžního řádu a již se hraje po jednotlivých ročnících, a ne jako 
dříve dva ročníky sloučené. Slovan jako jediný oddíl přihlásil všechny 4 ročníky a po-
sun nastal v tom, že všechna družstva se probojovala do jarních finálových bojů o titul 
přeborníka okresu. Docela náročnou práci trenérů benjamínků Slovanu vykonávají 
Petr Zoubek, Kryštof Pokorný, Tomáš Pospíšil, Petr Kundrt, Petr Sika a Martin Suchá-
nek. K výše zmiňované nové strategii klubu patří i náborové akce a letní turnaje pod 
vedením Martina Jelínka, který pomáhá usměrňovat i chod přípravek. 

Mimo tuto hlavní činnost, jež obsahuje hlavně provozování a organizování sou-
těžních zápasů, ještě TJ Slovan Černovír vykazuje také vedlejší činnost. Ta obná-
šela v roce 2016 hlavně organizování fotbalového plesu 10. ledna 2016 za výrazné 
pomoci Sokola Černovír. A také pořádání tradičního fotbalového turnaje bývalých 
hráčů – 27. července. Mezi tradičními účastníky FK Hodolany, FK Nové Sady, FK 
Hněvotín a domácím Slovanem byli nejúspěšnější hráči z Hodolan. 
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1. Rapotín 26 19 3 4 88 : 41 60 1. ČERNOVÍR 14 12 0 2 51 : 17 35
2. Konice 26 15 5 6 66 : 42 50 2. Bohuňovice 14 11 0 3 36 : 19 32
3. Maletín 26 15 2 9 72 : 67 47 3. Dubicko 14 10 0 4 43 : 27 31
4. Bělkovice 26 14 4 8 62 : 53 46 4. Paseka 14 9 0 5 34 : 26 27
5. Bohuňovice 26 13 4 9 58 : 37 43 5. Haňovice 14 8 0 6 20 : 28 22
6. Česká Ves 26 12 5 9 50 : 52 41 6. Mor. Beroun 14 7 0 7 36 : 35 20
7. Haňovice 26 12 4 10 71 : 46 40 7. Maletín 14 6 0 8 36 : 37 19
8. Hlubočky 26 10 2 14 56 : 73 32 8. Litovel 14 6 0 8 23 : 28 19
9. ČERNOVÍR 26 9 4 13 46 : 53 31 9. Bělkovice 14 6 0 8 22 : 30 18
10. Dubicko 26 9 3 14 56 : 67 30 10. Česká Ves 14 5 0 9 31 : 33 17
11. Loštice 26 9 2 15 60 : 78 29 11. Loštice 14 5 0 9 24 : 28 17
12. Mor. Beroun 26 8 4 14 56 : 63 28 12. Hlubočky 14 6 0 8 20 : 30 17
13. Štěpánov 26 8 1 17 44 : 79 25 13. Bohdíkov 14 5 0 9 17 : 24 15
14. Troubelice 26 5 5 16 42 : 76 20 14. Štěpánov  14 2 0 12 19 : 50 5

1. Chomoutov 26 18 4 4 111 : 29 58 1. Velké Losiny 13 11 0 2 96 : 24 33
2. Určice 26 18 1 7 113 : 67 55 2. Chomoutov 13 10 0 3 63 : 18 31
3. Nové Sady 26 18 0 8 90 : 48 54 3. Nové Sady 13 10 0 3 64 : 23 30
4. ČERNOVÍR 26 17 2 7 95 : 43 53 4. Mohelnice 13 10 0 3 55 : 22 30
5. Mohelnice 26 16 4 6 100 : 40 52 5. Určice 13 9 0 4 48 : 27 26
6. Velké Losiny 26 16 1 9 117 : 49 49 6. Lipník n. B. 13 9 0 4 36 : 37 25
7. Lipník n. B. 26 12 2 12 93 : 61 38 7. ČERNOVÍR 13 7 0 6 42 : 21 19
8. Šternberk 26 8 6 12 38 : 56 30 8. Zubr Přerov 13 4 0 9 26 : 42 14
9. Nemilany 26 9 3 14 43 : 137 30 9. Konice 13 5 0 8 26 : 51 13
10. Opatovice 26 8 5 13 54 : 87 29 10. Opatovice 12 3 0 9 34 : 46 12
11. Kostelec 26 7 3 16 59 : 117 24 11. Velký Týnec 13 4 0 9 25 : 74 12
12. Konice 26 6 2 18 40 : 93 20 12. Chválkovice 13 2 0 11 19 : 50 7
13. Velký Týnec 26 5 2 19 56 : 121 17 13. Šternberk 13 0 0 13 12 : 111 0
14. Chválkovice 26 3 7 16 36 : 97 16

