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Vážení spoluobčané, 

právě v ruce držíte v pořadí již devatenáctou Čer-
novírskou ročenku, která připomíná, co podstatného 
se v naší městské části – Černovíře a Klášterním Hra-
disku událo a která každoročně vzniká pod taktovkou 
PhDr. Jindřicha Hovadíka. Jistě se mnou budete všichni 
souhlasit, že za tuto činnost mu patří od nás všech velké 
poděkování. 

Nejprve bych rád popřál za celou Komisi městské 
části č. 1 Černovír a Klášterní Hradisko radost ze života, 
pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v roce 2019. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat dosavadnímu 
předsedovi Ing. Zdeňkovi Blaťákovi za dlouholetou prá-
ci. Pod jeho vedením se podařilo zrealizovat nejen mnoho drobných oprav, ale také 
nespočet velkých investičních akcí. 

Rád bych v této kvalitní práci společně s dalšími kolegy pokračoval. Uvítám, když 
podněty pro zlepšení prostředí kolem nás budou vycházet právě z vašich aktuálních 
potřeb. 

V poslední době vás nejvíce trápí plánované omezení autobusové dopravy v Čer-
novíře. Kvalitní a pokud možno i bezbariérovou dopravní obslužnost považujeme 
v dnešní době za automatickou službu. Není možné, aby v okrajových částech Olo-
mouce docházelo k jakémukoliv omezení. Proto budeme hledat možnosti, aby do-
pravní obslužnost MHD nikterak omezena nebyla. 

Pevně věřím, že se nám společně podaří prosadit další investiční akce, které 
povedou ke zlepšení života v naší městské části. 

 Ing. JAN SMEJKAL, předseda KMČ

V roce 2018 se mimo jiné podařilo na Frajtově náměstí zabudovat tyto ukazatele.
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O roce 2018 i posledních osmi letech s končícím  
předsedou komise městské části  
Ing. Zdeňkem Blaťákem

Pokuste se zhodnotit období v čele KMČ za dobu Vašeho působení od roku 2011.

Předem bych chtěl říci, že mi bylo ctí tuto pozici zastávat a jsem přesvědčen, že 
se nám společně s kolegy z komise městské části podařilo prosadit a realizovat jak 
důležité investiční akce, tak i mnoho drobnějších věcí, které život v naší městské 
části posunuly zase k lepšímu. Děkuji také všem kolegům naší KMČ, kteří se aktivně 
zapojovali do řešení jednotlivých úkolů a povinností, které z práce komise vyply-
nuly. Není to samozřejmostí a jsem rád za aktivní a pracovitý kolektiv naší komise. 
Vzhledem k tomu, že v novém volebním období budu i nadále členem KMČ, budu se 
snažit na výše uvedené navázat. 

Za posledních osm roků se KMČ zasadila o opravu a předláždění dvou kilomet-
rů chodníků, rekonstrukci Frajtova náměstí, vybudování přechodů pro chodce na ulici 
Jablonského a u Vojenské nemocnice, rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Se-
verní/Na Partkách, instalaci statických radarů na ulici Jablonského a Heydukova, re-
konstrukci komunikace k lesu v Černovíře, instalaci orientačních ukazatelů a mapy vý-
znamných cílů naší městské části a laviček na Frajtově náměstí a spoustu dalších věci.

Členové KMČ také osobně navštívili v tomto výše uvedeném období celkem 154 
jubilantů, občanů naší městské části, a předali jim dary a přání jménem Statutárního 
města Olomouce.

V roce 2019 by mělo dále dojít z iniciativy KMČ k vybudování dětského hřiště 
v lokalitě u lesa, k vytvoření projektu na rekonstrukci konečné zastávky v Černovíře. 
Pokračovat by se mělo v řešení dopravní situace v lokalitě ulice U Stavu a samo-
zřejmě bude KMČ dále sledovat a aktivně řešit navrhované změny v MHD v lokalitě 
Černovíra.

Sloup Nejsvětější trojice ještě před likvidací prstence jej objímající uschlé zeleně. Foto JH
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Detašované pracoviště magistrátu  
má více návštěvníků

V městské části Černovír – Klášterní Hradisko již třináctým rokem působí v pro-
storách 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 předává aktuální informace a kontakt na odbory Magistrátu města Olo-
mouce 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 každým rokem od počátku měsíce února až do kon-
ce měsíce května uhradit místní poplatky, a to poplatek za komunální odpad a po-
platek za psy. 

V uplynulém roce byl zaznamenán nárůst počtu občanů, kteří těchto služeb vyu-
žili, a to i z okolních městských částí Hejčín a Lazce. Za komunální odpad zde platilo 
170 občanů a za psy 45. Těšíme se na další spolupráci s občany i v roce 2019. (il)

Nové složení komise městské části
Brzy po říjnových komunálních volbách, v pondělí 19. listopadu, rozhodla Rada 

města Olomouce o složení komisí městských částí a stanovila jejich předsedy. U nás 
se jím stal Ing. Jan Smejkal reprezentující vítěznou stranu ANO 2011.

Dalšími členy KMČ jsou RNDr. Iva Lakomá, Ing. Bc. Roman Chrenko, Mgr. Voj-
těch Holický, Ladislav Stratil, Ing. Zdeněk Blaťák, PhDr. Jindřich Hovadík, David Pa-
roulek, Mgr. Petr Fojtík, PaedDr. Ivanka Dokoupilová, CSc., a Ing. Jiří Kropáč MBA. 
Dodatečně pak byla nominována i staronová členka komise Anna Spurná Svobodo-
vá, DiS. I v roce 2019 budou veřejné schůzky komise probíhat zpravidla první pon-
dělky v měsíci (kromě srpna) v černovírské hasičské zbrojnici. Po lednovém setkání 
to tedy bude 4. února i března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 2. září,  
7. října, 4. listopadu a 2. prosince. (jih)
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Rozloučení s nejstaršími, ale bude rekordní  
počet pětasedmdesátníků

Bilanci nejstarších obyvatel našeho obvodu v roce 2018 musíme zahájit smutným 
konstatováním, že 5. září, den před svými 95. narozeninami, zemřel náš nejstar-
ší spoluobčan plk. v.v. Ivan Solovka (*1923) ze Sušilova náměstí. K rodákovi 
z Podkarpatské Rusi, vězni gulagu a účastníkovi největších bitev 2. světové války 
se hodláme vrátit v příští ročence.
Už na jaře zemřel i druhý nejstarší muž, Ing. Ludvík Punčochář (*1927) z Jab-
lonského ulice, který vystudoval i přes perzekuce v roce 1948. Někdejší náměs-
tek společnosti Farmak a její tiskový mluvčí byl mj. držitelem několika patentů.
Naprosto nečekané pak bylo zářijové úmrtí hlavní postavy Senior Activity Jiřího 
Košíka (*1932) z ulice U Háje, neodmyslitelně spojeného s myšlenkou budování 
rodinných hájů, vlastivědných vycházek a s celorepublikovým proslavení Hromo-
va dubu.
Smrt se však nevyhýbá ani ženám, takže musíme konstatovat, že v  březnu ze-
snula i jedna ze zástupkyň nyní již u nás nejstaršího ročníku 1926 paní Milada 
Čamková z Černovírské ulice. 
Nejstarším člověkem trvale žijícím v našem obvodu se tak stala paní Jiřina Dras-
tichová z Frajtova náměstí, která se narodila v roce 1926. Po ní loni 92. naro-
zeniny ještě oslavily Věra Moravcová z Benýškovy ulice a Marie Strakošová 
z Hlušovické ulice.

Ročník 1927 – 91 let se loni dožily paní Ludmila Vyroubalová z Černovírské 
ulice a Marie Pohanková z ulice Na Partkách.

Ročník 1928 – devadesátku oslavila Jindřiška Uheríková (z Jablonského ulice).

Ročník 1929 u nás už není zastoupen.

Ročník 1930 stejně jako v minulých letech má čtyři zástupce. Kromě paní Bo-
ženy Svozilové (U Stavu) to jsou tři někdejší spolužáci z černovírské školy: Jde 
o pány Břetislava Ottu (U Staré Moravy), který je u nás nově i nejstarším mu-
žem, a Jana Fialu (Frajtovo náměstí) a PaedDr. Evu Šiškovou.

Ročník 1931 zastoupen čtveřicí žen – Anna Schuffnerová (Na Partkách), 
Františka Novotná (Čelakovského), Doubravka Neugebauerová (Hlušovická) 
a Zdeňka Drtilová (Frajtovo náměstí).

Ročník 1932 má rovněž čtyři zástupce – 86 let se postupně dožili Josef Novotný 
(Benýškova), Terezia Sklenářová,(Čelakovského), Božena Dvořáková (U Háje) 
a Hedvika Šoustalová (Heydukova). 
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A už jsme se dostali k oslavencům ve věku 85, 80 a 75, k jejichž jubilejím chodí 
přát členové KMČ. Loni se dožily dvě ženy 85 let. Byly to paní Marie Dohnalová 
z Jablonského ulice a Zdenka Langrová z Frajtova náměstí. Osm lidí oslavilo 
osmdesátku a pětasedmdesát let mělo 11 lidí. 

Rok 2019 je v tomto směru bohatští a zejména u pětasedmdesátníků vprav-
dě rekordní. Těchto tří jubilejí se totiž má podle údajů z magistrátu dožít rovných 
30 spoluobčanů – 18 pětasedmdesátiletých, osmdesátiny oslaví osm lidí a pěta-
osmdesátiny šest. (jih)

Na takřka už rok starém snímku J. Hovadíka blahopřeje k 85. narozeninám paní Marii Dohnalové 
bývalý předseda KMČ Ing. Zdeněk Blaťák. Jubilantka pracovala čtyři desítky let v administrativě 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S bývalými kolegy z katedry historie se do-
dnes stýká. Její zesnulý manžel byl známý olomoucký preparátor.
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Loni k volbám hned třikrát. A prezidenta jinak

Celkem třikrát šli v roce 2018 lidé v našem obvodu k volebním urnám do černovír-
ské základní školy. Výrazně větší zájem byl o dvě kola lednové prezidentské volby. 
Poněkud ve stínu pak zůstaly říjnové volby do Zastupitelstva města Olomouce.

Jak známo, prezidentem České republiky se i pro své druhé volební období stal 
inženýr Miloš Zeman, který získal ve 2. kole této volby 51,36 procenta hlasů (o tý-
den předtím 38,56 procenta). Poražený finalista prof. Jiří Drahoš pak 48,63 procenta,  
v 1. kole 26,60 procenta.

Černovírské výsledky jsou však jiné. V prvním kole sice ještě vedl Miloš Zeman 
s 33,63 procenta hlasů před Jiřím Drahošem s 27,45 procenta, ale výsledek byl těs-
nější, než v republikovém poměru hlasů. Druhé kolo voleb dopadlo opačně než repub-
likový výsledek: Pro Drahoše se vyslovilo již 53,49 procenta voličů a pro Zemana jen 
46,50. Nadprůměrná byla také volební účast, která přesáhla první volbu prezidenta 
v roce 2013 i celorepubliková čísla roku 2018. Černovírská volební účast představo-
vala 62,49 procenta v 1. kole a dokonce 70,08 procenta v rozhodujícím 2. kole. Zají-
mavé také je, že prezidentští kandidáti, kteří po prvním kole volby skončili na třetím až 
devátém místě, měli zhruba stejný poměr hlasů jak v celé republice, tak i v Černovíře. 

