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Tradiční rozhovor s předsedou komise městské části
inženýrem Zdeňkem Blaťákem o roce 2014
V uplynulém roce použila komise městské části k prosazení svých dlouhodobě
opakovaných požadavků (rekonstrukce Frajtova náměstí a vybudování
přechodů na Jablonského ulici) zde ne zcela běžné metody: Sama iniciovala
petici pro olomoucký magistrát. Jak hodnotíte postoje obyvatel Černovíra
a Klášterního Hradiska k této petici?
Již v Černovírské ročence 2012 jsem na tomto místě uvedl, že k rekonstrukci Frajtova
náměstí dojde v letech 2013 – 2014. Bohužel se tato akce opět nerealizovala a byla
z návrhu investičních akcí vyřazena ve chvíli, kdy se hledaly úspory v rozpočtech
na tyto roky. Petice byla tedy z naší strany důraznější formou žádosti, jak upozornit
na nevyhovující stav Frajtova náměstí, především z pohledu povrchu komunikace
a přechodů pro chodce. Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří svým podpisem tuto
petici podpořili, a nebylo jich málo, přesně 347. V době, kdy píšu tyto řádky, máme již
odpověď ze strany Magistrátu města Olomouce, kdy Rada města Olomouce zařadila
rekonstrukci Frajtova náměstí do plánu investic pro rok 2015 a vybudování přechodů
pro chodce na Jablonského ulici v místě zastávek MHD a u Vojenské nemocnice
Klášterní Hradisko by mělo být zařazeno mezi akce k projekčnímu zpracování.
Nicméně po předchozích zkušenostech nechci nic zakřiknout.
Snad ještě více by ale čtenáře ročenky zajímala vlastní reakce města na petenty.
Alespoň ty první ohlasy kompetentních pracovníků a funkcionářů.
Jedinou relevantní reakcí je dopis, ve kterém se Rada města Olomouce oficiálně
k petici vyjádřila. Žádné jiné reakce, myslím především negativní, jsem nezaznamenal.
Tento dopis je vyvěšen v nástěnkách naší KMČ, kde si jej mohou všichni, kdo mají
zájem, osobně přečíst.
Stejně jako v loňském roce bych se ještě rád vrátil ke stížnostem obyvatel ulic
Žitná, Polní a Malé Vlčiny. Jednalo se především o nespokojenost s průjezdy
nákladních automobilů a zemědělské techniky. Dá se říci, že se situace již
zklidnila?
Jak již bylo avizováno v minulé ročence: došlo k zjednosměrnění ulic Žitná a Polní,
dále k zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t ve směru ze Žitné ulice do areálu bývalého
školního statku a dostavba rodinných domků v ulici Malé Vlčiny se blíží do finále.
Po zavedení dopravních změn v této lokalitě v průběhu roku 2014 docházelo k jejich
nerespektování. Nicméně situace se postupně zlepšila a dá se říci, že se již většina
místních obyvatel i náhodných řidičů přijíždějících do této lokality přizpůsobila
změnám v dopravním značení. Ojedinělé nedodržování dopravních předpisů řešila
městská policie i Policie ČR na základě jednotlivých podnětů občanů dané lokality.
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Obvykle na tomto místě kladu předsedům komise otázku, jaký byl uplynulý
rok. Vzhledem k tomu, že v říjnu proběhly komunální volby, můžu se tentokrát
zeptat šířeji: Jaké bylo pro naši místní část a Vás osobně coby předsedu
komise městské části celé uplynulé čtyřleté funkční období?
Z ohlasů obyvatel naší městské části Černovír – Klášterní Hradisko jsem přesvědčen,
že poslední roky byly pro naši městskou část několika slovy poklidné, nepřevratné
a jak mohu z dění v ostatních KMČ v Olomouci sám poznamenat, bez žádných velkých
problémů, které bychom museli řešit. Jak sociálních, dopravních, investičních, tak
jiného rázu. Podařilo se nám nemálo věcí: za všechny bych jmenoval opravy několika
úseků chodníků a komunikací, radary na ulici Jablonského, řešení dopravy v lokalitě
Žitná a Polní a další. Za sebe mohu říci, že jsem velice rád pracoval pro městskou
část, kde jsem prožil celý svůj dosavadní život a děkuji také všem kolegům naší KMČ,
kteří se vždy bez výjimky aktivně zapojili do řešení jednotlivých úkolů a povinností,
které z práce komise vyplynuly. Není to samozřejmostí a jsem rád za aktivní
a pracovitý kolektiv naší KMČ. Já osobně mám zájem nadále pracovat v naší komisi
jako předseda a doufám, že dostanu důvěru jak svých kolegů v komisi, tak RMO,
která rozhoduje o předsedovi a složení jednotlivých komisí městských částí.
(jih)

Z komise městské části
Změny mohou nastat až na jaře
V roce 2014 se komise již tradičně scházela v zasedací místnosti hasičské zbrojnice,
zpravidla o prvním pondělí v měsíci v čase 18.00 hodin. Předsedou devítičlenné
komise zůstává Ing. Zdeněk Blaťák, místopředsedou pak Ing. Jiří Kropáč. Dalšími
členy jsou, podle doby působení v KMČ: Miloš Ryzner, PhDr. Jindřich Hovadík,
Dagmar Rudolfová, Ing. Květoslav Cupák, Bc. Ing. Roman Chrenko a Anna Spurná,
DiS. Konečně necelé dva roky je pak členkou i Mgr. Jana Košťálová.
V říjnu, jak o tom ostatně píšeme na jiném místě, proběhly jako ve všech obcích,
kde se podařilo sestavit kandidátky, i v Olomouci komunální volby. V městském
zastupitelstvu se tak oproti minulém čtyřletému volebnímu období objevily i tři nové
subjekty. I ty mají právo delegovat do komisí městských částí své zástupce. Zda a jak
to tyto strany učinily a koho nakonec schválila rada města Olomouce, to se dozvíme
až na jaře. Z dosavadních členů komise zvažuje ukončení svého působení jediný.
Naopak se objevil návrh na člena nového, čímž by došlo k dalšímu omlazení komise.
Na jednotlivé schůzky přicházejí nyní již pravidelně zástupci republikové i městské
policie. Současně také občané se svými stížnostmi, dotazy, připomínkami a podněty.
I pro rok 2015 zůstává schůzovním dnem první pondělí v měsíci. Není to však dogma,
protože tu jsou i státní svátky. Případně také nevyhovuje termín z jiných důvodů,
jako například hned letos v lednu při prvním zasedání, když se termín schůzky
posunul na 12. ledna. Dále bychom se měli sejít 2. února a rovněž 2. března. Poté
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to bude až po Velikonocích 13. dubna, 5. května, 1. června a 13. července. (Zde
by dogmaticky uplatňovaný termín připadl na státní svátek připomínající 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa.) Po srpnové pauze se plánuje schůzka na 7. září, dále 5.
října, 2. listopadu a 1. prosince. Opakovaně ale doporučujeme případné nezbytné
změny sledovat na tradičních místech vývěsní skříňky komise. V zápisech z jednání
se kromě jiného vždy uvádí termín další nejbližší schůzky.
(jih)

Detašovaného pracoviště magistrátu využili i lidé
z okolních částí města
Pod vedením RNDr. Ivy Lakomé působí v městské části Černovír - Klášterní Hradisko
v prostorách zrekonstruované hasičské zbrojnice již devátým rokem pracoviště
Magistrátu města Olomouce. Pracoviště spolupracuje jak s komisí městské části, tak
se Sborem dobrovolných hasičů Černovír.
Občanům poskytuje služby veřejného internetu, provádí ověřování podpisů a opisů
listin, vyřizuje nejrůznější žádosti, požadavky i připomínky občanů, vydává potřebné
formuláře, poskytuje aktuální informace občanům a spolupracuje s dalšími odbory
magistrátu města.
Na pracovišti mohou občané jako každým rokem od počátku února až do konce
května uhradit místní poplatky, a to poplatek za komunální odpad a poplatek za psy.
V uplynulém roce byl zaznamenán nárůst počtu občanů, kteří těchto služeb využili.
Dorazili i z okolních městských částí Hejčín a Lazce. Za komunální odpad zde platilo
180 občanů a za psy 40.
„Těšíme se na spolupráci s občany i v roce 2015,“ uzavřela v prosinci svou stručnou
informaci o svém černovírském pracovišti Iva Lakomá.