1. ČERNOVÍR 30 26 2 2 157 : 31 80 1. Mohelnice 14 13 0 1 68 : 12 38
2. Čechovice 30 24 2 4 164 : 31 74 2. ČERNOVÍR 14 12 0 2 72 : 20 35
3. Konice 30 21 3 6 102 : 50 66 3. Kozlovice 14 11 0 3 49 : 19 33
4. Jeseník 30 21 2 7 173 : 63 65 4. Němčice 14 10 0 4 41 : 15 31
5. Kozlovice 30 21 1 8 117 : 72 64 5. Přerov "B" 14 9 0 5 45 : 31 26
6. Mohelnice 30 20 2 8 122 : 46 62 6. Slavonín 14 7 0 7 36 : 29 23
7. Určice 30 17 3 10 81 : 58 54 7. Jeseník 14 8 0 6 39 : 38 23
8. Bohuňovice 30 14 3 13 97 : 80 45 8. Zábřeh 14 7 0 7 35 : 30 22
9. Zábřeh 30 12 5 13 68 : 76 41 9. Nové Sady 14 7 0 7 36 : 35 20
10. Slavonín 30 12 2 16 65 : 72 38 10. Čechovice 14 5 0 9 18 : 38 16
11. Nové Sady 30 8 2 20 54 : 110 26 11. Šternberk 14 5 0 9 30 : 41 15
12. Šternberk 30 7 3 20 59 : 158 24 12. Želatovice 14 4 0 10 17 : 55 12
13. Loštice 30 7 1 22 50 : 116 22 13. Konice 14 3 0 11 25 : 43 9
14. Želatovice 30 6 3 21 47 : 102 21 14. Dub n. Mor. 14 2 0 12 20 : 43 7
15. Němčice  30 5 2 23 49 : 138 17 15. Loštice 14 2 0 12 14 : 96 5
16. Lipník n. B. 30 1 0 29 22 : 224 3

1. Kozlovice 30 28 0 2 285 : 18 84 1. Jeseník 14 14 0 0 110 : 30 40
2. Jeseník 30 27 1 2 198 : 42 82 2. Kozlovice 14 11 0 3 51 : 11 35
3. Mohelnice 30 23 1 6 191 : 63 70 3. Želatovice 14 11 0 3 62 : 31 33
4. Čechovice 30 23 1 6 144 : 46 70 4. Nové Sady 14 10 0 4 59 : 24 31
5. Zábřeh 30 22 0 8 134 : 60 66 5. ČERNOVÍR 14 8 0 6 47 : 41 25
6. Nové Sady 30 19 2 9 112 : 54 59 6. Čechovice 14 8 0 6 32 : 30 25
7. Slavonín 30 16 3 11 115 : 91 51 7. Slavonín 14 8 0 6 56 : 45 24
8. Želatovice 30 15 0 15 115 : 105 45 8. Mohelnice 14 7 0 7 34 : 25 21
9. Lipník nad  30 12 1 17 90 : 130 37 9. Němčice 14 5 0 9 31 : 35 18
10. Bohuňovice 30 12 0 18 69 : 100 36 10. Přerov "B" 14 6 0 8 46 : 51 17
11. ČERNOVÍR 30 11 0 19 78 : 134 33 11. Dub n. Mor. 14 5 0 9 23 : 50 14
12. Němčice nad  30 7 2 21 72 : 111 23 12. Loštice 14 5 0 9 23 : 52 14
13. Konice 30 7 2 21 75 : 187 23 13. Zábřeh 14 4 0 10 33 : 61 10
14. Určice 30 5 0 25 41 : 176 15 14. Konice 14 2 0 12 20 : 55 6
15. Loštice 30 4 1 25 42 : 236 13 15. Šternberk 14 1 0 13 18 : 104 2
16. Šternberk 30 2 0 28 36 : 244 6