Voleb na olomouckou radnici se v Černovíře zúčastnilo 41,79 procenta voličů, ale 
i tak to bylo více, než je celoměstský průměr. Volby vyhrálo stejně jako před čtyřmi roky 
hnutí ANO 2011. Tentokrát ale neskončilo v opozici, ale se ziskem 26,67 procenta hla-
sů získalo i post primátora. Stal se jím Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Do zastupitelstva 
se probojovalo celkem 9 z 16 politických uskupení, která o to usilovala. A černovír-
ská specifika? ANO tu dokonce překročilo třicetiprocentní hranici. Strana TOP 09, která 
skončila „pod čarou“ a do zastupitelstva se nedostala, získala v našem volebním okrsku 
8,22 procenta hlasů. Naopak ČSSD, která se po sečtení všech okrsků nakonec s 5,01 
procenta hlasů do zastupitelstva propracovala, získala od voličů z Černovíra a Klášter-
ního Hradiska jen 3,39 procenta hlasů. Obecně je ale potěšitelné, že většina kandidátů 
z našeho obvodu, bez ohledu na to, jak uspěly jejich strany jako celek, dostala od svých 
sousedů slušný počet hlasů. Ostatně lze se o tom přesvědčit na www.volby.cz (jih)

Snímek Jindřicha Hovadíka nás vrací 
na 1. kolo prezidentské volby. Prvním 
voličem byl v našem okrsku tentokrát 
šedesátiletý Zdeněk Sklenář z Čela-
kovského ulice.



10

Pietnímu aktu nepřálo počasí 

Trvalý déšť doprovázel pietní akt ke 100. výročí vzníku samostatného česko-
slovenského státu, který se uskutečníl 28. října u pomníku obětí světových válek 
na Frajtově náměstí. Akci pořádala komise městské části v součinnosti s Českým 
svazem bojovníků za svobodu, Sborem dobrovolných hasičů Černovír a zdejší TJ 
Sokol, jejichž zástupci položili k pomníku věnce a kytice zdobené stuhami. Zázemí 
poskytl Sbor Prokopa Holého Církve československé husitské.

Po zahájení a přivítání účastníků se živě hrála celá československá státní hymna. 
Poté zazněl proslov, jímž byl pověřen shodou okolností redaktor Černovírské ročen-
ky. Pomineme-li obecný hold zakladatelům státu v úvodu projevu, pak na základě 
žádosti několika občanů přinášíme to naše – specificky černovírské:

„Sešli jsme se u pomníku obětí I. a II. světové války. Jeho původní podobu mu dal 
olomoucký sochař Hořínek a odhalen byl 17. července 1921. Pavézou a kalichem 
symbolizoval husitské tradice. Zahrnoval francouzského a ruského legionáře a při-
pomínal 70 jmen padlých z tehdejší černovírské farnosti. Když se blížila 2. světová 
válka, skupina černovírských občanů nenechala nic náhodě a kamenní legionáři se 
ocitli na šest let v ilegalitě. Jen málokdo prý tenkrát věděl, že se skrývali ve skladu 
uhlí a dříví pana Šimčíka. Renovace a doplnění pomníku se po druhé světové válce 
ujal syn původního autora Vojtěch Hořínek. Slavnostně byl odhalen 9. května 1946.

I za druhé světové války měl Černovír své oběti. O stovku metrů dále tak chodíme 
na Heydukově ulici kolem domu s pamětní deskou letců Miroslava a Jana Čtvrtlíko-
vých. Ti padli v letech 1941 a 1943 ve Velké Británii. Ostatně i při samotném osvobo-
zování Černovíra v květnu 1945 zahynulo sedm černovírských občanů. 

Během stoleté existence samostatného státu zde ovšem žilo více lidí, na něž by-
chom neměli zapomínat. Některá jména žijí dále v názvech našich ulic. Je to napří-
klad ředitel školy a člen ústředí Sokola Edvard Peřina. Dále dlouholetý ředitel rolnic-
ké školy na Hradisku Josef Benýšek, odbojář Ludvík Frajt či řídící učitel Josef Petřek, 
který byl i s manželkou popraven za účast syna Vladimíra při atentátu na Heydricha.

A mohli bychom uvádět další jména. Asi by bylo dobré vzpomenout na letos ze-
snulého 95letého nejstaršího občana našeho obvodu a čelného funkcionáře Čes-
koslovenské obce legionářské Ivana Solovku. Ten, ač rodák z Podkarpatské Rusi, 
bojoval za samostatné Československo a strastiplnou cestu přes Polsko do Sovět-
ského svazu a zpět se Svobodovou armádou přežil několikrát jen s velkým štěstím. 
Je tu však i řada současníků, kteří uspěli ve svých profesích či třeba ve sportu nebo 
ve svých koníčcích a dalších aktivitách. Sem bych zařadil všestranně aktivního in-
spirátora Jiřího Košíka, který zemřel rovněž letos, čtvrt roku před svými 86. naroze-
ninami.

Stovky let společného státu jsme se nedožili – samostatné Slovensko a Česká 
republika tu jsou již přes 25 let. Paradoxně hned v roce 1919 ztratila svou samostat-
nost i obec Černovír a stala se součástí – jak se tehdy říkalo – Velkého Olomouce. 
Obojí již vnímáme jako samozřejmost. Žijeme v zemi, na kterou chceme být hrdi. 
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Stejně tak lze mluvit i o našem předměstí, které se za 100 let změnilo tak, že by je 
naši předci nepoznali. Přesto se nám mnohdy zdá, že ty kroky na cestě vpřed jdou 
pomalu. No, někdy opravdu. Jen bych přece jen připomenul alespoň jednu nezane-
dbatelnou maličkost. To, že se od roku 2015 podařilo vybudovat v rušném průtahu 
Černovírem hned čtyři bezbariérové přechody.

Naší republice do další stovky přejme jen to nejlepší.“ (jih)

Na snímku ing. Jiřího Doubravského na titulní straně v popředí členové KMČ 
a Sokola.

Záběr Ludvíka Mazura je ze závěru pietního aktu.
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Černovírské letopočty

13.–9. st. před n. l.   Nálezy z pozdní doby bronzové (Lužická kultura). Pocházejí 
z prostoru tzv. Hulíkových jezírek.

10. století  Rybářská a vodácká osada u přechodu přes řeku Moravu.
1249  Crinivir, uvedeno v latinském falzu jako název vsi.
1285  Czenvir. Dnešní název Černovír se ustálil až v 17. století. V německých 

písemnostech Tzernovier (1846).
1429  Ves spolehlivě uvedena mezi poddanskými statky premonstrátského kláš-

tera na Hradisku.
1469  Klášter pobořen, mniši vyhnáni do blízké zaniklé obce Ostrovy. Černovírští 

poddaní zachovávají klášteru věrnost. Za odměnu dostávají privilegia.
1556  Opat Kašpar přiděluje obci obecní pečeť. Pečetilo se černým voskem. Do-

chovaný otisk je z roku 1787.
1619  Na příkaz stavovského direktoria je obsazen klášter Hradisko za účasti 500 

poddaných včetně černovírských. Klášterní panství je zabaveno. Černovír 
kupuje od stavovské komise olomoucký purkmistr Hirsch.

1620  Za účast na této hanebné rebelii jsou klášterním poddaným odňaty veškeré 
úlevy. Černovír přichází o privilegia.

1635  Privilegia jsou Černovíru po opakovaných žádostech vrácena za roční plat 
20 zlatých a zbourání staré hradby na Hradisku.

1669  Opat Sedlecius stanovuje poddaným nové platby včetně černovírských ry-
bářů. To znamená, že vedle zemědělského obyvatelstva přetrvává skupina 
obyvatel živících se rybářstvím.

1677  Zrušena farnost na Hradisku. Černovír přifařen k Matce boží na Předhradí, 
ale nemusí tamnímu faráři platit desátek.

1717 Opat Bönisch nařizuje obnovu hospodářského dvora v Černovíře.
1749  Tereziánské číslování domů. Číslo 1 dostává první dům od Hradiska: hos-

podářský dvůr.
1784  Zrušena premonstrátská kanonie Hradisko. Panství přebírá Moravský ná-

boženský fond. Správce fondu svolává úřední osoby jednadvaceti dědin 
bývalého panství na Hradisko k podpisu smlouvy, kterou byl každé obci vy-
měřen roční robotní plat. Vedle toho se zavázalo 12 dědin k výkonu různých 
prací. Černovír: sekání dříví, lovení ryb, cídění rybníků a sekání ledu.

1787  Zřízen lokální kostel sv. Štěpána na Hradisku. Josefinský katastr podepsal 
za Černovír rychtář Šebesta Pospíšil.

1791 Podle sčítání lidu žije v Černovíře 525 obyvatel v 55 domech.
1826  Bývalé dolní panství kláštera (27 vesnic) kupuje od náboženského fondu 
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Filip Ludvík ze Saint Genoise za 410 100 zlatých. V Černovíře žije 555 oby-
vatal v 57 domech.

1842 Postavena Mariánská kaple se zvonicí.
1845  Zahájen provoz železnice Olomouc – Praha na trati vedené přes katastr 

Černovíra.
1849 Založen nový obecní a vojenský hřbitov na pozemku věnovaném vrchností.
1850  Samostatná obec v politickém okrese Olomouc s osadami Klášterní Hradis-

ko a Lazce. Prvním starostou byl Josef Tihelka.
1874 Postavena školní budova obecné školy.
1879  Od dědice hraběte Saint Genoise kupuje panství Jan kníže z Liechtensteinu.
1885 Založen pěvecký a čtenářský spolek Jaroslav. 
1889  Zahájila provoz městská vodárna na hranici katastru Chválkovice – Černovír.
1898 Zahájena výuka na Rolnické škole na Hradisku.
1908  Založena místní organizace České sociálně demokratické strany. Spořitelní 

a záloženský spolek v Černovíře.
1909  1. srpna ustavující schůze tělovýchovné jednoty Sokol. V únoru založena 

Dělnická tělovýchovná jednota – DTJ.
1910  Založen Potravní a úsporný spolek – Konzum. Regulace řeky Moravy 

od Klášterního Hradiska po nový železný most Lazce – Černovír (1912). 
Podle sčítání lidu žije nyní v Černovíře, včetně Kl. Hradiska a Lazců, 2049 
obyvatel, z toho 1881 Čechů a 128 Němců (nemocnice a správa statku 
na Hradisku).

1912 Elektrifikace obce z akciové elektrárny Hejčín.
1915 Zákaz činnosti Sokola.
1917  Obnovení spolkového života navzdory dosud platným zákazům. Dokonče-

na výstavba silnice Hradisko – Černovír. Dlážděna až 1932.
1919  Zákonem Československé republiky vznikl Velký Olomouc. Černovír jedním 

z předměstí. Z Klášterního Hradiska je sem přenesen poštovní úřad. Na ka-
tastru obce je vybudována nová čerpací stanice městské vodárny.

1920  Město Olomouc staví v Černovíře dva činžovní domy (roh Jablonského 
a Stratilovy), které jsou součástí plánu města na řešení poválečné bytové 
krize. Založení Církve československé. Návrat legionářů z Ruska.

1921  17. července odhalen pomník padlých v I. světové válce. Založena Federa-
ce dělnických tělovýchovných jednot – FDTJ.