Černovírští jubilanti a ti nejstarší
V uplynulém roce 2014 zavítali členové komise městské části u příležitosti životních
jubileí a poblahopřáli s pozorností od magistrátu 16 mužům a ženám. Osm jich dovršilo 75 let a kulatých 80 mělo rovněž osm. Loni se ovšem nově 85 let od svého
narození nikdo z našich spoluobčanů nedožil.
V roce 2015 se tato čísla poněkud promíchají. Pětasedmdesátiny se budou v našem
obvodu slavit hned devětkrát, osmdesátiny ale jen jednou. Zato 85letých jubilantů
z Černovíra a Klášterního Hradiska bude tentokrát pět.
Nejstarší naší spoluobčankou byla i loni (a je již od listopadu 2011) paní Ludmila
Křížová z Heydukovy ulice. Bydlí v domě s pamětní deskou připomínající válečné
oběti jejích bratrů Jana a Miroslava Čtvrtlíkových. Narodila se v září 1920, oslavila
tedy loni 94 let.
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Z lidí s trvalým bydlištěm v působnosti naší komise se pak dva muži dožili 91 let.
Po panu Miroslavu Uvízlovi z Jablonského ulice, kterého jsme vzpomínali v souvislosti s fotbalem (bohužel však v samotném závěru roku zesnul), to pak byl Ivan
Solovka žijící na Sušilově náměstí.
O muži s pozoruhodným životem narozeným na Podkarpatské Rusi jsme podrobněji informovali v minulé ročence.
Nováčkem mezi černovírskými devadesátníky se v březnu stal pan Vlastimil
Okleštěk z ulice Na Partkách.
Text a oba snímky (jih)
Protože pětaosmdesátníky jsme tedy
loni neměli, přinášíme fotografie dvou
žen, které shodou okolností slavily
80. narozeniny v listopadu a obě bydlí
na Jablonského ulici. Zatímco paní Irena Lekešová (na snímku pod schodištěm) původně pochází z Hranicka, paní
Danuše Punčochářová patří k černovírským rodákům. To samé šlo říci
i o její mamince Amálii Vodičkové, která se dožila 98 a čtvrt roku a na začátku 21.
století byla určitou dobu nejstarší občankou naší městské části.
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Dvě úmrtí starších žen, na něž se bude dlouho
vzpomínat
V každoročních článcích o jubilantech a nejstarších spoluobčanech vždy uvádíme, že
jde jen a pouze o ty, kteří mají trvalé bydliště v Černovíře či na Klášterním Hradisku.
Nejeden z našich bývalých spoluobčanů ovšem tráví poslední léta svého života jinde.
A často to jsou lidé více než pozoruhodní…
Plně to platilo o paní Martě Tihelkové, která zemřela 21. ledna loňského roku
v nedožitých 97 letech. Není tomu tak dlouho, když jsem ji navštívil v olomouckém
Avionu, kde bydlela. I když byla na svůj věk ještě dost čiperná, nechtěla se fotit ani
netoužila po jakékoliv publicitě. Proto se tedy musíme spokojit s oficiálním textem
házenkářského klubu.
Marta Tihelková byla nejstarší olomoucká házenkářka, pamatující ještě slavnou éru
desetinásobných mistryň republiky z let 1939 až 1949 ASO Olomouc. Paní Marta
byla výbornou brankářkou mistrovského týmu, ve kterém hrávala s dalšími hráčkami
například Jiřinou Weintritovou - Nožířovou, Stejskalovou, Rečkovou, Pláničkovou
a dalšími. Po přechodu klubu na mezinárodní házenou - handbal chytala ještě
i v tomto družstvu, poslední její aktivní sezona byla 1957/58, kdy jí bylo 41 roků.
Mnohem později, po roce 1989, pak byla M. Tihelková, jak se na ni vzpomíná
v publikaci ke 100. výročí vzniku TJ Sokol Černovír, v přípravném výboru při
znovuobnovení činnosti organizace.
V polovině května pak zesnula ve věku 94 let také paní Anna Dostálová. Anna
Dostálová byla příslušnice po generace významné černovírské rodiny. Přestože
řadu let svého pokročilejšího věku již žila v samotném centru Olomouce, na Černovír
nikdy nezapomínala a vracela se sem. Zemřela v severočeském městě Chomutov,
kde žil její jediný syn s rodinou a kde se také 20. května uskutečnila kremace. Její
urna ovšem byla poslední květnový den uložena do rodinné hrobky na černovírském
hřbitově.
Samotné smuteční oznámení hovoří o úmrtí někdejší ředitelky mateřské školy. To
by byl ovšem jen kus pravdy. Byla snad ještě více celoživotně zapálenou sokolkou
– cvičitelkou a vůbec činovnicí. To si mohu dovolit tvrdit třeba už jen proto, že paní
Dostálová byla v určitém protikladu k paní Tihelkové naopak dosti sdělná a ochotně
poskytla mnohé informace, fotografie a další dokumenty z dřívějších dob... Pevně
věřím, že bude brzy po utřídění příležitost je publikovat – nejlépe již hned v příští
ročence.
(jih)
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Dvojí volby v Černovíře – Evropský parlament
a magistrát
Loňský volební rok odstartoval v pátek 23. a v sobotu 24. května výběr 21
kandidátů do Evropského parlamentu. V České republice se přitom hlasovalo
do tohoto orgánu již potřetí. Přišlo jen 18,2 procenta oprávněných voličů, kteří vybírali
z celkových 39 seskupení.
Volby poprvé vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 16,16 procenta hlasů a čtyři
mandáty. Jen nepatrně hůře dopadla na druhém místě kandidátka koalice TOP 09
a STAN a třetí ČSSD. Obě ovšem „dosáhly“ ještě také na čtyři europoslance. Zisk
hlasů čtvrté KSČM a páté KDU-ČSL stačil v obou případech na tři mandáty, ODS
generovalo 7,67 procenta hlasů dva posty europoslanců a konečně sedmá Strana
svobodných občanů má ziskem
5,24 procenta poslance jednoho.
A jak to dopadlo v Černovíře a koho
bychom vyslali (spolu)rozhodovat
v Evropě my? Přišlo zde hlasovat
209 lidí. I to však dalo republikově
nadprůměrných 19,96 procenta.
První trojice by byla stejná
a dokonce měla ve všech případech
vyšší zisk. Jen ale prvenství získala
s 18,66 koalice TOP 09 a STAN
před ANO 2011. Třetí tedy zůstává
i u nás ČSSD, čtvrtí s ještě o něco
větším
odstupem
komunisté.
Překvapivě vysokou podporu měli
v Černovíře pátí Piráti. Až za nimi se umístila šestá Strana svobodných občanů,
a sedmí lidovci(!). Jen těsně by pak ještě na osmém místě se ziskem 5,26 procenta
pronikla do europarlamentu Strana zelených. Totéž by se ovšem již nepodařilo ODS
a Úsvitu přímé demokracie Tomia Okanuty. Obě kandidátky by získaly po pouhých
osmi hlasech dávajících jen 3,82 procenta.
Při podzimních volbách vybírali 10. a 11. října Olomoučané na radnici tradičních
45 zastupitelů z celkového počtu 14 kandidátek. Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO
2011. Bylo to dokonce 23,41 procenta. Ale ani ta nestačila na sestavení koalice
a hnutí stanulo v opozici. S odstupem druhá ČSSD (18,69 procenta) naopak získala
po rychlém vytvoření koalice s dosavadními „vládnoucími“ stranami v osobě docenta
Antonína Staňka post primátora. Přes desetiprocentní hranici se ještě dostala ODS,
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za ní však už zaostali lidovci a TOP 09. (Tedy tři dřívější i současné koaliční strany.)
V opozici zůstává šestá KSČM, sedmí Občané pro Olomouc a po přepočtu hlasů
i osmé hnutí ProOlomouc.
Černovírské hlasování by do zastupitelstva poslalo tytéž strany. Rozdíly tu ale přece
najdeme. Především propad ČSSD za ANO 2011 je více než 12 procent. A naši
spoluobčané, tedy alespoň ti, kteří přišli k volbám, daleko méně preferují ODS než
TOP 09.
(jih)

I v říjnu jsme si počkali na první voliče. Byli jimi svorně Ing. Jiří Kropáč (znovuzvolený zastupitel)
a Anna Spurná, Dis. – Oba volební snímky pořídil Jindřich Hovadík.