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TJ SLOVAN ČERNOVÍR

MUŽI   I.A třída OKFS   2015/2016 MUŽI   I.A třída OKFS   2016/2017

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2016/2017

 DOROST  krajský přebor OKFS   2015/2016  DOROST  krajský přebor OKFS   2016/2017

 STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2015/2016  STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2016/2017

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2015/2016

Konečné tabulky soutěží, kterých se účastní tj Slovan Černovír
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Rádi bychom využili příležitosti a poděkovali ještě jednou všem trenérům, spon-
zorům a partnerům Slovanu Černovír za jejich podporu v roce 2016. Rovněž děku-
jeme všem rodičům dětí v mládežnických kategoriích za pomoc s tréninky a zápasy. 
Všechny naše příznivce rádi uvidíme na našem stadionu i v roce 2017 a proto připo-
mínáme informace o známých termínech.  

DOMÁCÍ UTKÁNÍ „A“ MUŽSTVA SLOVANU: NEDĚLE 10:00 
DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ CELKU DOROSTU: NEDĚLE 10:00 
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ ŽÁKŮ SLOVANU: NA JAŘE 2017 se hraje v Bohuňovicích 
SLOVAN hraje domácí zápasy ve fotbalové aréně „U KOMÍNA“ na Lazcích. 

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

 Martin Suchánek
 

Hasiči nově s jednotkou JPO II
Uplynulý rok tradičně bilancovali na prosincové výroční valné hromadě členové 

Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Černovír. Tradičním místem tohoto setkání je 
hasičská zbrojnice. Mezi hosty nechyběla ani několikačlenná delegace olomoucké 
radnice v čele s prvním náměstkem primátora JUDr. Martinem Majorem, MBA.

Starostka sboru Mgr. Jitka Součková, PhD., uvedla, že dobrovolní hasiči mají 
v Černovíře celkem 65 členů, z toho 8 žen, 37 mužů a 20 dětí. „Uplynulý rok byl 
v mnoha směrech činnosti sboru bohatý,“ uvedla. Zařadila k nim přípravu na pátý 
Hasičský bál, který se uskutečnil 20. února 2016 v hasičské zbrojnici (ten letošní by 
měl být 18. února). Bál byl jako každý rok velmi úspěšný. Dále to byl v dubnu jarní 
sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. Následovalo plánování a re-
alizace 5. ročníku soutěže Hasičský víceboj Černovír 2016, která proběhla v areálu 
zbrojnice 30. dubna. Tato soutěž byla zároveň okresním kolem TFA. V rámci soutěže 
typu „nejtvrdší hasič přežije“ 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. Ihned poté se členové sbo-
ru zaměřili na přípravu Dětského dne spojeného s kácením máje, který se uskutečnil 
4. června. „I přes to, že v tento den bylo v Olomouci připraveno pro veřejnost mnoho 
kulturních akcí, náš dětský den navštívilo přibližně 200 dětí v doprovodu svých ro-
dičů a dalších rodinných příslušníků, sdělila J. Součková. Členové sboru se podíleli 
i na Setkání s hasiči a městskou policií, které se konalo na Horním náměstí. Na konci 
října byl opět uskutečněn podzimní sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospo-
třebičů. Členové sboru se v průběhu roku aktivně podíleli na údržbě areálu hasičské 
zbrojnice, údržbě techniky a výzbroje a výstroje SDH. 

Významnou změnou bylo zřízení jednotky požární ochrany. Město totiž 1. ledna 
2016 zřídilo poloprofesionální jednotku požární ochrany s označením JPO II. Vznikla 
ze dvou jednotek sborů dobrovolných hasičů – Černovíra a Chválkovic. Znamená to 
další integraci do systému. Dvojka znamená v podstatě zařazení hned za profesio-
nální hasiče. Čas výjezdu je pět minut od vyhlášení poplachu.