1922 Založena tělovýchovná organizace Orel.
1923 14. února byla kolaudována nová Sokolovna. Zaváděno veřejné osvětlení.
1927  Zahájena pravidelná doprava městskými autobusy. Provedena oprava Ma-

riánské kaple – krov a vížka.
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1928 Zahájila provoz mateřská škola v Sokolovně.
1929 Dáno do provozu hřiště (stadionek) u Sokolovny.
1930 Zahájila činnost loutková scéna v Sokolovně.
1931 Založen fotbalový klub SK Černovír. Fotbalové hřiště na Lazcích.
1935 1. září zahájeno cvičení v nové Orlovně.
1936 13. února povolen provoz Dělnického domu.
1938  V září velká povodeň. V Černovíře se povodně opakovaly skoro pravidelně. 

Jenom ve dvacátém století to bylo v letech 1901, 1911, 1914, 1917, 1920, 
1926, 1930, 1946, 1981. Katastrofální v červenci 1997 je ještě v živé pamě-
ti. Vedle Moravy hrozila také Trusovka. Ta byla regulována v roce 1932.

1940 12. května byl vysvěcen Sbor Prokopa Holého. 
 Zřízen Dobrovolný hasičský sbor, od roku 1942 umístěn v Orlovně.
1941  Zakázána činnost Sokola a DTJ včetně zabavení majetku. Sokolovnu do-

stalo do správy Kuratorium, v Dělnickém domě byl uskladněn zabavený 
židovský majetek, později materiál Civilní obrany.

1945  Osvobození obce Rudou armádou. Přitom zahynulo 7 černovírských obča-
nů. 28. října byly uspořádány první tradiční Moravské hody.

1946  Černovír sídlem III. Obvodu NV Olomouc pro Černovír, Řepčín, Hejčín, Laz-
ce a Klášterní Hradisko.

1948 Sjednocení československé tělovýchovy pod hlavičkou Sokola.
1949  Černovír sídlem VIII. Obvodu JNV Olomouc pro Černovír, Lazce a Klášterní 

Hradisko.
1950 Je zaváděn veřejný rozhlas.
1951  Ukončena činnost Československé obce sokolské a správu tělovýchovy 

přejímá ČSTV. V Černovíře je ustavena tělovýchovná jednota Slovan Spofa 
Černovír a přejímá majetek všech tělovýchovných organizací.

1957 5. září v Dělnickém domě proběhla ustavující schůze JZD Černovír.
1958  Dělnický dům vyhrazen pro kulturní a osvětovou činnost pod názvem Osvě-

tový dům.
1959 Zahájena plynofikace obce.
1973 JZD Černovír splynulo se Školním statkem Klášterní Hradisko.

Vážení přátelé historie a černovírské zvlášť. Pokusil jsem se vybrat ze mnou pro-
studovaných materiálů několik dat, která se významným způsobem zapsala do histo-
rie naší obce. Zároveň bych chtěl tímto způsobem poděkovat všem, kdo mi pomohli 
radou či poskytnutím archivních materálů publikovat v průběhu let studie z bohatých 
dějin rodné obce. RUDOLF HRADEČNý
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Proč došlo v roce 1919 k připojení Černovíra  
a Klášterního Hradiska k Velkému Olomouci? 

Na jaře 2019 si připomeneme nejen v Černovíře a Klášterním Hradisku jedno 
výročí. Přesně 23. dubna uplyne 100 let od okamžiku, kdy byla samostatná obec 
Černovír s osadou Klášterní Hradisko integrována do tzv. Velkého Olomouce. Proč 
ke sloučení došlo? Jaké byly k tomu důvody? 

Po vzniku samostatného Československa došlo v nově vzniklé republice k ně-
kolika krokům, které měly za cíl změnit národnostní situaci ve prospěch národa 
československého. Došlo k etnické majorizaci obyvatelstva ve městech, v nichž 
dosud byla či dosud vládla německá většina, jako např. v Brně, Ostravě či Olo-
mouci. Došlo tedy ke sloučení národnostně českých obcí v nejbližším okolí města 
s většinově německou Olomoucí. Vznik Velké Olomouce se začal postupnými kro-
ky připravovat již v prosinci 1918. Na jaře 1919 byla vydána série zákonů, po nichž 
následovaly komunální volby do nového společného zastupitelstva města Velkého 
Olomouce. 

Zákon číslo 214/1919 Sb. „o sloučení sousedních obcí s Olomoucem“ byl 
schválen Národním shromážděním republiky Československé dne 16. dubna 
1919. V platnost vstoupil o týden později. Jeho obsahem bylo to, že dvě města 
(Hodolany-Rolsberk a Nová Ulice) a 11 příměstských obcí se spojily s městem 
Olomouc. Jednalo se o (citace včetně chyb) „katastrální obce Bělidla, Hejčín, Ho-
dolany-Rolsberk, Černovín(!) s osadou Klášter-Hradisko(?), Chválkovice, Lazce, 
Neředín, Nová Ulice, Nový Svět, Novosady, Pavlovice (pozn. od r. 1919 Pavlovič-
ky), Povl(?) a Řepčín“. Vznikla tak jediná samosprávná obec Velký Olomouc. Oby-
vatele napříště ve společném městském zastupitelstvu reprezentovalo 60 členů. 
Volební právo: pro následné komunální volby, které proběhly v polovině června 
1919, se sčítal nepřetržitý souvislý pobyt ve jmenovaných obcích, jako by šlo o po-
byt v obci jediné. Do voleb byl funkcí hlavy města pověřen již v listopadu 1918 vlád-
ní komisař, zároveň paralelně ještě spolupůsobily obecní úřady jednotlivých obcí 
(v českých, jako Černovír, starostové, v německých pak komisaři). Podle zákona 
č. 214/1919 Sb. napříště veškerý majetek obcí, tehdy běžně zřizované různorodé 
ústavy a fondy, ale také práva a povinnosti těchto obcí přešly po sloučení na novou 
obec – Olomouc. Dávky a poplatky, které vedení obce Černovír vypisovalo pro 
své občany, zůstaly zachovány po nezbytně dlouhou dobu, než pozbyly platnosti. 
Velmi paradoxní byla situace v oblasti vybírání daní. Každá obec v době Rakouska 
a republiky k přímým daním stanovovala vlastní výši přirážky, které plynuly do její 
pokladny (v procentech k přímým daním). Tyto přirážky zůstaly i po sloučení na-
dále v platnosti, dokud nebyly změněny. Daně se tak v rámci Olomouce vybíraly 
doslova „v nestejné výši“. Okresní silnice, které byly do té doby v majetku okresu 
Olomouc-venkov, přešly pod majetek města Olomouc. Domovní daň byla v jednot-
livých obcích rovněž rozdílná, což zůstalo v platnosti přechodně ještě v roce 1920, 
teprve pro rok 1921 byla domovní daň sjednocena zvláštním zákonem. Rovněž 
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byla slučovacím zákonem sjednocena platnost stavebního řádu. Zároveň zákon 
stanovoval, že pozemkové knihy se nadále budou vést jako dosud u okresního 
úřadu v Olomouci. 

Sjednocením došlo k počeštění Olomouce, která v roce 1900 měla 19 761 oby-
vatel, z toho ale jen 6194 Čechů (31 proc.). Připojením z větší části českých před-
městských obcí se záměr se změnou národnostních poměrů podařil. Při sčítání lidu 
v roce 1930 měla Olomouc již celkem 66 440 obyvatel, z toho 47 861 Čechů (72 
proc.) a 15 017 Němců (23 proc.). Dalším důvodem sloučení byla snaha získat další 
daňové poplatníky, což se jevilo jako podružný důvod, zejména právě německému 
obyvatelstvu, které se tímto krokem cítilo poškozeno. Německý starosta Karl Brand-
huber a další členové vedení města rezignovali již dne 11. listopadu 1918. Tehdy je 
v čele města nahradila Správní komise hlavního města Olomouce v čele s vládním 
komisařem, pozdějším olomouckým starostou JUDr. Richardem Fischerem. K ob-
dobnému nahrazení zvolených obecných zastupitelstev správními komisemi došlo 
do konce roku 1918 i v těch předměstských obcích, kde vládli Němci, tedy v Neře-
díně, Nové Ulici, Nových Sadech, Novém Světě, Povlu a Pavlovičkách. Zbývající 
obce byly převážně české a samy postupně s připojením vyslovily svůj souhlas. Ně-
kteří čeští obecní starostové si však vzali čas na rozmyšlenou. Docela první souhlas 
vyslovila – dokonce už 19. prosince 1918 – obec Hodolany. Brzy po Novém roce 
s jistými podmínkami Hejčín. Až po urgenci, a ještě ne příliš jednoznačně, se k věci 
vyjádřily dne 30. ledna 1919 Lazce, dne 14. února Černovír s Klášterním Hradiskem, 
téhož dne Bělidla a Chválkovice. Jako poslední pak dne 2. března 1919 Řepčín 
(město Holice se odmítlo připojit, k integraci došlo až v r. 1974). 

A jak dlouho byl Černovír samostatnou obcí? 69 let. Od roku 1850 do roku 1919. 
Po skončení feudální závislosti byla v roce 1850 zřízena samostatná obec Čer-
novír s připojenými osadami Klášterní Hradisko a Lazce, které spravoval obecní 
výbor (zastupitelstvo) volený občany. Lazce se v roce 1884 osamostatnily. V roce 
1919 byl obecní výbor osmnáctičlenný, v čele stáli čtyři radní (představenstvo). 
Černovír neměl obecní úřadovnu. Veškerá agenda se odehrávala v domácnosti 
starosty. Zde také zasedali obecní radní, obecní výbor se nejčastěji scházel v hos-
podě. Posledním starostou samostatného Černovíra byl dlouhých 19 let Karel Petr. 
V letech 1900–1919 byl celkem pětkrát zvolen starostou. Za Rakouska-Uherska 
bylo tříleté funkční období. Poprvé byl Karel Petr zvolen starostou v roce 1900, pak 
ve všech následných volbách v roce 1903, 1906, 1909 a naposledy 1912. Další 
volby se měly konat v r. 1915, ale z důvodu světové války se neuskutečnily, proto 
starosta úřadoval neplánovaně až do roku 1919, kdy se uskutečnily první komunál-
ní volby v nově vzniklém Československu. Tyto volby byly zároveň prvními volbami 
v nové Československé republice. Konaly se dne 15. června 1919. Poslední zase-
dání představenstva samostatné obce Černovír se konalo 8. června 1919. Jednání 
naposledy řídil černovírský starosta Karel Petr. Obecní správu po volbách převzala 
olomoucká radnice, a jak se říkalo (nejenom v Černovíře) „s každým prdem se 
muselo až do města“.

Mgr. PETR FOJTíK



17

Strážná nebo Strašná bouda?

Polní cestou podél Trusovického potoka dojdeme k železniční trati a pokud bude-
me pokračovat podél ní severním směrem, narazíme po necelém kilometru na ná-
padnou vyvýšeninu. Ta směřuje od západu na východ a je přerušena železniční tratí 
Olomouc – Praha. Byla navršena uměle a sloužila jako čelní hráz Velkého rybníka 
u Moravské Loděnice, od roku 1960 součásti Bohuňovic. Olomoucká vrchnost, která 
získala Loděnici odkupem v roce 1528, zde založila jeden ze svých rybníků a držela 
ho více než 200 let. 