První olomoucké referendum bylo neplatné
– v Černovíře mírně nadprůměrná účast
Kromě květnových voleb do Evropského parlamentu a říjnových komunálních voleb
měli loni naši spoluobčané možnost se veřejně vyslovit i potřetí. Stalo se tak v pátek
12. prosince při prvním olomouckém místním referendu. Lidé měli šanci se vyjádřit
k otázce: Souhlasíte s tím, aby statutární město Olomouc učinilo veškeré kroky
vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích
přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů
uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, a to na celém svém území. Možnosti odpovědí byly přitom ANO
a NE.
8

Přestože jen samotný návrh (petici) na konání místního referenda podepsalo
8175 lidí, konečná účast byla slabá. Z 81 494 oprávněných osob, tedy dospělých
Olomoučanů, se do 89 volebních místností dostavilo jen 6689 lidí. Účast tedy činila
8,2 procenta, když požadovaná výše činila minimálně 35 procent. Odpověď „ano“
zvolilo 6389 mužů a žen, což je podíl 95,5 procenta. Pro variantu „ne“ se vyslovilo
247 oprávněných. Celkem 21 osob se zdrželo. Platných hlasů tedy bylo jen 6657.
Pro zajímavost dodáme i tentokrát, jak hlasovali lidé z Černovíra a Klášterního
Hradiska. V našem volebním okrsku bylo vydáno 114 obálek, přičemž oprávněných
hlasovat bylo 1040 lidí. Účast tedy rovných 11 procent. Ano řeklo 107 mužů a žen,
ne 6 a zdržela se jedna osoba. Nejvyšší účast měl volební okrsek 61, který zahrnuje
několik ulic v hráčsky exponovaných Hodolanech. I zde však účast dosáhla jen 16,3
procenta oprávněných.
Účast tedy slabá. Potřebných 35 procent by ovšem zřejmě nebylo dosaženo ani při
sloučení s komunálními volbami. Nelze však za tím vidět jen pasivitu Olomoučanů.
Třeba leccos ovlivnila i informace, že zákazem hazardu by v městském rozpočtu
chybělo ročně 110 milionů korun. A že by se patologičtí hráči ožebračující nejen
sebe, ale i své rodiny mohli své vášni věnovat klidně dál v nelegálních hernách či
prostřednictvím internetu…
(jih)

Sto let od vypuknutí 1. světové války
Sto let uplynulo v roce 2014 od rozpoutání 1. světové války. A v Olomouci se to
připomínalo na černovírském vojenském hřbitově.
Ve výroční den – v pondělí 26. července – tu proběhl pietní akt za účasti zástupců
armády, představitelů církví, občanských sdružení a vedení města, včetně jeho
primátora, kterým v tu dobu byl JUDr. Martin Major (po podzimních volbách se opět
vrátil na post náměstka primátora).
„Na vojenském hřbitově v Černovíře
jsme uctili památku více než tří a půl
tisíce padlých a zde pochovaných
vojáků,“ uvedl tehdejší i současný
náměstek primátora RNDr. Ladislav
Šnevajs. Ten tu také pronesl hlavní
projev, v němž kromě jiného shrnul
dějiny tohoto hřbitova a popsal etapy
jeho postupné rekonstrukce
Na závěr pietní vzpomínky vzlétly
k nebi dvě bílé holubice. Jako
symbol míru je vypustili členové
spolku Hanácká hratva oblečeni
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do dobových uniforem (viz
snímek).
Vojenský hřbitov se stal
místem setkání i v podzimní
den symbolizující ukončení
1. světové války. Bylo to
v Den válečných veteránů,
který se v České republice
slaví teprve od roku 2001. Je
to připomínka 11. listopadu
1918, kdy bylo ve Francii
podepsáno příměří mezi
Spojenci a Německem.
Na fotografii je zobrazen
za vojáky náměstek hejtmana Olomouckého kraje Bc. Pavel Šoltys, Dis. Oba snímky
pořídil Jindřich Hovadík.
Opravy vojenského hřbitova jsou zřejmě nikdy nekončící. Staly se evergreenem,
akcí, o níž se píše, přičemž je stále co dělat. Vždyť na renovaci hřbitova se přijel
podívat 16. prosince 1917 i poslední rakouský císař Karel I.

Černovírský Klokánek navštívila manželka prezidenta
republiky
Ve středu 5. března navštívila Klokánek v Černovíře manželka prezidenta České
republiky (nebo první dáma, jak se také někdy říká) Ivana Zemanová. Stalo se
tak během třídenní návštěvy prezidenta ing. Miloše Zemana v Olomouckém kraji.
O informaci k této události jsme požádali vedoucí Klokánku Mgr. Šárku Kupčákovou,
která současně vede i Klokánek v Dlouhé Loučce a Azylový dům pro matky s dětmi
v Olomouci na Sokolské ulici:
„Návštěva paní Zemanové trvala hodinu. Doprovod jí dělala její asistentka, dále
manželka pana hejtmana a další lidé. Paní Zemanová se dlouhodobě zajímá
o problematiku ohrožených dětí, v minulosti navštívila Klokánek v Praze. Kromě
Klokánku - jak funguje, co je důvodem přijetí dítěte do Klokánku, jak dlouho tu děti
zůstávají a že mnohdy může Klokánek posloužit i mamince samoživitelce, která
nastupuje na plánovanou hospitalizaci – se dále zajímala i o Azylový dům pro matky
s dětmi, který provozuje Fond ohrožených dětí v Olomouci. Dále o problematiku
sociálního bydlení - jaké mají matky s dětmi možnosti, když opustí azylový dům.
Paní Zemanová si prošla byty, popovídala si s tetami, dětmi. V návštěvní místnosti
pak předala jednotlivým dětem dárky. Některé dárky byly společné (hry, stavebnice,
míče, hokejky). Nejmladší obyvatel Klokánku (Pavlíčkovi byly v tu dobu 2,5 měsíce)
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Na snímku pořízeném kanceláří prezidenta republiky vítá Mgr. Šárka Kupčáková prezidentovu manželku
v černovírském Klokánku. Provoz tu začal oficiálně 1. listopadu 2013.

dostal záložku do knihy, kde bylo vyryto věnování. Bylo to velmi příjemné setkání,“
uzavřela Šárka Kupčáková.