1. Rapotín 26 19 3 4 88 : 41 60 1. ČERNOVÍR 14 12 0 2 51 : 17 35
2. Konice 26 15 5 6 66 : 42 50 2. Bohuňovice 14 11 0 3 36 : 19 32
3. Maletín 26 15 2 9 72 : 67 47 3. Dubicko 14 10 0 4 43 : 27 31
4. Bělkovice 26 14 4 8 62 : 53 46 4. Paseka 14 9 0 5 34 : 26 27
5. Bohuňovice 26 13 4 9 58 : 37 43 5. Haňovice 14 8 0 6 20 : 28 22
6. Česká Ves 26 12 5 9 50 : 52 41 6. Mor. Beroun 14 7 0 7 36 : 35 20
7. Haňovice 26 12 4 10 71 : 46 40 7. Maletín 14 6 0 8 36 : 37 19
8. Hlubočky 26 10 2 14 56 : 73 32 8. Litovel 14 6 0 8 23 : 28 19
9. ČERNOVÍR 26 9 4 13 46 : 53 31 9. Bělkovice 14 6 0 8 22 : 30 18
10. Dubicko 26 9 3 14 56 : 67 30 10. Česká Ves 14 5 0 9 31 : 33 17
11. Loštice 26 9 2 15 60 : 78 29 11. Loštice 14 5 0 9 24 : 28 17
12. Mor. Beroun 26 8 4 14 56 : 63 28 12. Hlubočky 14 6 0 8 20 : 30 17
13. Štěpánov 26 8 1 17 44 : 79 25 13. Bohdíkov 14 5 0 9 17 : 24 15
14. Troubelice 26 5 5 16 42 : 76 20 14. Štěpánov  14 2 0 12 19 : 50 5

1. Chomoutov 26 18 4 4 111 : 29 58 1. Velké Losiny 13 11 0 2 96 : 24 33
2. Určice 26 18 1 7 113 : 67 55 2. Chomoutov 13 10 0 3 63 : 18 31
3. Nové Sady 26 18 0 8 90 : 48 54 3. Nové Sady 13 10 0 3 64 : 23 30
4. ČERNOVÍR 26 17 2 7 95 : 43 53 4. Mohelnice 13 10 0 3 55 : 22 30
5. Mohelnice 26 16 4 6 100 : 40 52 5. Určice 13 9 0 4 48 : 27 26
6. Velké Losiny 26 16 1 9 117 : 49 49 6. Lipník n. B. 13 9 0 4 36 : 37 25
7. Lipník n. B. 26 12 2 12 93 : 61 38 7. ČERNOVÍR 13 7 0 6 42 : 21 19
8. Šternberk 26 8 6 12 38 : 56 30 8. Zubr Přerov 13 4 0 9 26 : 42 14
9. Nemilany 26 9 3 14 43 : 137 30 9. Konice 13 5 0 8 26 : 51 13
10. Opatovice 26 8 5 13 54 : 87 29 10. Opatovice 12 3 0 9 34 : 46 12
11. Kostelec 26 7 3 16 59 : 117 24 11. Velký Týnec 13 4 0 9 25 : 74 12
12. Konice 26 6 2 18 40 : 93 20 12. Chválkovice 13 2 0 11 19 : 50 7
13. Velký Týnec 26 5 2 19 56 : 121 17 13. Šternberk 13 0 0 13 12 : 111 0
14. Chválkovice 26 3 7 16 36 : 97 16

1. ČERNOVÍR 30 26 2 2 157 : 31 80 1. Mohelnice 14 13 0 1 68 : 12 38
2. Čechovice 30 24 2 4 164 : 31 74 2. ČERNOVÍR 14 12 0 2 72 : 20 35
3. Konice 30 21 3 6 102 : 50 66 3. Kozlovice 14 11 0 3 49 : 19 33
4. Jeseník 30 21 2 7 173 : 63 65 4. Němčice 14 10 0 4 41 : 15 31
5. Kozlovice 30 21 1 8 117 : 72 64 5. Přerov "B" 14 9 0 5 45 : 31 26
6. Mohelnice 30 20 2 8 122 : 46 62 6. Slavonín 14 7 0 7 36 : 29 23
7. Určice 30 17 3 10 81 : 58 54 7. Jeseník 14 8 0 6 39 : 38 23
8. Bohuňovice 30 14 3 13 97 : 80 45 8. Zábřeh 14 7 0 7 35 : 30 22
9. Zábřeh 30 12 5 13 68 : 76 41 9. Nové Sady 14 7 0 7 36 : 35 20
10. Slavonín 30 12 2 16 65 : 72 38 10. Čechovice 14 5 0 9 18 : 38 16
11. Nové Sady 30 8 2 20 54 : 110 26 11. Šternberk 14 5 0 9 30 : 41 15
12. Šternberk 30 7 3 20 59 : 158 24 12. Želatovice 14 4 0 10 17 : 55 12
13. Loštice 30 7 1 22 50 : 116 22 13. Konice 14 3 0 11 25 : 43 9
14. Želatovice 30 6 3 21 47 : 102 21 14. Dub n. Mor. 14 2 0 12 20 : 43 7
15. Němčice  30 5 2 23 49 : 138 17 15. Loštice 14 2 0 12 14 : 96 5
16. Lipník n. B. 30 1 0 29 22 : 224 3