Rybníkářství bylo v té době velmi lukrativní. Užitek z rybníků svojí rentabilitou 
přesahoval všechna zemědělská odvětví a byl vlastně první zemědělskou velkový-
robou. Město Olomouc stálo v čele rybnikářského podnikání a stalo se postupně 
největším majitelem rybníků mezi královskými městy. Provoz rybníka vyžadoval neu-
stálý dozor. Bylo třeba hlídat průtok vody, rybník pucovat (čistit), lovit škodnou a v ne-
poslední řadě prohánět pytláky. Za tím účelem byla pod hrází zřízena „jizdba“. Šlo 
o solidní stavení, jak psáno „šindelem kryté“, v němž přebýval strážce rybníka zvaný 
baštýř, hrázný či boudný. První takové stavení je pod hrází zmiňováno v roce 1584. 
Za švédského panování v Olomouci a na střední Moravě (1642 – 1650) byl rybník 
vyrybněn a zařízení poničeno, stejně jako ostatní městský majetek. Nová bašta byla 
postavena po obnovení rybníka v roce 1656. V seznamu domů Moravské Loděnice 
je samota vedena pod číslem 67 jako Rybárna u Olomouckého rybníka (1739), a to 
byl rybník ještě v provozu. V roce 1890 potom s textem: Jest dodnes, jest tu hlídač 
olomoucký. Stavení najdeme i na mapách z poloviny devatenáctého století, kdy ná-
sep budované trati Olomouc – Praha proťal hráze tehdy už vysušeného rybníka.

Když se po roce 1848 konstituovaly samostatné obce, zůstala městu Olomouci 
značná výměra luk a mokřadů, mimo jiné i po vysušeném rybníku, v katastru Morav-
ské Loděnice. O tyto plochy bylo třeba pečovat a zároveň území chránit. Proto zde 
městská rada nechala postavit novou boudu pro hajného. Stavitel vzal na vědomí 
stížnost předchozích baštýřů na vlhkost a nezdravé povětří v mokřadu pod hrází 
a vybudoval nové stavení, Strážnou boudu, na hrázi. Solidní budova s nápadně čer-
nou střechou vypadala z cesty od Černovíra jako přízemní, od Chomoutova byla 
vidět i dolní hospodářská část vestavěná do hráze. Dosud žijící svědci pamatují i dva 
mohutné duby. Dům stojící na vyvýšeném místě poutal pozornost ať už jste přichá-
zeli z kterékoliv strany. Přidejme k tomu nekompromisního hajného a máme zde 
obecně vžitý název „Strašná bouda“.

Kolem vedla polní cesta spojující Chomoutov s Loděnicí. Vedla přes železniční 
trať kolem strážního domku („vochtrovny“) přesně tam, kde dnes a denně riskují 
turisté přechod přes koleje. Vochtrovna byla zničena za válečných událostí v květnu 
1945 a nebyla už obnovena spolu s přechodem. V okolí protkaném četnými vodo-
tečemi byly ještě v polovině minulého století především louky. Sem byl vyháněn 
dobytek na pastvu, sklízelo se seno a otavy, byl zde ráj vodního ptactva. Rovnováha 
v krajině byla velmi křehká a území, pravidelně zaplavované místními vodotečemi 
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i Moravou, vyžadovalo ruku dobrého hospodáře. Posledním správcem krajinné ob-
lasti byl pan Josef Zbořil, který žil ve Strážné boudě s početnou rodinou. Narodila 
se zde paní Josefa Pavlitová, která dnes žije v Horce nad Moravou a na, jak říká, 
Strašnou boudu ráda vzpomíná:

I když jsem zde prožila jen nejmladší léta, mám k místu silné pouto. Na dům 
a rodinu Zbořilových se dobře pamatuji a když jsem později žila s otcem v Chomou-
tově, ráda jsem „staříčky“ navštěvovala. Početná rodina se postupně zmenšovala 
jak sourozenci mé maminky odcházeli do života. Stavení bylo opuštěno v dubnu či 
květnu 1945 před blížící se frontou a nikdo se už do Strašné boudy nevrátil. Stavení 
postupně zchátralo, bylo vyrabováno, propadla se střecha a postupně byla bouda 
zbořena. Poslední ránu dostalo rumisko a okolí v padesátých letech, kdy zde byla 
smetím a stavebním odpadem zavezena tůňka, poslední svědek slávy Velkého ryb-
níka. Místo tak zůstalo zcela opuštěné a skončila také údržba okolní krajiny. Mokřady 
vyschly a bývalé louky jsou dnes přeorány na pole.

Strašná bouda byla postavena vlevo od polní cesty z Chomoutova do Loděnice 
a ještě před přejezdem trati odbočovala cesta na Černovír. Do stavení se vcházelo 
z hráze přes dřevěnou pavláčku. Vzpomínám, že z okna v kuchyni bylo vidět na Cho-
moutov. V domě nebyla elektřina. Topilo se v kamnech dřívím. Vodu na pití a vaře-
ní jsme brali ze studny u stavení. Babička chovala drobné hospodářské zvířectvo 
a starala se o malou zeleninovou zahrádku. Ještě si vzpomínám na malou tůňku pod 
hrází, kde se voda držela celý rok, a na dva staré duby, které stínily stavení. Často 
se zde zastavovali lidé z okolních obcí a bývalo tady veselo. To zvláště na podzim, 
kdy jsme nakládali zelí. My, děti, jsme šlapaly a přitom se povídalo a zpívalo. Babička 
mi také vyprávěla, že za první republiky tady vrcholil hon na lišku, jízda na koních 
terénem pořádaná olomouckou posádkou pro olomouckou elitu. Na hrázi potom bylo 
závěrečné hodnocení a občerstvení.

A proč se vlastně pro tak příjemné místo vžil název Strašná místo Strážná bouda? 
To mohlo pramenit z historické zkušenosti. Hlídač rybníka a posléze chráněného 
území býval nekompromisní k nenechavcům a vetřelcům. Na lidská práva se v do-
bách minulých jaksi moc nedbalo, a tak často jeho zákrok nebyl, jak se dnes říká, 
adekvátní. Navíc samotné stavení, samota s vysokou černou střechou stojící na vy-
výšeném místě, působilo na příchozího opravdu trochu záhadně a strašidelně. To 
potvrzuji jako bývalý černovírský kluk z vlastní zkušenosti.

Dnes najde stopu po Strašné boudě jen pozorný návštěvník. Na jejím místě byl 
péčí pana Jiřího Košíka vysázen rodinný háj a celé okolí bylo upraveno. Pod hrází 
roste mohutný Hromův dub. Ten byl vyhlášen jako Strom roku 2010 a kromě toho, že 
zde rostl již v době, kdy Velký rybník drancovali Švédové, se k němu váže zajímavá 
pověst o silném Hromovi.

Z hráze je směrem na jihovýchod krásný výhled na Olomouc, jeden z posledních 
nezkažených novodobou výstavbou.

Výlet do těchto míst stojí rozhodně za to. Jak pěšky, tak na kole.
 RUDOLF HRADEČNý
 Věnováno památce pana Jiřího Košíka
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Nález ostatků olomouckých údělných knížat  
na Klášterním Hradisku 

V roce 2017 došlo z iniciativy faráře na Klášterním Hradisku Přemysla Hanáka 
a autora tohoto článku k sondážnímu průzkumu zazděné cínové tumby s ostatky 
zakladatelů kláštera na Hradisku, údělných knížat Oty I. a Oty III. a jejich manželek. 
Tumba, jak bývá označována vyvýšená schránka na ostatky, byla součástí mauzolea 
v klášterním kostele. Po zrušení kláštera v roce 1784 a následného zániku tamního 
Generálního semináře byla přenesena do nově vzniklého místního farního kostela 
sv. Štěpána a zazděna v sakristii do prostoru nerealizovaného točitého schodiště. 
Místo uložení bylo označeno měděnou pozlacenou deskou, která také pocházela ze 
zaniklého mauzolea. Důvodem přenesení byla obava z dalšího poškozování tumby 
a ostatků vojáky z vojenské nemocnice. 

Kromě ostatků zakladatelů kláštera, olomouckých přemyslovských knížat Oty I. 
(†9. července 1087) a Oty III. (†12. května 1160) a jejich manželek Eufemie (†2. 
dubna 1111) a Durancie (†13. prosince po roce 1160), v ní měly být uloženy i ostatky 
osmého olomouckého biskupa, původně premonstráta, Jana III. (†9. února 1157) 
a premonstrátského opata Roberta I. (†1269). Za údělného knížete Oty I. a jeho 
manželky Eufemie byl na Hradisku založen benediktinský klášter. Za druhé zakla-
datele kláštera byl premonstráty považován olomoucký údělný kníže Ota III. s man-
želkou Durancií, za jejichž panování došlo na Hradisku kolem roku 1151 k výměně 
řehole. Benediktini byli nahrazeni premonstráty. Všichni čtyři zakladatelé byli na Hra-
disku pohřbeni v konventním kostele sv. Štěpána. 

Ostatky, za třicetileté války rozházené drancujícími švédskými vojáky, dal do dře-
věného malovaného osária (schránky na ostatky) a raně barokní cínové tumby roku 
1674 uložit opat Bedřich Schinal (opatem v letech 1647–1653). Tumba byla součástí 
figurálně zdobeného mauzolea vybudovaného pod starou věží konventního kostela 
za 50. opata Alexeje Worstia z Löwenthalu (1641–1696). V roce 1718 bylo za opata 
Benedikta Bönische (1656–1721) staré mauzoleum zbouráno a vybudované nově 
s novou cínovou tumbou a malovaným osáriem. Obě starší schránky se nedochova-
ly, mladší byly donedávna zazděny v sakristii farního kostela sv. Štěpána. V létě roku 
2018 byla zazdívka v sakristii farního kostela sv. Štěpána odstraněna, cínová tumba 
vyjmuta a přenesena do kostela. Po otevření tumby bylo zjištěno, že se uvnitř ní na-
chází malované dřevěné vytapecírované osárium, jak se nazývá schránka na kosti, 
a v něm tradované ostatky osob, zmíněných na pozlacené měděné nápisové desce. 
Ostatky byly archeology následně odborně vyjmuty a převezeny do Prahy, k antro-
pologickému a genetickému výzkumu. Předběžně bylo zjištěno, že se jedná o ostat-
ky dítěte asi 7 let starého, 6 dospělých osob, z toho čtyř mužů a jedné ženy. Pohlaví 
šestého jedince je zatím nejednoznačné. Cínová tumba byla podle signatury, vyryté 
na jejím pravém boku, vyrobena v olomoucké cínařské dílně Jana Karla Behra. Je 
značena nápisem na boční straně JOHANN CARL BEHR / FECIT OLLOMUCII / 
A 1718 (Jan Karel Behr zhotovil v Olomouci roku 1718). Týž cínař vyrobil v roce 



20

1696 také cínovou rakev olomouckého biskupa Karla z Lichtensteina-Castelkornu, 
uloženou dodnes v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava. Do cínové tumby bylo 
vloženo malované osmiboké dřevěné osárium s víkem. Rozměry i tvarem odpovídá 
vnitřnímu prostoru tumby. K vyjmutí osária z cínové tumby slouží dvě vysunovací 
železná ucha. Na víku osária je znak hradiského opata Benedikta Bönische (1656–
1721) a klášterního konventu. Latinský nápis pod znakem v překladu zní: Památník 
nejjasnějších zakladatelů nově pořídil veledůstojný pán Benedikt 53. hradiský opat 
a tak uctil památku zesnulých. Chronogram udává letopočet vzniku 1718. Na čtyřech 
šikmých stranách osmibokého víka jsou namalovány oválné kartuše s nápisy, které 
se vztahují ke čtyřem ctnostem zastoupeným ženskými postavami, namalovanými 
pod nápisy na příslušných šikmých bočních stranách spodní části dřevěného osária. 
Zobrazené ctnosti odkazují k osobám, jejichž ostatky jsou v osáriu uloženy. 