Příspěvek k nejstarším dějinám Černovíra:
Nebyly vlastně Černovíry dva?
Svobodná rybářská a vodácká osada Crinivir (1249).
Když v létě 1078 zakládal olomoucký kníže Ota s manželkou Eufémií benediktinský
klášter sv. Štěpána na vyvýšenině zvané Hradisko, nenacházeli se na „panenské
půdě“. Archeologické výzkumy prováděné při rekonstrukci nynější vojenské
nemocnice přinesly hojné nálezy. Vedle nálezů z pravěku to byly zahloubené sídlištní
objekty a jamky po kůlech nadzemních objektů z 10. a první poloviny 11. století. Jsou
spojovány s přechodem přes řeku Moravu. Osídlení mohlo souviset s mýtní stanicí
na levém břehu. Lze se právem domnívat, že aktivity obyvatel návrší zasahovaly
nejen k řece samotné, ale i dále proti proudu. Mezi levým (černovírským) a pravým
(lazeckým) břehem jsou zde dodnes patrné hřbety kulmských hornin, které - když si
odmyslíme dnešní hráze - mohly pří nižších stavech vody umožňovat přechod přes
řeku. Jestli zde existoval brod, potom se zde usazovali lidé, kteří poskytovali své
služby kupeckým karavanám, jakož i ostatním příchozím.
Byli to především rybáři. Svými úlovky nejen živili vlastní rodiny, ale směňovali je,
a to jak čerstvé, tak sušené. Dále zde sídlili lodníci, lidé pomáhající při přepravě
osob a nákladů. To asi nebylo jednoduché. O tom svědčí i prastarý slovanský název
upozorňující na nebezpečné místo na řece: předpona ČRN (černý) označovala
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hlubokou nebezpečnou vodu, základ slova VIR znamená osadu založenou
na nebezpečném místě u víru při plavbě či přechodu vodního toku. Hrozivé spojení
Črnvir bylo místním názvem upozorňující na nebezpečí. Můžeme téměř s jistotou
předpokládat osídlení v prostoru dnešního Černovíra, jmenovitě na jakémsi ostrohu,
pravděpodobně v místě dnešní černovírské ulice U Stavu.
Benediktinský klášter dostal od zakladatelů slušné věno. Z nejbližších osad
jmenujme Hejčín a újezd Lašťany až po říčku Loděnku. Mezi dary byly i dva rybníky
Vydoma a Tekalec, pravděpodobně v těsné blízkosti kláštera. Mohly být v prostoru
mezi dnešním komplexem vojenské nemocnice a nákladním železničním nádražím,
kde se shromažďovala voda vytékající z černovírského rašeliniště. Je to uvěřitelné,
pokud si danou lokalitu projdeme. Ale kde byly rybníky, musela být i rybářská chasa.
Rybníky je třeba ošetřovat („pucovat“), lovit a zarybňovat. A podle pozdějších
záznamů kláštera víme, že tuto povinnost měli právě Černovírští. Proč tedy není
Černovír jmenován v základních listinách kláštera jako jeho majetek? Odpověď je
celkem jednoduchá: jako obec, ves, či stálé osídlení neexistoval.
Svobodné slovanské obyvatelstvo přicházelo do této lokality a hledalo zde obživu,
ale i útočiště před strázněmi kruté doby na počátku tisíciletí. Vzhledem k přírodním
podmínkám nebudovali si tito obyvatelé stálejší sídla. Ani ona by pravděpodobně
nepřečkala pravidelné rozlivy řeky Moravy, což potvrdí jistě každý, kdo zažil letní
povodeň v roce 1997. Před těmito přírodními pohromami utíkali obyvatelé právě
na jedinou vyvýšeninu na levém břehu - Hradisko. Celé území severně od kláštera
bylo naprosto neprostupné - mimo vodní cestu. Řeka Morava zde v lužním pralesu
vytvářela četné meandry, slepá ramena a močály. Pronikání proti proudu Moravy
po levém břehu bránily četné větší a menší vodoteče přivádějící vodu z Nízkého
Jeseníku. Dodnes se zachoval Trusovický potok a Oskava. O neprůchodnosti terénu
svědčí skutečnost, že až do vybudování železnice Olomouc - Praha v tomto prostoru
nevznikla žádná významná komunikace. Navíc byl prostor východně od dnešního
Černovíra chráněn neprostupnou slatinou. Ta začala vznikat zhruba před 10 000 lety
a sahala až po dnešní Chválkovice a Pavlovičky.
Kolonizace zájmového území kláštera na Hradisku (1285)
Právě na toto rozsáhlé území upřeli svou pozornost premonstráti, kteří na Hradisku
v roce 1150 vystřídali benediktiny. Řád benediktinů byl příliš zaměřen duchovně
a ve dvanáctém století už nestačil plnit hlavní požadavek doby, kterým bylo uvolnění
církve ze světské moci. Ke slovu nyní přicházely nové řeholní komunity otevřené
světu a jeho řízení. Především to byly dva řády vzniklé v polovině tisíciletí - cisterciáci
a premonstráti. Pro instalaci obce Černovír byla tato změna rozhodující. Kosmas
v Kronice české označuje okolí Olomouce za krajinu „více se hodící k myslivosti
a bohatou na ryby“. Terén v okolí vznikajícího města byl bahnitý: protékalo jím
několik vod z nichž nejmohutnější byla Morava (March - bahnitá). Byly zde časté
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záplavy, v rovinaté krajině vytvářely se bažiny, močály a slatiniště. Premonstráti, kteří
vystřídali v roce 1155 benediktiny, potřebovali pro provoz a rozvoj kláštera získat
zázemí v těsné blízkosti, a to jak materiální, tak lidské - pracovní síly pro služby
klášteru. Jediná svobodná, volná půda byla severně od návrší Hradiska. Lužní prales
bylo třeba kultivovat. Ve dvanáctém století se tento problém řešil usazením nového
zemědělského obyvatelstva. V Čechách a na Moravě se rozsah kultivované půdy
ve 12. století zdvojnásobil a vznikly stovky nových osad. Měnil se charakter krajiny.
Dosud zalesněné oblasti byly prosvětlovány mýcením a odstraňováním přírodních
bariér. Neosazená půda patřila sice knížeti, ale nově osazená místa si s vědomím
i bez vědomí vládnoucí elity usurpovali kolonizátoři: šlechta, města a kláštery.
Kultivace půdy probíhala obecně tak, že majitel půdy buď sám přivedl nové obyvatelstvo,
nebo uzavřel smlouvu s podnikatelem (locator). Ten potom přivedl obyvatelstvo,
rozměřil půdu, atd. Lokátory byli často měšťané, či příslušníci drobné šlechty. Můžeme
se domnívat, že v případě Černovíra uzavřel klášter dohodu s dvěma příslušníky nižší
šlechty o založení zemědělské osady, obce, na knížecím zboží. Codex Diplomaticus
Moraviae uvádí jména Milcone de Creniwir (Milek z Černovíra) a Theodorius de Creniwir
(Teodor z Černovíra). Pravděpodobně byli opatem kláštera pověřeni založit poddanou
a poplatnou osadu. Lid zde usazený měl klášterní půdu obdělávat a služby pro klášter
vykonávat. Vzhledem k tomu, že dosavadní obyvatelstvo rybářské a vodácké osady
bylo pro tento účel nepoužitelné, musel lokátor hledat jinde. To nebylo jednoduché,
neboť zemědělské obyvatelstvo v okolí Olomouce (a nejen zde) bylo zdecimováno
opakovanými válkami a navíc hladomorem a nemocemi po kruté zimě 1281. Do takto
uvolněné krajiny přicházeli ochotně zemědělci z relativně přelidněného Německa.
Usazováni byli na náplavových terasách jižně a západně od Olomouce a vytvořili tak
základ budoucí německé enklávy na Moravě.
Vytlačovali z této výhodnější ekonomické pozice původní slovanské zemědělce.
Vytlačované obyvatelstvo z jihu Olomouce proto vycházelo vstříc nabídkám na osazení
nové půdy na severu a východě od města. K založení klášterní zemědělské vesnice
bylo vyměřeno místo v meandru řeky Moravy v blízkosti dosavadní svobodné osady,
od níž také převzalo jméno. Milek a Teodor mohli být prvními fojty.¨
Zemědělská osada Czernowier (1429)
Vzhledem k pokrokovému způsobu hospodaření premonstrátů byla nová obec
založena na německém právu: to znamenalo větší osobní svobodu, dědičné užívání
gruntu při dodržování sjednaných plateb a výkon nižší autonomie (samosprávy obce).
Oproti rozptýlené a provizorní či dočasné výstavbě měla nová obec charakter řadové
výstavby tzv. ulicové návsi s přilehlými pásy polí, což je patrné ještě na katastrální
mapě z poloviny 19. století.
Život kolonistů nebyl lehký. Odmyslíme-li si přírodní faktory, časté záplavy, útoky
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divoké zvěře zvláště na dobytek a v létě mraky obtížného hmyzu, byl vážnou
překážkou nedostatek mýtebních nástrojů. Ten bránil lepší úpravě půdy. Křoviny
a pařezy pronikaly osetými plochami (obilí a luštěniny), pastvinami a loukami
(chov dobytka). Klášter vybíral peněžní dávky vedle naturálií a pracovní povinnosti
na klášterním zboží. Vedle toho měla obec povinnost k sekání dříví pro klášter (a že
to bylo polen!), lovení ryb, cídění rybníků a sekání ledu. To jim ještě roku 1787,
tedy po zrušení kláštera, připomněl představitel Moravského náboženského fondu.
Vzhledem k nedostatku vhodné zemědělské půdy tvořili základ obce zahradníci
s příděly kolem čtyř hektarů půdy. Dále zde žili chalupníci či domkáři ve vlastních
domech, ale na půdě klášterní, a sloužili jako nádeníci v klášterním dvoře, sadech
a zahradách. Společensky nejníže potom stáli podruzi (ofeři), kteří přebývali v cizím
a přímo sloužili v klášteře. Paradoxně se mnozí z nich stali díky péči premonstrátů
písaři, kuchaři, správci a dozorci a z úspor si potom zakupovali v Černovíře usedlosti.
Poměrně nezávislou skupinu tvořili rybáři. Ještě v roce 1669 jim opat stanovuje
výši a termíny platů odděleně od ostatních poddaných a o původu obce svědčí
i udělená pečeť (1556), která zobrazuje dvě parmy v síti. Klášterní vrchnost byla
ke svým poddaným vlídná. Premonstráti jako výborní hospodáři dbali o blaho obce
a přáli pokroku. Během staletí byl neprostupný lužní prales kultivován, přeměněn
na zemědělskou půdu, pole a pastviny, díky pilným rukám černovírských zemědělců.
Ti byli vázáni k půdě. Vedle nich žila početná skupina poměrně svobodnějších lidí,
kteří, vedle služby klášteru, hledali obživu kde se dalo: rybáři, pískaři, řemeslníci,
vodáci, nádeníci. Tato skupina obývala území blíže vody a s plynutím času narůstala.
Rozdíly mezi zemědělci a ostatním obyvatelstvem se prohlubovaly. Při sledování
černovírské historie máme potom dojem, jako by v Černovíře existovaly dvě vesnice
pod jedním jménem.
RUDOLF HRADEČNÝ