1. Kozlovice 30 28 0 2 285 : 18 84 1. Jeseník 14 14 0 0 110 : 30 40
2. Jeseník 30 27 1 2 198 : 42 82 2. Kozlovice 14 11 0 3 51 : 11 35
3. Mohelnice 30 23 1 6 191 : 63 70 3. Želatovice 14 11 0 3 62 : 31 33
4. Čechovice 30 23 1 6 144 : 46 70 4. Nové Sady 14 10 0 4 59 : 24 31
5. Zábřeh 30 22 0 8 134 : 60 66 5. ČERNOVÍR 14 8 0 6 47 : 41 25
6. Nové Sady 30 19 2 9 112 : 54 59 6. Čechovice 14 8 0 6 32 : 30 25
7. Slavonín 30 16 3 11 115 : 91 51 7. Slavonín 14 8 0 6 56 : 45 24
8. Želatovice 30 15 0 15 115 : 105 45 8. Mohelnice 14 7 0 7 34 : 25 21
9. Lipník nad  30 12 1 17 90 : 130 37 9. Němčice 14 5 0 9 31 : 35 18
10. Bohuňovice 30 12 0 18 69 : 100 36 10. Přerov "B" 14 6 0 8 46 : 51 17
11. ČERNOVÍR 30 11 0 19 78 : 134 33 11. Dub n. Mor. 14 5 0 9 23 : 50 14
12. Němčice nad  30 7 2 21 72 : 111 23 12. Loštice 14 5 0 9 23 : 52 14
13. Konice 30 7 2 21 75 : 187 23 13. Zábřeh 14 4 0 10 33 : 61 10
14. Určice 30 5 0 25 41 : 176 15 14. Konice 14 2 0 12 20 : 55 6
15. Loštice 30 4 1 25 42 : 236 13 15. Šternberk 14 1 0 13 18 : 104 2
16. Šternberk 30 2 0 28 36 : 244 6

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TJ SLOVAN ČERNOVÍR

MUŽI   I.A třída OKFS   2015/2016 MUŽI   I.A třída OKFS   2016/2017

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2016/2017

 DOROST  krajský přebor OKFS   2015/2016  DOROST  krajský přebor OKFS   2016/2017

 STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2015/2016  STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2016/2017

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2015/2016
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Prvním velitelem se stal Rudolf Hauser. Na valné hromadě informoval, že jed-
notka měla k datu celkem 51 výjezdů. Z toho 38 k požárům, 10krát na technickou 
pomoc a tři výjezdy byly k mimořádným událostem. Olomoucká poloprofesionální 
jednotka hasičů dostala do zápůjčky speciální požární automobil CAS 24 Scania. 
Stalo se tak v pátek 11. listopadu. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje toto 
vozidlo ve svém vozovém parku aktuálně nepotřebuje a vzhledem k úzké spolupráci 
mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči a městem Olomouc byla dohodnuta tato 
zápůjčka. Vozidlo bude dobrovolným hasičům sloužit na základě smlouvy bezplatně 
do konce roku 2018.

I v roce 2016 byl aktivní černovírský kolektiv mladých hasičů, sportovní družstvo 
i družstvo veteránů. Například jen ve veteránských soutěžích startovalo devět mužů 
reprezentujících SDH Černovír. (jih)

1

2



31

Na snímcích:
1) Černovírští hasiči při požáru dřevěných staveb na Černé cestě.
2) Zásah při velkém požáru textilního skladu na ulici Matěje z Janova. Foto Jiří Maryška.
3) Karel Spurný starší přebírá od starostky sboru ocenění za 40 let práce v SDH.
4)  Takhle vypadá vyznamenání Zasloužilý hasič, které převzal v Přibyslavi Jan Šťota  

(53 let v SDH).
5)  Velitel JPO II Rudolf Hauser (vlevo) přijímá blahopřání vedoucího odboru ochrany magistrátu 

Ing. Jana Langra. Uprostřed přihlíží 1. náměstek primátora Martin Major.