Pietas (Zbožnost) je oblečena do červené sukně a bílé krátké tuniky se zlatým 
lemem. Přes sebe má přechozený okrový plášť, vlasy má svázány nazelenalou ro-
zevlátou stuhou. Stojí před mramorovou tumbou, na které spočívá válcová nádoba, 
v níž hoří zápalná oběť. V rukou drží čápa, tradiční symbol vděčné poslušnosti a od-
danosti. 

Religio (Nábožnost) je oblečena do zlatem vyšívaných sametových šatů se zlatý-
mi lemy na rukávech a červeného pláště se zlatými lemy a namodralou podšívkou, 
sepnutého na prsou sponou. Drží zapálenou stříbrnou kaditelnici, levou bosou no-
hou spočívá na kamenné desce. V pozadí leží na mramorové tumbě obětní beránek. 
Ctnost se vztahuje k náboženské víře zakladatelů kláštera, kterým byla v kanonii 
projevovaná úcta stavbou honosných náhrobků, mauzoleí, obrazovými a sochařský-
mi soubory a celebrováním výročních mší. 

Munificentia (Štědrost) se zlatou korunou na hlavě a rozevlátou bílou stuhou 
ve vlasech je oblečena do spodních červených a svrchních šatů s nabíranými krajko-
vými rukávy. Přes ramena má přehozen slavnostní zlatý brokátový plášť s červenou 
podšívkou. Její levá noha spočívá na kamenném bloku. Ze zlatého rohu hojnosti vy-
sypává 4 zlaté koruny, 2 perlové náhrdelníky a jetelový kříž, které symbolicky odka-
zují na štědrost obou knížecích zakladatelů kláštera, jejich manželek a obou prelátů, 
biskupa Jana a opata Roberta. 

Gloria (Sláva) s perlami ve vlasech má přes červené šaty se zelenými rukávy 
přehozenu bílou drapérii. V ruce drží zlatou trubku, symbolizující dobrou pověst, 
a dvě zelené olivové ratolesti, odkazující k míru. Stojí před stolem pokrytým čer-
veným ubrusem s třásněmi, na němž spočívá zlatá soška okřídleného genia, který 
na znamení věčné slávy osob, jejichž ostatky jsou uloženy v osárium, drží zlatou 
palmovou ratolest a zlatý věnec. 

Na přední straně spodní části osária jsou namalovány čtyři šachované moravské 
orlice představující údělná knížata a jejich manželky. Kněžnu Eufemii identifikuje 
uherský dvojramenný kříž v pařátech jedné z nich. Kompozici provází nápis: In duris 
requies (V tvrdé zemi odpočívají). Na zadní straně osária se šachované moravské 
orlice snášejí do hnízda vybudovaného vysoko na skále, které symbolizuje nebeské 
sídlo olomouckých údělných knížat, kteří si za své rodové pohřebiště zvolili klášter 
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na Hradisku. Scénu provází nápis na mluvící pásce, navazující na text z přední stra-
ny: In celsis nidus earum (Hnízdí ve výšinách). Zbývající dvě strany osária, s kova-
nými uchy sloužícími k přenášení, zdobí erbovní stan, který užívali jen svrchovaní 
panovníci, a pod ním ornament s motivem pásky a akantu. Všechny figurální i orna-
mentální kompozice jsou vloženy do iluzivních zlatých rámů. 

Obě památky, cínová tumba i malované osárium, jsou významnými barokními 
památkami. Ještě větší význam mají v nich uložené ostatky, které v případě obou 
údělných knížat a jejich manželek mohou po genetické stránce významně přispět 
k hlubšímu poznání olomouckých i pražských Přemyslovců. Jsou také nejvýznam-
nějšími kosterními pozůstatky dnes dochovanými v Olomouci, které se snad díky 
genetické analýze podaří spojit se čtyřmi panujícími knížecími osobnostmi.

 LEOŠ MLČáK
Na snímcích na zadní straně obálky jsou cinová tumba, malované osárium a au-

tor článku PhDr. Leoš Mlčák při otevření osária.

Na návštěvě v Klokánku

Čtvrtého prosince byl v černovírském Klokánku Den otevřených dveří. Zavítala sem 
i tříčlenná skupina členů naší komise městské části. A nepřišla s prázdnou. Deset 
ručně donesených(!) balíků představovalo nejen značnou váhu, ale také bezmála šest 
stovek dětských plen.

Fond ohrožených dětí provozuje v současnosti v České republice celkem 15 zaří-
zení Klokánek pro děti vyžadující okamžitou pomoc s celkovou kapacitou 325 míst. 
Černovírský klokánek byl otevřený 1. listopadu 2013, tedy již před více než pěti lety. 
Má čtyři zařízené byty (3+kk), v nichž se vždy dvě „tety“ nepřetržitě (střídavě po týd-
nu) starají o čtyři děti. Přesněji maximálně o čtyři. Celkem v tom černovírském našlo 
útočiště již 241 chlapců a děvčat. Výjimečně i opakovaně. Minulost dětí přicházejících 
do Klokánku je různá, vesměs však velmi svízelná a nezáviděníhodná. Hned v ročen-
ce popisující vznik černovírského Klokánku jsme zaznamenali jako kuriozitu sedmnác-
tiletou, tedy neplnoletou, dívku očeká-
vající zde narození miminka.To se zde 
ale stalo hned čtyřikrát. Typičtější jsou 
ale malé děti z nevhodného prostředí, 
o čemž svědčí hůlkovým písmem psa-
ný zápis dívky z 1. B: V Klokánku jsou 
děti bez maminek, tety jim tam dělají 
domov.

Na snímku ze Dne otevřených dve-
ří v černovírském Klokánku mezi čle-
ny KMČ ředitelka zařízení Mgr. Šárka 
Kupčáková druhá zleva. (jih) 
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Nejen dny otevřených dveří na zemědělce 

Na Střední škole zemědělské a zahradnické Olomouc se ve středu 21. a ve čtvr-
tek 22. listopadu konaly Dny otevřených dveří určené nejen žákům základních škol 
ale i široké veřejnosti. Místní občané se tak mohli přijít podívat na práci uměleckých 
kovářů, vyrobit si adventní věnec nebo si zakoupit již hotovou vánoční ozdobu. 

V areálu školy byla vystavena velká zemědělská technika, mobilní kovárna a pro-
bíhaly zde ukázky jízdy na koni. V hlavní budově pak byly k vidění např. výpěstky ze 
školního zahradnictví, chovatelský kroužek či videoprojekce. Pod vedením učitelů si 
žáci i dospělí návštěvníci mohli vyzkoušet dojení krávy, enkaustiku či aranžérskou čin-
nost. Kromě deváťáků se na střední školu zemědělskou přijeli podívat dokonce žáci  
3. ročníku ZŠ Horka nad Moravou a žáci 5. ročníku ZŠ Zeyerova. I pro tyto malé děti 
byl připraven bohatý program a žáci tak odjížděli nadšení. Jako připomínku dostali 
malé podkovičky vyrobené uměleckými kováři a s učitelem výtvarné výchovy Mgr. Ji-
řím Brusem si vyzkoušeli vyrobit voskované obrázky. 

Celkem se na Dny otevřených dveří přišlo podívat asi 500 lidí. Informovali se 
o nabízených oborech, mimoškolních aktivitách i možnosti ubytování na Domově 
mládeže, který ke škole patří. „Jsme rádi, že mají žáci velký zájem o naše obory, kte-
ré jsou momentálně velmi žádané na trhu práce“, řekl ředitel školy Ing. Petr Sklenář. 

Návštěvníci Dnů otevřených dveří se mohli také podívat na vystoupení trubačů 
pod vedením Ing. Vojtěcha Bělaře, učitele zahradnictví, které se konalo u nově za-
sazené lípy. Tuto školní lípu zasadili žáci za přítomnosti vedení a pedagogů v pátek 
16. listopadu k 100. výročí založení republiky. 

Střední školu zemědělskou a zahradnickou Olomouc navštěvuje více než 400 
žáků. Nabízí obory zahradnictví, chovatelství koní, umělecký kovář, opravář země-
dělských strojů, prodavač, podnikání, agropodnikání a další. Tato škola je nejstarší 
zemědělskou školou na Moravě. Její historie sahá již do roku 1876, kdy byla na Kláš-
terní Hradisko přemístěna rolnická škola z Přerova a největší měrou se tak zasloužila 
o výchovu zemědělských odborníků na Moravě. EVA NOVáKOVá

Snímek z vysazování lípy 
ke 100 let republiky pořídil 
zástupce ředitele SZEŠ  
Ing. Tomáš Metz.
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Ohlédnutí za činností Sokola Černovír v roce 2018 

V uplynulém roce 2018 se v černovírské sokolovně konala řada společenských 
akcí pro širokou veřejnost. Mezi stěžejní akce opět patřil ples, který se již tradičně 
konal v polovině ledna. Tentokrát se nesl v retro stylu a jako každý rok se těšil hojné 
účasti. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola, která díky štědrým dárcům 
nejen z Černovíra nabídla množství zajímavých cen. 

Dalšími každoročními aktivitami pro širokou veřejnost pořádanými Sokolem Čer-
novír v areálu místní sokolovny byl jarní maškarní bál pro děti i jejich rodiče, pálení 
čarodějnic s doprovodným programem, program v rámci Dne dětí a v závěru roku 
tzv. Mikulášská, kde ani v roce 2018 nechybělo peklo s pekelnou váhou na vážení 
malých i velkých hříšníků. 

V průběhu celého roku mohli zájemci navštěvovat v černovírské sokolovně pra-
videlné sportovní aktivity. Konkrétně cvičení rodičů a dětí (viz samostatný článek 
v ročence). Od obnovení Sokola až do dnes funguje v sokolovně pod vedením sestry 
Evy Šiškové cvičení žen seniorek, které cvičí v duchu sokolském již několik desítek 
let. Mezi tradiční spolky, které i v roce 2018 využívaly prostory sokolovny, patří dále 
kejklíři Cascabel pod vedením bratra Holického, dva oddíly badmintonu pod vede-
ním bratra Lekeše a sestry Kristové, oddíl basketbalu pod vedením bratra Krista, od-
díl sebeobrany pod vedením bratra Aleše Malínka, oddíl BCD (starého japonského 
bojového umění) pod vedením bratra Sovy. 

Třetím rokem bylo možné navštívit také hodiny jógy Terezy Vaščákové a v loň-
ském roce se veřejnosti nově nabídla možnost výuky boxu pod vedením Box Klubu 
SA Olomouc a Dušana Snášela. V roce 2018 začala prostory místní sokolovny vyu-
žívat znovu i družina Základní školy Petřkova. Aktuální rozvrh jednotlivých sportov-

Foto z vysazování sokolské lípy pořídíl Aleš Malínek.
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Mateřská škola Černovír 

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám v minulých letech podařilo rekonstrukcí 
části základní školy rozšířit mateřskou školu o jednu třídu a tím navýšit kapacitu 
„školky“. Uspokojili jsme tak čím dál větší zájem a poptávku rodičů o mateřskou školu 
v Černovíře. 