140. výročí založení Základní školy Petřkova
V roce 2014 oslavila naše škola 140 let od svého založení. Při této příležitosti jsme
uspořádali Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout moderní vybavení
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učeben a povšimnout si změn, kterými škola za poslední roky prošla. Uskutečnila
se také beseda s pamětníky z Černovíra, kteří dětem přiblížili atmosféru tehdejšího
vyučování a života v obci.
Školním rokem 2013/2014 nás provázelo téma Čas, proto se cílem školního výletu
stalo město Šternberk a jeho Expozice času. Zúčastnili jsme se i programu na místním
hradu a prošli naučnou stezku.
Žáci 3. až 5. třídy slavnostně zahájili přednesem veršů v divadle Šantovka celostátní
projekt
Celé Česko čte
dětem, zaměřený
na podporu čtenářské
gramotnosti.
Jako každý rok
jsme se všichni těšili na naše
tradiční vánoční
výtvarné
dílny.
V poklidné předvánoční atmosféře si mohli žáci,
rodiče a přátelé
školy vyrobit malé
dárečky.
Redakci ročenky dodaný snímek je z popsaného školního výletu, konkrétně
významze šternberského hradu. Druhý snímek Jindřicha Hovadíka je z kulturního Další
vystoupení černovírských školáků u příležitosti Dne veteránů (11. listopadu 2014) nou
akcí byla
na vojenském hřbitově.
školní akademie.
Všechny třídy předvedly pěkná vystoupení a slavnostně jsme se rozloučili s žáky
5. třídy.
Mgr. LIBUŠE OHNÚTOVÁ
vedoucí pracoviště

V roce 2014 fotbalisté Slovanu Černovír potvrdili své
pozice v krajských soutěžích
Podzimní část soutěží skončila na začátku listopadu 2013 a volna si funkcionáři
a hráči Slovanu mohli užívat něco málo přes dva měsíce. Ihned po Novém roce
začal rok 2014 přípravou fotbalového plesu. Opět bezvadně zafungovala spolupráce
se Sokolem Černovír a ples se za menších personálních změn podařilo uspořádat.
To byl na rozjezd činnosti dobrý počin. Pak ještě následoval měsíc klidu, ale hned
v polovině února bylo potřeba nastartovat všechna družstva k zimní přípravné fázi
a ke kvalitnímu startu do jarních odvet sezony 2013/2014.
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V podzimní části sezony 2013/2014 uhráli muži TJ Slovan Černovír 18 bodů a to
je v premiérové sezoně v I.A třídě OKFS pasovalo na 10. místo v tabulce. Z těchto
čísel je patrné, že byl před jarními odvetami v roce 2014 na místě respekt ze soupeřů
a velká obezřetnost v zimní přípravě. Všem fotbalovým činovníkům bylo jasné, že jen
poctivá příprava může slavit úspěch. Vedení oddílu se podařilo opět posílit stávající
kádr mužstva. V černovírském dresu zůstal Jirka Judas a navíc se objevila posila
z Kamerunu. Hráč s přezdívkou Tony se během jara stal členem základní sestavy.
Hodně mužstvu pomohl také další návrat odchovance Bořka Petrů z Rakouska. Celé
mužstvo se připravovalo zodpovědně a po celou zimu se hojně využívala domácí nová
umělá tráva. První jarní zápas se ale Slovanu nevydařil. Dlouho očekávaná premiéra
v Lošticích skončila prohrou 2:4, když se nepodařilo proměnit penaltu za stavu 2:3
pět minut před koncem. Moc klidu to mužstvu nepřidalo, neboť i další zápas hrál
Slovan na hřišti soupeře, a sice u lídra tabulky, ve Štítech. Velkou fotbalovou bitvu ale
Černovírští zvládli. Na hřišti prvního celku tabulky zvítězili se štěstím 1:0 a nečekané
body přinesly do klubu pohodu a víru v konečný úspěch. Následovaly sice remízy 1:1
s Bohuňovicemi a v Mohelnici, což by nebyly nijak skvělé výsledky, ale na hře byla
patrná velká síla mužstva. Což se taky potvrdilo v dalších dvou zápasech, kdy Slovan
přetlačil doma 2:1 nebezpečné Troubelice a následně jasně zvítězil v Moravském
Berouně 4:1. Po tomto zápase už bylo jasné, že Slovan Černovír v I.A třídě zůstane
i do další sezony a může v klidu dohrát zbytek zápasů. A tak následovaly remízy 1:1
v domácích zápasech s Jeseníkem a Leštinou a výhra v Bludově 2:1. V předposledním
kole pak přišla porážka v Bělkovicích 0:2 a málokdo si uvědomil, že to byl teprve
druhý jarní zápas bez bodového zisku. Vyvrcholení sezony 2013/2014 pak obstaral
domácí zápas posledního kola s rivalem z Chválkovic. Vítězství 4:0 bylo jakoby
za odměnu všem, kteří Slovanu v první sezoně v I.A třídě věřili. K zajímavostem
patří, že do krajského přeboru postoupil první celek tabulky Mohelnice „B“ a také třetí
celek z Chválkovic, když druhý tým, Štíty, nabídku postupu odmítl.
Do jarních odvet sezony 2013/2014 nastoupil starší dorost pod názvem Slovan
Černovír „A“ s touhou vylepšit podzimní 6. místo, které neodpovídalo síle mužstva,
kde hraje hodně hráčů dorazového ročníku narození 1995. V zimní přípravě, která
probíhala ve velké míře na nové umělce v areálu TJ Slovan, byla poznat snaha
výkonnostní cíle naplnit. Vstup do soutěže se podařil a z prvních pěti zápasů se
vytěžilo 12 bodů. Mrzí jen domácí kolaps 2:6 s Novými Sady. Po tomto začátku
všechno směřovalo k tomu, že si to o 3. místo v tabulce rozdá dorost v přímém
souboji v Nemilanech. Toto utkání nakonec po vyrovnaném boji prohrál 2:4 a ztrátu
už do konce sezony nedohnal. Vrcholem jara 2014 pak byl domácí zápas s vedoucím
celkem tabulky Šternberkem, který Slovan vyhrál 1:0 a předvedl divákům asi svůj
nejlepší výkon v sezoně. Takže suma sumárum 4. místo v tabulce a 40 bodů.
Na úspěchu se podíleli hráči Michal Janák, Pavel Ježo, Tomáš Kesler, David Zdráhal,
Michal Hanus, Martin Dočkal, Dominik Vyroubal, David Koupil, Radim Bartošek,
Michal Kučerka, Dominik Guskovič, Šimon Bařinka, Jakub Hrabal, Marek Duba,
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Michal Hlava, Josef Slouka a Roman Kupka. Síla mužstva se ukázala i později,
neboť všichni hráči ročníku 1995 pokračují v činnosti i za muže.
Mladšímu dorostu Slovan Černovír „B“ se jarní odvety 2013/2014 příliš nepovedly.
Důvodů bylo několik. Především priorita pomáhat „áčku“ v krajském přeboru, příliš
velké množství zkoušených hráčů a také hodně mladý věkový průměr družstva. To
ve výsledku znamenalo, že k 17 podzimním bodům přibylo jen 5 jarních a celkový zisk
22 bodů. V tabulce pak 11. místo. Nicméně v konečném hodnocení byla tato sezona
s „B“ týmem dorostu považována za „testovací“ a přinesla hodně podnětů pro další
práci s mládeží. Základ tohoto celku bude v další sezoně hrát v krajském přeboru
a tam se teprve ukážou nasbírané zkušenosti. Za „B“ dorost hráli Pavel Vysoudil,
Lukáš Marta, Jakub Hrabal, Marek Vysoudil, Dominik Guskovič, Pavel Meissner, Dan
Chrenko, Vojtěch Bednář, Filip Brablik, Michal Jurenka, Lucas Kotek, Michal Hlava,
Patrik Kupka, Josef Slouka, Roman Kupka, Marek Duba, Tomáš Placek a další.
Trenéry celku byli Anton Guskovič a Karel Vysoudil.
Starší žáci pod vedením trenérského tandemu Fojtík – Kopp přes zimu kvalitně
potrénovali a čekalo se, že proženou vedoucí celky Zábřeh a Jeseník. I přes obrovské
nadšení a chuť byl závěr soutěže, dá se říci, na krev a šlo poznat, že klukům dochází
šťáva. Zejména domácí nezdar s Čechovicemi (jediná domácí prohra v sezoně) tento
trend potvrdil. Proto jsou cenné výsledky jako výhra nad Jeseníkem a remíza s lídrem
tabulky ze Zábřehu. Nicméně k nádherným podzimním 29 bodům kluci přidali jarních
27 a celkových 56 bodů je vyneslo na celkovou třetí příčku v KP starších žáků, což
je historický úspěch Slovanu. Ročníky 1999 a 2000 vytvořily skvělou partu a jsou
velkým příslibem do budoucna. Konkrétně David Dočkal, Jan Hanousek, Jiří Jurtík,
Vojtěch Plachetka, Jan Vaněčka, Petr Skácel, David Svoboda, Vojta Zatloukal
a Vojta Frank i další.
Po zimní přípravě mladší žáci pod vedením trenérské dvojice Petr Placek a Martin
Blažek navázali na výsledky z podzimní části sezony a udrželi celkové 7. místo.
Bohužel se mužstvu opět nevyhnula zranění a nemoci a v druhé polovině jara
museli dokonce dva zápasy odehrát bez střídajících hráčů. Mimo celků Čechovic
a Jeseníku v žádném zápase nepropadli a předváděli fotbal založený na kolektivním
výkonu a bojovnosti. Sezonu mužstvo ukončilo venkovním turnajem „Hejtman cup“,
ve kterém obsadilo první místo. Kluci si za předvedené výkony a přístup k tréninkům
během celého jara zaslouží pochvalu. Polovina mužstva od příští sezony přechází
ke starším žákům. Věříme, že zapadnou do jejich kolektivu a budou platnými posilami.
Jsou to Adam Boyko, Jiří Placek, Jiří Malíšek, Václav Pacák, Tomáš Šiška, Oliver
Grézl, Jan Švancara, Robin Kuchyňa, Jakub Janča a Matěj Juřena.
V polovině června 2014 se tedy uzavřely všechny fotbalové soutěže a Slovan
Černovír mohl při bilancování konstatovat, že skončená sezona byla úspěšná. Muži
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v premiérovém startu v I.A třídě skončili na 7. místě, dorost „A“ v krajském přeboru
na 4. místě, „B“ dorost na 11. místě v krajské soutěži, starší žáci v krajském přeboru
třetí a mladší žáci rovněž v KP sedmí. Vyjma zálohy dorostu všichni v první polovině
svých tabulek. Pořád platí, že nejdůležitější činností oddílu je výchova vlastních
odchovanců a tudíž velký důraz na práci s mládeží a její začleňování do dalších
družstev v rámci klubu.
V tomto duchu se neslo i zahájení přípravy všech družstev na další sezonu
2014/2015. Vedení udělalo velký kus práce a dotáhlo do konce přestupy hráčů, kteří
byli v mládeži na hostování z jiných oddílů. Tím zajistilo trenérům kvalitní přípravu
a bezstarostný vstup do dalšího soutěžního ročníku. Než k tomu ovšem došlo, tak
je potřeba vzpomenout na akce, které proběhly v červenci. Nejprve se podařilo
zrekonstruovat dosluhující pergolu před klubem a zase trochu zvýšit návštěvnický
komfort. Pak se oddíl hodně věnoval údržbě nové umělky a rovněž moderní závlahy.
Po prvním roce služby obě novinky fungují bez větších problémů. Pak už přišlo
na řadu pořadatelství tradičního letního setkání pro hráče nad 35 let věku s názvem
Legendy se vrací. Turnaj proběhl v sobotu 26. července za účasti tradičních soupeřů.
V prvním utkání se střetly Hodolany s domácím Slovanem a v druhém duelu se utkaly
Nové Sady s Chválkovicemi. Ve finále viděla zaplněná aréna „U komína“ vítězství
hodolanských legend nad Novými Sady v poměru 6:2. Velmi potěšitelné je zjištění,
že víc než konečnému výsledku, dali všichni zúčastnění přednost přátelskému
vzpomínání na minulá léta. A pro pořadatele mohla začít poslední letní povinnost,
a sice zajistit rozjezd nové sezony 2014/2015.
Mužstvo mužů zůstalo po první sezoně ve vyšší soutěži víceméně pohromadě.
K dalšímu pokračování v trénování svolil trenér Martin Zmrzlý, který nicméně musel
řešit nečekané problémy se zraněnými hráči Pavlem Navrátilem a Petrem Zemanem.
Dlouho vypadal reálně také návrat Bořka Petrů z Rakouska. Bohužel to nakonec
nedopadlo a Bořek Slovan neposílil. Stejně jako kariéru končící Honza Štěpánek.
Naopak se povedlo sehnat posilu na post zraněného Pavla Navrátila a do Slovanu
zamířil na hostování Petr Švajda, který poslední roky hrál v Hněvotíně. Povedlo
se i opět prodloužit dohody s Jirkou Judasem a hráčem z Kamerunu Tonym.
Do mužské kategorie taky dospěli dorostenci Ježo, Kesler a Zdráhal. První výsledky
v přípravě se sice moc nepovedly, zvlášť prohra v Lutíně 1:6 byla zarážející. Poslední
příprava na tradičním Mikšíkově memoriálu ve Chválkovicích už ale byla v pořádku.
Nejprve Slovan přehrál tradičního rivala ze Slavonína a v nedělním finále si poradil
s dalším tradičním soupeřem, domácími Chválkovicemi, a po penaltovém rozstřelu
v turnaji triumfoval. Dobré rozpoložení si Slovan přenesl i do prvního zápasu
sezony 2014/2015. Do Černovíra zavítal soupeř z Bludova a čekalo se vítězství.
Po bezbrankovém poločase se nakonec Slovan rozjel a zvítězil v premiéře 5:0.
A i dále to Černovírským šlo náramně. Emotivní remíza 1:1 v Bělkovicích, následná
výhra 5:1 v atraktivním zápase s Rapotínem, smolná remíza 1:1 v Troubelicích
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MUŽI 2014/2015
Horní řada zleva: Milan Kuba, Lukáš Murárik, Aleš Špička Pavel Ježo, Petr Vyroubal, Tony, Miroslav
Géc, Rostislav Nestrojil, Marek Havelka, Jiří Judas, Martin Zmrzlý - trenér, Jaroslav Sedlář
Dole zleva: Lukáš Sedláček - vedoucí mužstva, Jukub Gross, Jan Špička, Eda Pulkert, David
Zdráhal, Tomáš Kesler