Sokol Černovír má nové vedení
Černovírský Sokol zaznamenal v roce 2016 velkou výměnu funkcionářů. Dosa-

vadní starostka Šárka Grygárková ze zdravotních a osobních důvodů odstoupila 
a její post zaujal Aleš Malínek, který byl do té doby místostarostou.

Místostarostkou Sokola se pak stala Drahomíra Hopjanová. Dalšími funkcionáři 
jsou jednatelka Simona Odehnalová, hospodář a pokladník Vladimír Lekeš. Správ-
cem rezervací a webu je Tomáš Bräuer, předsedou kontrolní a revizní komise Miluš-
ka Ottová a konečně technickým správcem Tibor Ronto. 

Významným dnem pro černovírský Sokol bylo 21. září. Na tři desítky zaslouži-
lých trenérů, cvičitelů a funkcionářů sportovních klubů z celého regionu byly oceně-
ny za svoji dlouholetou záslužnou práci a přínos k rozvoji sportu. Ocenění převzali 
v Kongresovém sále krajského úřadu z rukou náměstka hejtmana Olomouckého 

3

45
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kraje Radovana Rašťáka. Mezi devíti z nich z olomouckého okresu byla i dlouholetá 
černovírská cvičitelka a funkcionářka PaedDr. Eva Šišková (*1930).

Místostarostka Sokola Černovír D. Hopjanová si v krátkém rozhovoru pro Černo-
vírskou ročenku pochvalovala zejména to, jak se daří postupně opravovat a zlepšo-
vat prostředí sokolovny. (jih)

Kejklířský spolek Cascabel 
Jako kejklířský spolek se zaměřujeme na rozvoj pouličního umění a jeho využití 

ve prospěch širokého okolí oživením veřejného prostoru. V uplynulém roce jsme 
dovršili třetí rok naší činnosti, která se zaměřuje zejména na práci s dětmi formou 
cirkusové pedagogiky. 

Organizujeme volnočasový kroužek, kam pravidelně dochází kolem dvaceti dětí. 
Pořádáme také workshopy cirkusových disciplín pro dospělé a začínáme s kurzy 
pro rodiče s dětmi. Pro naši činnost využíváme prostor Sokola Černovír, se kterým 
spolupracujeme také na pořádání společenských akcí. Společná vystoupení byla 
k vidění na Pálení čarodějnic koncem května a na Lampionovém průvodu v říjnu. 
Vrcholem naší celoroční činnosti je vždy Příměstský tábor konaný poslední týden 
v srpnu (viz foto z této akce), jehož součástí je kejklířský průvod Černovírem a zá-
věrečné vystoupení. 

Veřejný prostor využíváme v prosinci pro akci Kejklířský punč, která se přesunula 
z opraveného Frajtova náměstí a letos se již podruhé uskutečnila u zastávky Na  
Sezníku. Kromě horkého nápoje zajišťujeme kulturní program v podobě živé hudby 
a ohňových show. 

Minulý rok byl pro nás úspěšný, jsme rádi za podporu, které se nám dostává 
od Sokola i od nadšených rodičů a těšíme se na další rok. 

 Vojtěch Holický, Cascabel 
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Černovírské drobničky
VÍME O NICH. Kromě společenských organizací, o nichž píšeme v této ročence, 
i v minulém roce v Černovíře pracovaly organizace chovatelů a kynologů. Jen se 
nám od nich nepodařilo „vymámit“ příspěvek o jejich aktuální činnosti. Na druhé stra-
ně máme k dispozici ještě i další zajímavosti, na něž se tentokrát nedostalo. 

VOJENSKÁ NEMOCNICE JEŠTĚ DVAKRÁT. V rámci průzkumu Nemocnice ČR 
2016 se Vojenská nemocnice Olomouc umístila v Olomouckém kraji na prvním mís-
tě. Stalo se tak díky 1. místu v hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů, 
dále 1. místu v hodnocení spokojenosti zaměstnanců a také díky 2. místu hodnocení 
spokojenosti ambulantních pacientů. Nemocnice tak v kraji zopakovala loňské vítěz-
ství. A také tu lékaři získali hned v lednu moderní multidetektorové CT. Ministerstvo 
obrany investovalo 32 milionů korun.