I v tomto roce jsme pokračovali s plánovanými opravami, údržbou a modernizací 
vybavení. Byly kompletně zrekonstruovány umývárny MŠ a vchody do MŠ. Pořídili 
jsme nový nábytek do tříd a započali drobné úpravy na školní zahradě. V závěru roku 
se podařilo vyměnit bránu do areálu školy. 

Vzdělávací program dětí byl rozšířen o půlroční plavecký výcvik předškoláků, za-
řadili jsme nové odpolední zájmové kroužky pro děti – kroužek juda a angličtiny. 
Navíc se každý měsíc konají v MŠ divadelní či jiná kulturní představení. V průběhu 
celého roku máme pravidelné akce pro 
rodiče a děti, které se nám osvědči-
ly, mají úspěch a oboustranný přínos. 
Na netradičních projektech spolupra-
cujeme se studenty UPOL i ostatními 
mateřskými školami v Olomouci. 

V černovírské mateřské škole se 
snažíme vytvářet bezpečné a podnětné 
prostředí tak, aby se děti cítily radostně 
a spokojeně. Zároveň se snažíme, aby 
úroveň vzdělávání odpovídala moder-
ním trendům předškolního vzdělávání. 
Je třeba zdůraznit, že mezi pedagogy 
a rodiči panuje oboustranná důvěra 
a otevřenost, respekt a ochota spolu-
pracovat.  VENDULA KLOSOVá, 
 vedoucí učitelka MŠ

ních akcí je dostupný na stránkách Sokola Černovír www.sokolcernovir.webnode.cz. 
U příležitosti oslav výročí 100 let Československé republiky byla v areálu černovír-

ské sokolovny v říjnu 2018 vysazena lípa, jako symbol české státnosti, a slavnostní 
řeč pronesl bratr Břetislav Otta a bratr starosta Aleš Malínek. 

V průběhu léta se dále podařilo splnit závazek pro rok 2018, kterým byla renovace 
podlahy v sokolovně. Konkrétně se jednalo o vybroušení původních parket, jejich 
nalakování speciálním lakem a barevné vyznačení čar pro různé sportovní aktivity. 
Velké poděkování tímto patří bratru starostovi Aleši Malínkovi, který se o průběh re-
konstrukce zasloužil.  VÝBOR TJ SOKOL OLOMOUC-ČERNOVÍR
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Rok 2018 ve znamení mládežnických  
úspěchů Slovanu

Fotbalisté Slovanu Černovír vstupovali do roku 2018 jako nováček krajské-
ho přeboru a veřejnost byla zvědavá a napjatá, jak se naši hráči poperou se zá-
chranářskými pracemi. Kádr se podařilo udržet pohromadě, dokonce se povedlo 
přivést brankáře s ligovými zkušenostmi, Martina Blahu. Dlouhá a náročná 
zimní příprava s celky z vyšších soutěží měla naše hráče zocelit, zároveň byl cíl 
zapojovat naše šikovné hráče z dorostu. Bohužel se jarní část výsledkově moc 
nevydařila, byť defenzivní činnost se viditelně zlepšila. Po zápase v Rapotíně byl 
odvolán z pozice trenéra Ondřej Fojtík. Na jeho místo byl dosazen Martin Jelínek 
a splnil cíl pro jarní část, tedy záchranu Slovanu v krajském přeboru. Nakonec tým 
dovedl k devátému místu v soutěži, které reálně odpovídalo našim možnostem 
a aktuálním schopnostem. V novém soutěžním ročníku pokračoval jako trenér 
Martin Jelínek. Z kádru odešli Petr Kundrt, který dal přednost zaměstnání v za-
hraničí, a během podzimu skončil Bořivoj Petrů, který se rozhodl věnovat se více 
trénování naší mládeže. Tím pádem byl a je cíl v letošním ročníku jasný. Opět 
záchrana. Samozřejmě s vlastními hráči, což je – byla – a bude hlavní myšlenka, 
kterou máme všichni v klubu na paměti. Trenér Jelínek s těžkou situací bojoval, 
jak se dalo. Po třináctém kole dal svoji funkci k dispozici a na závěr podzimu tým 
převzal Jan Janošťák starší. Tým získal ze šestnácti zápasů 15 bodů – 14. místo. 
Zimní příprava bude o poctivé a tvrdé práci, aby se splnil sezonní cíl. 
Do jarní části krajského přeboru dorostenců sezony 2017/2018 vkročili naši 
mládežníci coby lídr a povedl se jim neskutečný úspěch našeho fotbalu. Pod ve-
dením trenérů Antona Guskoviče a Petra Placka totiž prokázali obrovskou touhu 
po vítězství a krajský přebor dorostu ovládli. Mančaft tvořený ročníky 1999 až 
2002, z nichž můžeme jmenovat hráče, jakými jsou například David Dočkal, Honza 
Hanousek, Vojta Blažek, Martin Blažek, Tadeáš Hrstka, Marek Kirschbaum a Pa-
trik Hanus, předvedli opravdu úctyhodný počin. Svým trenérům tak dali opravdu 
krásný dárek k předem avizovanému odchodu. Bude velmi zajímavé, jak se kluci 
popasují s přechodem do mužské kategorie. 
V létě vyvstala otázka, zda se spojit s některou z okolních vesnic a vytvořit starší 
a mladší dorost a postoupit do vyšší soutěže. K postupu nakonec nedošlo a tým 
dorostenců se přihlásil opět do krajského přeboru. Týmu se ujal zkušený tre-
nér s ligovými zkušenostmi Dan Matuška a také úspěšný trenér z minulých 
let – Radek Palaščák, kterému se povedlo vyhrát s mladším dorostem (ročníky 
1988 a 1989) krajský přebor. Kluci ročníků narození 2000 až 2003 se pod vede-
ním zkušených trenérů nenechali zahanbit a předvedli něco, co tu dlouho nebylo. 
V podzimní části ani jednou neodcházeli se sklopenými hlavami a suverénně vlád-
nou soutěži se solidním bodovým náskokem. Vzhledem k silným ročníkům, které 
přijdou v dalších letech, vystávají a stále jasněji se rýsují plány klubu postoupit 
do dorostenecké divize a hrát proti kvalitnějším soupeřům. Ovšem cesta je dlouhá 
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a kluci musí zůstat nohama na zemi a dál poctivě a vzorně pracovat, jak v zápa-
sech, tak hlavně v tréninku. 
Starší žáci se pod vedením trenérů Martina Jelínka a Zdenka Kovaříka propraco-
vali ke konečnému pátému místu. Herně jedni z nejlepších v kraji, oproti minulým 
medailovým pozicím je to sice trošku ústup z pozic, ale bavili předvedenou hrou 
a i samotný tréninkový proces byl na velmi vysoké úrovni. V této kategorii máme 
několik talentů, kteří by mohli být budoucností Slovanu. Bude určitě zajímavé sle-
dovat, jak si chlapci povedou v dalších letech. Přejeme jim mnoho úspěchů. 
O prázdninách se do starších žáků ke dosavadnímu trenérovi Kovaříkovi připojil 
Martin Suchánek a sestavili tým, který pokračuje v nastoleném trendu a nadále je 
herně jeden z nejvyspělejších v krajském přeboru. Za tímto výsledkem stojí přede-
vším kvalitní tréninkový proces, který je u mládeže základem. Kluci trénují ve vy-
sokém počtu a ve vysokém nasazení. Tréninky je baví a je znát posun kupředu. 
Mladší žáci dohráli jaro 2018 pod vedením trenéra Suchánka na 9. místě. Oproti 
minulému soutěžnímu ročníku to sice je drobný pokles, nicméně je potřeba uvést, 
že spousta chlapců z minulé sezóny i přes svůj mladší věk alternuje v týmu star-
ších žáků. V nabité konkurenci je ale i tak konečné umístění solidní počin. 
Po přesunu Martina Suchánka k trenéru Kovaříkovi, se mladších žáků ujali tre-
néři Petr Zoubek a Stanislav Měrka, kteří se posunuli s ročníkem 2007 ze starší 
přípravky. Náročný přechod na větší hřiště kluci po pomalejším rozjezdu zvládají 
a je vidět veliký progres. Podzimní část sezony zakončili mladší žáci na 11. místě. 
Pokud budou pokračovat v nastoleném trendu, tak je reálné, že se umístí v polo-
vině tabulky. 
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. I v těchto kategoriích se Slovan 
snaží změnit zaběhnutý systém tak, aby nám v budoucnu nechyběli hráči v jed-
notlivých ročnících. A tak v současné době trénují samostatně celkem čtyři roč-
níková družstva přípravek (nar. 2008 až 2011) a předpřípravka. Důležité je, že 
vedení Slovanu prosazuje a podporuje, aby všichni trenéři působící v klubu, měli 
odpovídající trenérské licence. Náročnou práci trenérů benjamínků ve Slovanu vy-
konávají Ondřej Fojtík, Pavel Meissner, Petr Kundrt, David Sehnal, Tomáš Kesler, 
David Zdráhal, Bořivoj Petrů a Svaťa Dvořák. K výše zmiňované strategii klubu 
patří i náborové akce a letní příměstský tábor pod vedením Bořka Petrů, který 
koordinuje chod mladších přípravek. Je také potřeba zmínit, že se tréninku našich 
nejmenších věnují hráči A-týmu, což je velmi pozitivní a jen to podtrhuje kvalitní 
práci s mládeží. 
Kromě sportovní činnosti se také fotbalisté Slovanu věnovali v roce 2018 kultur-
nějším událostem. Akce jako Společenský ples a Turnaj bývalých hráčů již tradič-
ně patří do kalendáře černovírské veřejnosti. Za ples v zimním období je potřeba 
poděkovat dobré a letité spolupráci se Sokolem Černovír. No a letní turnaj je 
každoročně přehlídkou osobností. 
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Rádi bychom využili příležitosti a poděkovali ještě jednou všem trenérům, sponzo-
rům a partnerům Slovanu Černovír za jejich podporu v roce 2018. Rovněž děkuje-
me všem rodičům dětí v mládežnických kategoriích za pomoc s tréninky a zápasy. 
Všechny naše příznivce rádi uvidíme na našem stadionu i v roce 2019, proto-
že fanoušky máme určitě nejlepší široko daleko. Proto připomínáme informace 
o známých termínech. 

DOMÁCÍ UTKÁNÍ „A“ MUŽSTVA SLOVANU I DOROSTU: NEDĚLE 10:00 
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ ŽÁKŮ SLOVANU: NEDĚLE 12:30 st. a 14:15 ml. 