a výhra 5:3 s Maletínem, který prohrál po 10 měsících. Všechno nasvědčovalo
tomu, že na vítězné vlně se mužstvo poveze i nadále. Jenže přišel zájezd na hřiště
nováčka do České Vsi, kde Slovan utrpěl debakl 0:4, a někteří pesimisté už zavětřili
podobnost s minulým podzimem, kdy se po dobrém začátku najednou přestalo dařit.
Byla to sice teprve třetí prohra v roce 2014, ale opravdu se historie téměř zopakovala.
Přišla sice domácí výhra s Jindřichovem 5:1, ale pak prohra v M. Berouně 0:3, remíza
se Štíty 1:1, prohra v Leštině 2:3, debakl se suverénním Jeseníkem 0:6, prohra
v Bohuňovicích 1:3 a další domácí remíza s Lošticemi 1:1. A přišel pád do spodních
pater tabulky. Opravdu se dá říct, že měsíc říjen není pro fotbalisty Černovíra tím
nejlepším fotbalovým obdobím. Naštěstí se pak hráči trochu zmátořili a vítězstvím
4:1 v Bludově pád zastavili. V posledním zápase roku 2014 s Bělkovicemi pak mohli
při případné výhře poskočit až na 5. místo. Bod za remízu 1:1 je ale posunul ziskem
20 bodů na místo osmé. A tak rok 2014 skončil téměř stejně jako rok 2013. Nezbývá
tedy než věřit, že i jarní odvety budou mít podobný scénář jako minule. Bude to asi
těžké, čekají nás daleké cesty, ale naši skvělí fanoušci si zaslouží určitě více radosti
na zápasech Slovanu nejen na jaře 2015. Necháme na posouzení všech, jestli je 7
proher z 26 zápasů v roce 2014 uspokojivý výsledek, nebo ne.
Do ročníku 2014/2015 vstoupilo po dlouhé době pouze jedno dorostenecké družstvo
Slovanu. Sice se chvíli uvažovalo o udržení záložního týmu, ale nakonec se vedení
rozhodlo správně jen pro jeden tým v krajském přeboru. Nebyla proto potřeba řešit
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hostování chlapců z jiných oddílů. Naopak se dala větší šance mladším hráčům,
vesměs loňským žákům. Omlazený kádr se trenéru Guskovičovi podařilo poskládat
tak, že se zlepšoval každým zápasem. Na podzim 2014 prohrál pouze třikrát a získal
3. místo za skvělých 30 bodů, což se v této kategorii dlouho nepovedlo. Dorost je co
do počtu hráčů největším oddílem Slovanu a na jaře 2015 chce bojovat o medailové
pozice v tabulce.