FARMAK CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. A to dokonce nad rámec svých povin-
ností. Pro Olomoucký deník to uvedl generální ředitel akciové společnosti Farmak 
Ing. Roman Grunt. Během 10 let tu bylo odstraněno 12 tisíc tun kontaminované 
stavební sutě a zeminy. Z podzemní vody pak 35 tun kontaminátů, zejména toluenu. 

ŽELEZNIČNÍ NADJEZD. Loni jsme na tomto místě přinesli zprávu o zahájené vý-
stavbě nového nadjezdu v Černovíře nad železniční tratí na Zábřeh, včetně snímku 
starého mostu. Tentokrát již na 3. straně obálky reprodukujeme fotografii nového 
mostu. Co však přibylo rychlostí blesku? Graffiti. Ostatně ty se objevily hned i na pi-
lířích opravené lávky přes řeku Moravu u Hradiska.

A JEŠTĚ JEDNOU LÁVKA. V ročence 2014 jsme zaznamenali, že móda zamy-
kání zámečků zamilovanými dorazila i k mostu u Hradiska. Poměrně rychle jich 
byly dvě desítky a čekali jsme, jak 
rychle bude jejich počet přibývat. Při 
dvou fázích opravy mostu zámečky 
zmizely. Pak asi důvěra zavěšova-
čů v nekonečno utrpěla a zámečky 
jsou tu jen jakoby na ukázku.

AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA. Če-
kárna městské hromadné dopravy 
Stratilova utrpěla začátkem dubna 
rukou vandalů. Těžko říct, v čí hlavě 
a proč se takový nápad zrodil – viz 
foto.

SVOZ ODPADŮ. V roce 2015 jsme přivítali novinku, kdy lidé v rodinných domcích 
mohli požádat o 240litrové popelnice na plasty a papír. S rozšířením tohoto projektu 
v roce 2017 do dalších částí města přecházíme ovšem ze vcelku dobře zafixovaných 
pátků na liché středy. Takže papír 4. ledna, 1. února, 1. března atd. Plasty pak vždy 
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o 14 dní později, tedy 18. ledna, 15. 
února, 15. března… Pro svoz ko-
munálního odpadu zůstávají pátky, 
biologického úterky – samozřejmě 
se zimním omezením.

MRTVÝ MUŽ. Tělo mrtvého 77leté-
ho muže nalezli v červnu lidé v Tru-
sovickém potoce. Na těle zemřelého 
Olomoučana ovšem policisté nena-
šli žádné stopy násilí.

BYLI TU FILMAŘI. Parkoviště před 
Vojenskou nemocnicí obsadili v létě 
na krátký čas filmaři. Šlo o natáče-
ní filmu režiséra Miroslava Krobota 
Kvarteto. Na scénáři s ním spo-
lupracoval olomoucký psycholog Lubomír Smékal. Ten pro Černovírskou ročenku 
uvedl, že ve filmu jde sice jednak o problematiku hledání štěstí, ale chtěl také oslavit 
krásy Olomouce. A klášter Hradisko se svou délkou osídlení k tomu patří v první 
řadě. Na snímku nakládá pracovnice cateringu připravovaného filmu zbylé nealko-
holické nápoje.

KRESLÍŘ ZE SOUSEDSTVÍ. 
Teprve 75. narozeniny by loni 
oslavil pan Zdeněk Janda. Bydlel 
ve Stratilově ulici a ač měl svou 
vlastní civilní profesi, s jeho kres-
lenými vtipy se mohli po léta se-
tkávat čtenáři nejrůznějších peri-
odik. Vdova Květoslava Jandová 
nám zapůjčila na výběr, takže pro 
tentokrát alespoň jeden kousek 
na připomenutí autora.

SLOVAN V ČELE. O fotbalistech Slovanu se tu píše hodně. Ale střízlivý titulek ne-
řekne hned na rovinu, že muži přezimují na 1. místě tabulky – a to pozor, nikoli  
v 1. B, ale v 1. A třídě, což je historický úspěch!

VÝZVA ČTENÁŘŮM. Máte-li cokoli zajímavého z našeho předměstí, tedy z Čer-
novíra a Klášterního Hradiska, o čem ještě černovírská ročenka vycházející pra-
videlně od roku 2000, nepsala, pochlubte se. Nejlépe na elektronickou adresu 
Jindrich.Hovadik@seznam.cz. Ale klidně třeba i osobně…  
 Sesbíral a nafotil Jindřich Hovadík
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