TURNAJ BÝVALÝCH HRÁČŮ: SOBOTA 27. 7. 2019 

Slovan hraje domácí zápasy ve fotbalové aréně U KOMÍNA na Lazcích. is.facr.cz, 
www.efotbal.cz, www.fotbal.cz, www.slovancernovir.cz  
 ONDŘEJ FOJTíK

Foto dorostenců
Horní řada zleva: Petr Placek – vedoucí mužstva, David Dočkal, Martin Blažek, Jan Hanousek, 

Jan Vaněčka, Tomáš Šiška, Vojtěch Blažek, Patrik Tomeš, Michal Hlava – asistent trenéra, 
Anton Guskovič – trenér

Spodní řada zleva: David Koudelka, Jiří Hanousek, Jan Švancara, Tomáš Novotný,  
Robin Kuchyňa, Patrik Hanus, Jiří Jurtík, Jakub Svoboda, Jakub Vrba



28

MUŽI KP OKFS 2017/2018
 1. Sigma Lutín 26 21 0 5 69 : 28 63
 2. 1. HFK „B“ 26 17 0 9 53 : 22 51
	 3.	Viktorie	Přerov	 26	 17	 0	 9	 56	:	28	 51
	 4.	Medlov	 26	 15	 0	 11	 52	:	35	 47
 5. Kralice na Hané 26 15 0 11 42 : 42 43
	 6.	Všechovice	 26	 14	 0	 12	 58	:	40	 38
 7. Velké Losiny 26 12 0 14 39 : 40 37
 8. ČERNOVÍR 26 12 0 14 53 : 52 36
	 9.	Zábřeh	 26	 12	 0	 14	 38	:	38	 36
	10.	Želatovice	 26	 12	 0	 14	 39	:	47	 35
	11.	Hněvotín	 26	 12	 0	 14	 37	:	60	 35
 12. Dolany 26 9 0 17 45 : 54 31
 13. Dubicko 26 7 0 19 29 : 83 24
 14. Rapotín 26 7 0 19 29 : 70 21

DOROST KP OKFS 2017/2018
 1. ČERNOVÍR 26 22 0 4 104 : 25 69
 2. Velké Losiny 26 19 0 7 97 : 56 55
 3. Mohelnice 26 19 0 7 71 : 47 54
	 4.	Chomoutov	 26	 17	 0	 9	 69	:	48	 48
	 5.	Zábřeh	 26	 16	 0	 10	 101	:	46	 48
 6. 1. HFK „B“ 26 14 0 12 54 : 48 45
	 7.	Čechovice	 26	 13	 0	 13	 97	:	77	 40
	 8.	Nové	Sady	 26	 12	 0	 14	 68	:	88	 38
	 9.	Určice	 26	 12	 0	 14	 69	:	74	 37
 10. Konice 26 12 0 14 57 : 61 36
	11.	Viktorie	Přerov	„B“	 26	 11	 0	 15	 75	:	61	 34
	12.	Chválkovice	 26	 7	 0	 19	 43	:	94	 19
 13. Šternberk 26 6 0 20 32 : 99 18
 14. Olšany 26 2 0 24 24 : 137 5

 STARŠÍ ŽÁCI KP OKFS 2017/2018
 1. Jeseník 26 22 0 4 116 : 35 67
 2. Mohelnice 26 20 0 6 78 : 24 62
	 3.	Kozlovice	 26	 20	 0	 6	 73	:	33	 57
	 4.	Nové	Sady	 26	 20	 0	 6	 81	:	46	 56
 5. ČERNOVÍR 26 18 0 8 68 : 35 53
	 6.	Zábřeh	 26	 14	 0	 12	 83	:	58	 45
	 7.	Čechovice	 26	 14	 0	 12	 45	:	51	 43
	 8.	Slavonín	 26	 10	 0	 16	 53	:	55	 31
	 9.	Dub	nad	Moravou	 26	 10	 0	 16	 59	:	56	 30
	10.	Želatovice	 26	 10	 0	 16	 44	:	93	 29
 11. Konice 26 8 0 18 47 : 89 25
 12. Olšany 26 8 0 18 52 : 80 24
 13. Šternberk 26 6 0 20 41 : 104 17
 14. Němčice	nad	Hanou 26 2 0 24 33 : 114 7

 MLADŠÍ ŽÁCI KP OKFS 2017/2018
 1. Jeseník 26 25 0 1 208 : 38 75
	 2.	Kozlovice	 26	 23	 0	 3	 102	:	25	 67
	 3.	Nové	Sady	 26	 22	 0	 4	 143	:	34	 66
 4. Olšany 26 21 0 5 198 : 32 64
	 5.	Slavonín	 26	 18	 0	 8	 142	:	67	 54
	 6.	Zábřeh	 26	 13	 0	 13	 95	:	84	 38
	 7.	Dub	nad	Moravou	 26	 13	 0	 13	 62	:	105	 38
 8. Mohelnice 26 10 0 16 51 : 109 31
 9. ČERNOVÍR 26 9 0 17 59 : 73 28
 10. Šternberk 26 8 0 18 56 : 105 25
	11.	Čechovice	 26	 8	 0	 18	 48	:	118	 25
 12. Konice 26 8 0 18 51 : 99 24
	13.	Želatovice	 26	 3	 0	 23	 18	:	138	 8
	14.	Němčice	 26	 1	 0	 25	 20	:	226	 3

DOROST KP OKFS 2018/2019
 1. ČERNOVÍR 13 13 0 0 62 : 13 38
	 2.	Zábřeh	 13	 10	 0	 3	 43	:	24	 29
 3. Jeseník 13 8 0 5 39 : 23 26
	 4.	Želatovice	 13	 8	 0	 5	 32	:	24	 24
 5. Chomoutov	–	Štěpánov 13 7 0 6 30 : 22 23
 6. 1. HFK „B“ 13 7 0 6 37 : 25 22
	 7.	Nové	Sady	 13	 8	 0	 5	 42	:	35	 22
	 8.	Viktorie	Přerov	„B“	 13	 6	 0	 7	 40	:	33	 18
 9. Mohelnice 13 5 0 8 31 : 25 17
	10.	Určice	 13	 5	 0	 8	 26	:	37	 15
	11.	Čechovice	 13	 5	 0	 8	 26	:	41	 14
	12.	Haňovice	 13	 4	 0	 9	 26	:	40	 11
 13. Konice 13 4 0 9 16 : 45 11
14. Velké Losiny 13 1 0 12 15 : 64 3

 STARŠÍ ŽÁCI KP OKFS 2018/2019
 1. Jeseník 13 11 0 2 73 : 15 34
	 2.	Nové	Sady	 13	 10	 0	 3	 36	:	16	 30
 3. Šternberk 13 11 0 2 31 : 14 30
 4. Mohelnice 13 10 0 3 42 : 19 29
 5. ČERNOVÍR 13 8 0 5 42 : 13 26
	 6.	Kozlovice	 13	 7	 0	 6	 32	:	23	 22
	 7.	Želatovice	 13	 7	 0	 6	 17	:	25	 19
 8. Konice 13 6 0 7 19 : 27 18
 9. Olšany 13 6 0 7 34 : 39 17
10.	Čechovice	 13	 5	 0	 8	 19	:	40	 17
11. Nezamyslice	–	Němčice 13 4 0 9 16 : 34 11
12.	Dub	nad	Moravou	 13	 3	 0	 10	 15	:	44	 10
13.	Slavonín	 13	 2	 0	 11	 22	:	46	 8
14.	Zábřeh	 13	 1	 0	 12	 14	:	57	 2

 MLADŠÍ ŽÁCI KP OKFS 2018/2019
 1. Jeseník 13 12 0 1 94 : 22 36
	 2.	Slavonín	 13	 11	 0	 2	 84	:	22	 33
	 3.	Nové	Sady	 13	 11	 0	 2	 54	:	23	 33
	 4.	Kozlovice	 13	 9	 0	 4	 54	:	17	 27
 5. Olšany 13 9 0 4 43 : 27 27
 6. Mohelnice 13 7 0 6 32 : 25 21
 7. Konice 13 7 0 6 44 : 45 21
	 8.	Zábřeh	 13	 6	 0	 7	 48	:	48	 18
	 9.	Čechovice	 13	 5	 0	 8	 33	:	44	 17
 10. Nezamyslice	–	Němčice 13 4 0 9 21 : 57 12
 11. ČERNOVÍR 13 4 0 9 28 : 53 10
	12.	Dub	nad	Moravou	 13	 3	 0	 10	 35	:	50	 9
 13. Šternberk 13 3 0 10 28 : 69 9
14.	Želatovice	 13	 0	 0	 13	 13	:	109	 0

 MUŽI KP OKFS 2018/2019
 1. Lutín 16 13 0 3 44 : 22 39
 2. Jeseník 16 12 0 4 41 : 24 35
	 3.	Všechovice	 16	 12	 0	 4	 40	:	23	 35
	 4.	Medlov	 16	 11	 0	 5	 25	:	16	 32
	 5.	Želatovice	 16	 11	 0	 5	 26	:	18	 31
 6. Mohelnice 16 9 0 7 34 : 25 29
 7. Šternberk 16 8 0 8 27 : 16 25
	 8.	Opatovice	 16	 8	 0	 8	 38	:	29	 25
	 9.	Zábřeh	 16	 9	 0	 7	 21	:	24	 25
 10. Kralice na Hané 16 7 0 9 31 : 41 20
 11. Velké Losiny 16 6 0 10 31 : 23 19
	12.	Litovel	 16	 6	 0	 10	 13	:	30	 17
 13. Dolany 16 5 0 11 25 : 33 16
 14. ČERNOVÍR 16 4 0 12 22 : 40 15
15.	Hněvotín	 16	 3	 0	 13	 20	:	42	 11
16. 1. HFK „B“ 16 4 0 12 14 : 46 10

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ,  
KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TJ SLOVAN ČERNOVÍR
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Černovírští hasiči jsou často u požáru jako první

Další rok z osmé dekády existence Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Černovír 
založeného v roce 1940 hodnotila sobotní výroční valná hromada konaná 8. prosince 
v hasičské zbrojnici.

Ačkoli má ročenka k dispozici celkem pět více či méně obšírných zpráv o činnos-
ti – od starostky, velitele JSDH, o sportovních družstvech mužů i veteránů a koneč-
ně i o kolektivu mladých hasičů, požádali jsme starostku SDH Mgr. Jitku Součkovou, 
Ph.D., aby sdělila, co sama považuje v uplynulém roce za nejdůležitější:

„Za nejpodstatnější události v tomto roce považujeme účast našich členů na akci 
uspořádané ke 100. výročí založení československé republiky Statutárním městem 
Olomouc, která byla spojena s předáváním cen za významnou činnost v oblasti bez-
pečnosti a požární ochrany ve prospěch města Olomouc a jeho občanů.

Dále pak dosažení několika úspěchů v požárním sportu – sportovní družstvo mužů 
získalo první místo v okrskové soutěži v Břuchotíně a první místo v soutěži jednotek 
města Olomouce na Horním náměstí v rámci konání akce „Rozloučení s prázdninami 
s hasiči a městskou policií“, br. Miloš Jelínek obsadil 14. místo na mistrovství republiky 
v TFA.“ Za další významnou skutečnost označila starostka fakt, že jednotka sboru 
dobrovolných hasičů od dubna disponuje hydraulickým vyprošťovacím zařízením pro 
zásahy u dopravních nehod. V neposlední řadě pak shrnujcí fakt, že jednotka v roce 
2018 vyjela k 88 událostem z toho k 52 požárům, 23 technickým pomocím, 3 doprav-
ním nehodám, 1 úniku plynu a 9 planým poplachům.

Toto vše jsou samozřejmě informace „jen“ k datu konání valné hromady. Takže za-
tím nepadlo ani slovo o mediálně známém požáru skladů z 19. prosince na Babíčkově 
ulici. Velitel jednotky Petr Lichtblau se na valné hromadě mohl pochlubit i tím, že výjez-
dy se zrychlují a dojezdy na místo zásahu zkracují, takže černovírští hasiči byli v uply-
nulém roce ve 33 případech na místě zásahu jako první. Velitel zmínil i jako důkaz 
odhodlání černovírských hasičů únorovou ukázku záchrany tonoucího v Mlýnském 
potoku u Šantovky. „Bylo minus pět, mrzla na nás voda a tvořily se rampouchy,“ řekl. 