DOROST 2014/2015
Horní řada zleva: Karel Vysoudil - vedoucí družstva, Pavel Meissner, Marek Vysoudil, Šimon
Bařinka, Pavel Vysoudil, Lukáš Marta, Jakub Hrabal, Josef Slouka, Dominik Guskovič, Dan
Chrenko, Anton Guskovič - trenér
Dole zleva: Michal Hlava, Lucas Kotek, Jan Vaněčka, Jan Hanousek, David Svoboda, Dominik
Kudlička

Ihned po úspěšné sezoně 2013/2014 začala příprava starších žáků na tu další,
alespoň na úrovni zajištění hráčů. U této kategorie zůstali trenéři Fojtík a Kopp
a ročník 2000. Přibyli hráči ročníku 2001. Těm se podařilo výborně adaptovat
ve starší kategorii a přinesli do mužstva nadšení. I přes předsezonní obavy starší
žáci zakončili podzim na 6. místě KP s 25 body, což je v konečném hodnocení velmi
dobré umístění. S klidnou hlavou se kluci mohou poprat o ještě lepší umístění, při
vyrovnanosti soutěže není zopakování loňského úspěšného tažení nereálné.
Mladší žáci začali novou sezonu s obměněným kádrem. Trenérskou dvojici Petr
Placek a Martin Blažek doplnil Aleš Šoltés, dosavadní hráči (ročník 2002) byli
doplněni o kluky ročníku 2003, kteří do mužstva postoupili ze starších benjamínků.
Cílem pro podzimní část bylo stabilizovat mužstvo s přáním bojovat o příčky v horní
polovině tabulky. Mužstvu se bohužel opět, stejně jako minulou sezonu, nevyhnuly
zranění a nemoci. Po čtvrtém zápase přišlo o brankáře, kterého musel nahradit až
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STARŠÍ ŽÁCI 2014/2015
Horní řada zleva: Ondřej Fojtík - trenér, Tadeáš Hrstka, Filip Gronich, Vojtěch Blažek, Matěj
Juřena, Adam Boyko, Jiří Malíšek, Martin Blažek
Dole zleva: Tomáš Novotný, Oliver Grézl, Jiří Placek, Jakub Vrba, Tomáš Šiška,
Ondřej Vykydal, Jan Švancara, Václav Pacák

do konce podzimu zastoupit útočník. I tak kluci bojovali a odehráli celý podzim bez
větších výkonnostních výkyvů. Po podzimní části mužstvu patří 7. příčka. Mužstvo
mladších žáků zaslouží pochvalu jak za snahu předvádět líbivý fotbal, tak i za svůj
přístup k tréninkovým jednotkám. Kolektivu mladších žáků přejeme do jarní části
méně zranění a také i tu trochu fotbalového štěstí, které někdy zápasy rozhoduje.
Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2014 působila v rámci Slovanu Černovír
mužstva starších a mladších benjamínků a starší a mladší přípravky. U těchto
mužstev působí trenéři Petr Placek, Marek Čech, Aleš Šoltés, Petr Zoubek, Petr
Kundrt a další. Kromě trenérů patří obrovské poděkování rodičům za spolupráci při
pořádání turnajů a rovněž za pomoc při mistrovských zápasech. Pro Slovan jsou tyto
nejmladší kategorie stále prioritou a proto do roku 2015 pokračuje snaha o zvýšení
počtu členů těchto mládežnických družstev. Nejvíce je tato činnost vidět u mladší
přípravky, která čítá téměř 20 chlapců. Hlavními body tohoto programu je zkvalitnění
tréninkového procesu mládeže a navýšení počtu turnajů uspořádaných naším
oddílem. Když k tomu přidáme i zkvalitnění hrací plochy, včetně UMTRA, tak se zdá,
že máme v roce 2015 mládeži co nabídnout. Doufejme, že se všechno podaří podle
plánu a Slovan bude i nadále pokračovat ve výchově mladých fotbalistů tak úspěšně
jako doposud.
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MLADŠÍ ŽÁCI 2014/2015
Horní řada zleva: trenéři Aleš Šoltés, Petr Placek a Martin Blažek
Prostřední řada zleva: Tomáš Zajíček, Vojtěch Kučera, Patrik Hanus, Marek Lehar, David
Koudelka, Luboš Lezna, Marek Šoltés, Martin Špidla
Dole zleva: Lukáš Spáčil, Tomáš Přidal, Filip Baláž, Martin Crhonek, Jiří Hanousek,
Jan Krbeček, Jindřich Machka, Ondřej Poledna

Děkujeme ještě jednou všem trenérům, sponzorům a partnerům Slovanu Černovír
za jejich podporu v roce 2014. Rovněž děkujeme všem rodičům dětí v mládežnických
kategoriích za pomoc s tréninky a zápasy. Všechny naše příznivce rádi uvidíme
na našem stadionu i v roce 2015, a proto připomínáme informace o známých
termínech.
DOMÁCÍ UTKÁNÍ „A“ MUŽSTVA SLOVANU: NEDĚLE 10:00
DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ DOROSTU: NEDĚLE 10:00
DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ ŽÁKŮ: NEDĚLE 12:15, 14:15
TURNAJ BÝVALÝCH HRÁČŮ: SOBOTA 25. července 2015
SLOVAN hraje domácí zápasy ve fotbalové aréně „U KOMÍNA“ na Lazcích.
www.ofisport.cz, www.efotbal.cz, www.fotbal.cz, www.slovancernovir.cz
MARTIN SUCHÁNEK

V čele černovírských hasičů stanula poprvé žena
Ano, v takřka 75leté historii Sboru dobrovolných hasičů Černovír se poprvé
stala starostkou žena. Došlo k tomu v neděli 14. prosince na valné hromadě
v hasičské zbrojnici. Tou starostkou se stala Mgr. Jitka Součková, Ph.D.
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Nová starostka Jitka Součková se narodila v roce 1981. Členkou SDH je od roku
2010. Aktivní byla dosud zejména při vedení dětí v takzvaném kolektivu mladých
hasičů. V „civilu“ působí na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. A – pokud by i to někoho zajímalo - je svobodná…
Samotný fakt, že se starostkou černovírských hasičů stala žena, není ale v širším
kontextu nic mimořádného. Jak uvedla starostka (hle, jak příznačné) Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Olomouc Vlastimila Švubová, žen ve vedení
dobrovolných hasičských sborů eviduje již 12.
Samotnou valnou hromadu řídil až do konce odstupující starosta, jímž byl od roku
2005 Ing. Jiří Kropáč. Konstatoval, že uplynulý rok byl pro sbor „rokem úspěšným.
Podařilo se nám naplnit plán práce, který
jsme si stanovili, dodržet vyrovnaný
rozpočet a přidat ještě něco málo navíc.
Tím něco navíc je zahájení činnosti
sportovního družstva veteránů, pod
vedením br. Jana Šťoty“.
Zmínil mj. i únorový hasičský bál,
třetí v nové zbrojnici. „Tato kulturně
společenská
akce
měla
tradičně
dobrý ohlas a zájem o vstupenky opět
převyšoval možnosti kapacity tohoto
sálu,“ konstatoval odstupující starosta.
Mezi zdařilé akce patří dubnový sběr
šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů
(ten následovalo říjnové opakování)
i hojně navštívený dětský den s kácením
máje.
V polovině června uspořádal sbor
v areálu hasičské zbrojnice soutěž
Novou starostkou SDH Černovír je od prosince
Mgr. Jitka Součková, Ph.D.
TFA o nejodolnějšího hasiče. “Úroveň
a prestiž soutěže se stále zvyšuje a soutěžící podali dobré výkony, konstatoval Jiří
Kropáč. Ocenil rovněž aktivity kolektivu mladých hasičů pod vedením instruktorů
Víta Špilháčka a Jitky Součkové. Za „přiměřené“ pak označil výsledky sportovního
družstva SDH Černovír pod vedením Rostislava Baleky. Poznamenal rovněž, že si
váží toho, že také v uplynulém roce panovaly ve sboru dobré vztahy. Poděkování
za sponzorství pak patřilo Olomouckému kraji, Statutárnímu městu Olomouc,
společnostem Farmak Olomouc a Auto Čechák i komisi městské části Černovír –
Klášterní Hradisko.
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Došlo pochopitelně i na celkovou bilanci uplynulého desetiletí ve funkci starosty:
„Za největší úspěch našeho společného snažení považuji vybudování nové hasičské
zbrojnice, kterou jsme společně slavnostně otevřeli v říjnu 2010. Dále založení
a rozvoj činnosti kolektivu mladých hasičů, sportovního družstva, pořádání hasičských
bálů, vytváření potřebného limitu finančních prostředků pro naši činnost, vybudování
pergoly, skladu a řadu dalších aktivit, které jsme společně za 10 let zrealizovali.“
A k novému výboru pak dodal: „Jsem rád, že toto pomyslné žezlo přebírá početná
mladá generace, která v našem sboru vytvořila dobrou partu, má hasičské poslání
v srdci a umí vzít za práci.“
Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Černovír Petr Lichtblau pak ve svém
vystoupení sečetl počet zásahů a zastavil se u čísla 16. Za největší požár přitom označil
oheň autosalonu Samohýl na olomoucké Envelopě. Neopomenul ani požár chatky, který
vypukl 15. února v sousedství hasičské zbrojnice těsně před zahájením plesu.
Hasiči pak pendlovali mezi likvidací požáru a pořadatelstvím společenské události.
Zmateni koncentrací hasičské techniky pak byli mnozí přicházející na ples – až
na místě se pak přesvědčili, že tentokrát skutečně nešlo o ukázku, ale o ostrý zásah.
(jih)

Odstupující starosta Ing. Jiří Kropáč (s napřaženou pravicí) předává ocenění za 50 let ve sboru Janu Šťotovi
(vlevo) a Vladimíru Slepičkovi (vpravo) – ten je členem dobrovolných hasičů dokonce již od roku 1962). Vlevo
od ex-starosty stojí starostka Okresního sdružení hasičů Olomouc Vlastimila Švubová a ještě více vlevo
1. náměstek primátora Olomouce JUDr. Martin Major, MBA.