Také při dokončování ročenky, na přelomu let 2018 a 2019, černovírští hasiči neza-
háleli a bez ohledu na denní hodinu vyjížděli k zásahům… (jih)

Veteránské sportovní družstvo mužů 
s čerpadlem PS–8 se zúčastnilo loni 
celkem pěti soutěží požárního sportu. 
Snímek Víta Špilháčka je ze soutěže 
ve Vísce u Litovle.
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Cvičení rodičů s dětmi 

... v černovírské sokolovně zahájilo v říjnu již čtvrtý rok. Začátky nebyly jednoduché. 
Nyní na dopolední Cvičení s Myškou chodí střídavě třicet nejmladších děti (viz sní-
mek J. Hovadíka) a na odpolední cvičení školkových dětí dochází přes dvacet kluků 
a holek. Na krásnou novou podlahu si chodí zacvičit nejen děti z Černovíra, ale 
i nedalekých Lazců. 

Nejmenší děti cvičí v rytmu básniček a písniček, pomalu se seznamují s různým 
sportovním náčiním a nářadím a poznávají nové kamarády. Starší děti již využívají 
vše, co zdejší sokolovna nabízí k rozvoji svých dovedností a obratnosti. Důležitá je 
i spolupráce s kamarády či rodiči / prarodiči, kteří se do cvičení také zapojují. 

Ve vedení se střídáme s Terezou Vaščákovou a Veronikou Smutkovou, takže se 
i jednotlivé lekce mírně liší svým zaměřením. Nechybí tak jóga pro děti, prvky akro-
bacie, štafety, míčové hry či opičí dráhy. 

Velmi oblíbené je mezi dětmi i Přespání v sokolovně, které obvykle zakončuje 
cvičební sezonu, nebo v červnu pořádaná Zlatá liga – soutežní zábavné odpoledne 
pod taktovkou Hanky Klapalové. 

Chcete–li také aktivně strávit čas se svými dětmi či vnoučaty, přidejte se k nám. 
Cvičíme obvykle jen méně přívětivou část roku – tedy od října do dubna. 

 LENKA VAJČNEROVÁ
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Kejklířský rok 2018? Přijeli i z ciziny!

Rok plný významných výročí byl pamětihodný i pro nás kejklíře Cascabel, neboť 
jsme v něm slavili pátý rok naší činnosti. Hlavní náplní naší práce je volnočasový krou-
žek pro děti, v němž se mísí gymnastika s žonglováním, rytmickými cvičeními i zpě-
vem. Počet našich členů průběžně mírně narůstá a v současnosti trénujeme s více než 
třiceti dětmi rozdělenými podle věku na Cascabel KID (5 až 12 let) a Cascabel TEEN 
(12 až 17 let). Zatímco s mladšími se soustředíme na všeobecný pohybový rozvoj, 
dospívající již častěji předvádějí své umění i na veřejných akcích a pomáhají také učit 
žonglování další. I letos jsme využívali nádherného areálu Sokola Černovír, se kterým 
jsme spolupracovali na některých akcích pro děti, jako byl Maškarní bál nebo Pálení 
čarodějnic. 

V polovině května jsme v sokolovně uspořádali první ročník Hanácké džagling kon-
venše – Žonglérského srazu na Hané, který volně navazuje na žonglérský zvyk svolá-
vání srazů, kdy mezi nejznámější patří European Juggling Convention pořádaný kaž-
doročně v Evropě. Podobnou atmosféru se nám podařilo vykouzlit i u nás v Černovíře. 
Přijeli žongléři z celé Moravy i Čech a dokonce i několik z Polska, Rakouska a Anglie. 
Během víkendu 18. až 20. května proběhlo několik zajímavých workshopů rozma-
nitých disciplín, sdílení tricků a hodiny společného žonglování. Zlatým hřebem pak 
byla sobotní Open Stage, kde bylo k vidění nejen sedm kuželů ve vzduchu v podání 
Vaška Pecy, jednoho z nejlepších českých žonglérů, ale i moderní pojetí akrobatického 
žonglování hněvotínského rodáka Maria. Akce byla volně přístupná a děkujeme všem, 
kteří si přišli užít jedinečnou svobodnou atmosféru s námi. Velkým vrcholem sezony 
byl opět příměstský tábor, tentokrát na téma Risk! Byl to pátý ročník a co do rozsahu 
zatím největší. Naplnili jsme celou kapacitu třiceti dětí a opět si vypomohli zkušenostmi 
přespolních lektorů. Hlavním zázemím nám byl prostor bývalého hřiště za sokolovnou, 
kde od jara stojí nová maringotka. Ta nám slouží jako symbol kočovného života a vy-
tváří i malé materiální zázemí. Doplněna o nově zbudovanou lanovou překážku mezi 
stromy a historickým stanem Baldachýn tvořila základ našeho komediantského tábora. 
Nemohl chybět ani průvod, kterým jsme neváhali přenést i do centra města a prošli se 
po Horním i Dolním náměstí. Tradičně tábor končí závěrečným vystoupením. Opět se 
nám podařilo využít předností sokolského areálu a provézt přihlížející po zajímavých 
místech a zákoutích při Side specific performance, za doprovodu živé hudby. Letos 
poprvé jsme se účastnili průvodu sv. Václava. Byli jsme na čestném místě hned za kní-
žecí družinou žonglujíce na chůdách a jednokolkách. Kejklířský punč jako slavnostní 
zakončení úspěšného roku jsme se rozhodli přesunout opět k maringotce. Spoléhali 
jsme na dobré sociální zázemí a možnost ohřát se v teple budovy. Připraven byl tradič-
ní program s dechovou hudbou a přehlídkou fireshow, tentokrát v podání valašských 
Černých salamandrů a našich TEENS. V tělocvičně bylo postaráno o zábavu žonglér-
skou. Silný vítr a snad i změna místa se však podepsaly na menší účasti. Pevně však 
věříme, že si nás lidé oblíbí a nebudou váhat za námi přijít. 

 VOJTĚCH HOLICKý, předseda Kejklířského spolku Cascabel
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Černovírské drobničky 

* VOJENSKÁ NEMOCNICE ZVÍTĚZILA. Absolutním vítězem celostátního projektu He-
alth Care Institut Nemocnice ČR 2018 se stala v listopadu Vojenská nemocnice Olo-
mouc. Do projektu se zapojilo celkem 155 nemocnic z celé republiky. Cílem bylo sestavit 
žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti am-
bulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců. 

* KRAJSKÁ CENA. Cenu za vítězství v soutěži Podnikatel roku 2017 v Olomouckém 
kraji převzal začátkem loňského roku manažer a majitel farmaceutické společnosti Far-
mak a.s. inženýr Jiří Žák. Jednalo se již o 12. ročník této soutěže.
 
* PŘECHOD NA JABLONSKÉHO. V loňském roce komplikovala dopravu z a do na-
šeho předměstí protipovodňová opatření, konkrétně pak bourání starého mostu u Bris-
tolu a výstavba nového. Řidiči si však brzy našli nové cesty a doprava se nezklidnila 
– naopak ji po čtyři měsíce komplikovala výstavba přechodu a nových zastávek MHD 
na Jablonského ulici. Snímek dokumentující stavbu pořídil Ludvík Mazur, zrušení ná-
hradní zastávky a večerně osvětlený přechod pak zachytil redaktor ročenky.
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* MAPA, UKAZATELE, LAVIČKY. K dobrým počinům, které se podařilo komisi městské 
části dotáhnout do konce, patří věci polidšťující nedávno rekonstruované Frajtovo ná-
městí. Je to jednak v listopadu zabudovaná zastřešená mapa významných míst v na-
šem obvodu a okolí se stručnou charakteristikou 21 objektů. Foto J. Hovadíka je na třetí 
straně obálky. Dále tu přibyl „věnec“ směrových ukazatelů k některým důležitým místům 
a v neposlední řadě i lavičky, které si už v letním období našly své zájemce. 

* KRONIKA A KRONIKÁŘŮV HROB. Za-
tímco černovírskou kroniku PhDr. Jana 
Drábka (1902–1972) se doposud nalézt 
nepodařilo, jeho hrob na neředínském 
hřbitově ano (viz foto JH). Byl to také spi-
sovatel, archivář města Olomouce a pro 
mnohé i černovírské starší spoluobčany 
nejen soused, ale také nezapomenutelný 
středoškolský profesor.

* HRADISKO TENTOKRÁT NEOPAKOVATELNĚ. V souvislosti s výstavbou protipovod-
ňových opatření ztratili olomoučtí veslaři své tradiční útočiště na Envelopě a své lodě 
v jarních měsících přemístili do improvizované ohrady na opačný břeh Moravy, navíc 
zpět proti toku řeky Moravy až před Vojenskou nemocnici. Odtud také vyjížděli na trénin-
ky. Při pohledu na někdejší klášter Hradisko se tak nejen redaktorovi ročenky (viz foto 
na druhé straně obálky) nabízely pohledy, které tu nebyly a nejspíš ani nikdy v budoucnu 
nebudou.

* PŘÍRODA SI POHRÁVALA. Příroda nám v mimořádně teplém roce připravila i nějaká 
ta překvapení. Například začátkem března se nečekaně ochladilo a Morava začala za-
mrzat – viz foto z lávky pro pěší u Hradiska. No a v říjnu zase vykvetly některé stromy, 
jako například tato jabloň. Už podruhé, samozřejmě. Oba snímky JH.
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* SVOZ ODPADŮ. Pro svoz komunálního odpadu zůstávají v roce 2019 liché pátky. 
Ale po novoročním posunu na sobotu nás čeká totéž ještě v týdnu po Velikonocích. 
Biologický odpad se po zimním omezení začne odvážet po 22. lednu už pravidelně 
v sudé úterky od 5. března. Obojí ve čtrnáctidenním cyklu. Papír a plasty mají přidě-
leny liché středy ve čtyřtýdenní frekvenci. Papír tedy 30. ledna, 27. února atd., ale 
pozor po Velikonocích. Nejbližší plasty 13. února, 13. března…

* CELOU STRANU věnoval v prosinci v rámci svého seriálu Olomoucký deník černo-
vírskému sboru dobrovolných hasičů. Další stránka z námi dodaných černovírských 
historických fotografií a textů byla dokonce druhá v pořadí na počátku seriálu „Jak 
jsme žili v Československu“.

* TREST ZA VRAŽDU POLICISTY. Oběšený policista, kterého nalezli v Černovíře 
na mostě přes Trusovický potok v únoru 2015, byl zavražděn. Krajský soud v Olo-
mouci za to v prosinci 2018 odsoudil Česlava Hurinu na 18 let. Zatím nepravomocně. 
Hurina měl přesvědčit policistu k demonstrativní sebevraždě s tím, že se mu nic 
nestane. Kromě Huriny odsoudil soud za neposkytnutí pomoci i někdejšího kolegu 
policisty – Rudolfa Bajteka k tříletému trestu odnětí svobody s podmíněným čtyřle-
tým odkladem.
 Sesbíral JINDŘICH HOVADíK

Další vzpomínka na černovírského (Stratilova ulice) kreslíře Zdeňka Jandu.
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