25

K prvnímu snímku: Večerní „plesový“ požár chatky v sousedství hasičské zbrojnice. V siluetách postav byli
odhaleni černovírští hasiči Rostislav Baleka, Vít Špilháček, Radek Raušer a Rudolf Hauser.
Ke druhému snímku: K řadě atrakcí připravených pro děti na kácení máje patřila i tradiční pěna. Šťastným
dítětem (ve skutečnosti jich bylo nepočítaně) je zde Ondřej Baleka.
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Další rok Sokola Černovír
Rok 2014 jsme odstartovali II. ročníkem našeho „školsko-sokolského“ plesu, který
pořádáme ve spolupráci se Základní školou Petřkova, tedy působící zde v Černovíře.
Můžu s radostí říct, že ples se vydařil, účast byla hojná a podle ohlasů i spokojenost
hostů veliká. Proto na leden 2015 už máme naplánovaný III. ročník. Z kulturního dění
v uplynulém roce ještě můžu jmenovat vydařené dětské akce konané v sokolovně,
jako byl dětský karneval, pálení čarodějnic, loučení s prázdninami a nakonec
mikulášování.
Že jsme se jen nebavili, ale také pracovali, toho si snad každý všimne. Mezi největší
pracovní akce patřilo malování všech vnitřních prostor sokolovny, rekonstrukce
pánských WC a klubovny. Za pomoc při všech akcích bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným.
Na sokolovně nám přibylo několik dalších sportovních a tanečních oddílů, jejichž
členové k nám chodí pravidelně trénovat.
Co víc k tomu napsat? Jsem ráda, že se nám daří. Děkuji také Sokolské župě
Olomoucké - Smrčkově za její podporu jak finanční, tak ostatní; že nám vycházejí
vstříc a pomáhají nám. Myslím, že to ještě hodně budeme potřebovat.
ŠÁRKA GRYGÁRKOVÁ
starostka TJ Sokol Černovír

Za příznivého počasí začal působit před černovírskou sokolovnou bufet. Letáček nalezený v domovní schránce
hovořil o otevření „letní zahrádky“ v čase Č 31. května - 14:00. A to s příjemnou obsluhou a skvělými cenami.
Osvěžení se tu poskytovalo nejen místním, ale třeba i projíždějícím cyklistům. Loňské léto bylo přinejmenším
ve své druhé polovině bohaté na houby, takže na zahrádce pořízený snímek Jindřicha Hovadíka ukazuje
úlovky i z bezprostředního okolí sokolovny.
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Chovatelé připravili další výstavu
Otázku na to, co dělali členové Základní organizace Českého svazu chovatelů
Olomouc – Černovír během roku 2014, jsme položili předsedovi chovatelů Aloisi
Bartákovi:
„Pracovali v chovatelském areálu v Olomouci - Černovíře. Sekali podle potřeby trávu
v areálu výstaviště, dělali drobné opravy na společném majetku. Naši chovatelé se
zúčastnili v průběhu roku výstav drobného zvířectva i v jiných částech republiky.
Připravovali jsme se ale na naši největší akci, a to výstavu chovných zvířat, která se
konala v našem areálu ve dnech
13. a 14. září 2014. Všechna
zvířata dodaná na výstavu
byla vakcinována, v dobrém
stavu a na výstavě byla pod
veterinárním dohledem MVDr. Ivo
Rohlera.
A teď trochu čísel. Sešlo se zde 47
králíků od sedmi vystavovatelů,
75 holubů od 10 vystavovatelů
a 40 kusů drůbeže (husy, kachny,
slepice) od 17 vystavovatelů.
Cekem 162 zvířat od 27
chovatelů. Nejlepší zvířata byla oceněna 14 výstavními poháry. Přišlo se podívat 45
návštěvníků. (Výstavě počasí vůbec nepřálo - onen víkend prakticky v celé republice
propršel – pozn. red.)
V současné době se zabýváme návrhem nových stanov ČSCH, které mají být
schváleny na sjezdu ČSCH v Praze v roce 2015.“
Foto (jih)

Kynologové reprezentují město i Černovír a připravují
akce také pro jiné
O informaci, jaký byl rok 2014 v Základní kynologické organizaci 013 Olomouc
– Černovír, jak přesně zní její název, jsme požádali její předsedkyni Zuzanu
Pytlíčkovou. Nejdříve však připomenula, že kynologická organizace v městské
části Černovír působí již od roku 1962, kdy byl areál cvičiště vybudován na bývalé
skládce. V roce 1993 celá klubovna vyhořela. Tři léta po obnovení v roce 1994, tedy
hned v roce 1997, však byla opět celá zničena další živelnou událostí – povodní.
Dobrovolnou brigádnickou činností se nakonec klubovna dostala až do dnešní
podoby. Organizace se podílí na výchově a smysluplném trávení volného času dětí
a mládeže. Kynologií se však zabývají i dospělí a významnou měrou také senioři.
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„Základní
kynologická
organizace
nabízí
pro
širokou veřejnost zimní, jarní
a podzimní kurzy základní
poslušnosti. Ty pomáhají
pod vedením zkušených
instruktorů
lidem,
kteří
si pořídili pejska, s jeho
výcvikem a poslušností.
Všichni
naši
instruktoři
a dobrovolní pracovníci
výboru mají dlouholetou
praxi ve výchově,“ říká Foto ze vstupu do černovírského areálu kynologů pořídil Jiří Doubravský.
Zuzana Pytlíčková. Členové organizace reprezentují město Olomouc a její městskou
část Černovír na různých akcích, závodech a soutěžích, a to jak místních, krajských
nebo celorepublikových.
V uplynulém roce se kynologové účastnili tradičně akce Bezpečná Olomouc, kde
předváděli výcvik sportovní kynologie a poslušnost různých plemen. Dále pro
veřejnost pořádali i další předváděcí akce výcviku. „Naši členové reprezentovali
na závodech a zejména v Sudkově a v Hranicích na Přerovsku získali v jednotlivých
kategoriích první místa a v samotném Přerově místo druhé,“ bilancuje předsedkyně
organizace.
„V létě jsme pořádali výcvikové soustředění na Drozdovské pile. Dále pak od jarních
měsíců, kdy začíná naše hlavní sezona, jsme zorganizovali několik obranářských
víkendů v našem výcvikovém středisku Drozdov,“ dodává Zuzana Pytlíčková. Účastnil
se jich figurant ze Zlínského kraje. Zájemci o tuto oblast výcviku byli nejen z řad členů
černovírské organizace, ale, jak doslova říká Z. Pytlíčková, z „celé Moravy“.

Černovírské drobničky
NEMOCNICE. Na konci roku nastala na Klášterním Hradisku změna ve vedení
Vojenské nemocnice Olomouc. Plukovník MUDr. Lubomír Dobeš odešel do důchodu
a na místě ředitele jej vystřídal dosavadní zástupce primáře interního oddělení plk.
MUDr. Martin Svoboda.
REKONSTRUKCE LÁVKY. Dlouho připravovaná rekonstrukce lávky pro pěší a
cyklisty přes řeku Moravu mezi Černovírem a lazeckým sídlištěm nakonec proběhla
až v říjnu a v rozsahu zatím ne zcela radikálním. Na zadní straně obálky přinášíme
snímek mostu s rozebranou „podlahou“.
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A JEŠTĚ JEDNOU TÁŽ LÁVKA. Takže móda, kdy zamilovaní zavěšují zámečky na
mosty, zamykají je a klíče házejí na důkaz své věčné(?) lásky do řeky, dorazila i do
Olomouce. Dovolil jsem si nafotit i toto. Výsledek je na třetí straně obálky.
NOVÝ KABÁT ŠKOLY. Ve Střední škole zemědělské a zahradnické Olomouc, tedy
alespoň v její části na Klášterním Hradisku, se skoro celý rok zedničilo. Takže horký
kandidát na titulní fotografii, kterou pořídil Jiří Doubravský.
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Jak je znáno, v Olomouci je Sloup Nejsvětější Trojice
nejen coby památka UNESCO
na Horním náměstí, ale
stejnojmenný artefakt je i na
Jablonského ulici. Sloup se
letos podrobil dalším opravám.
Detail památky přináší snímek,
jehož autorem je rovněž Jiří
Doubravský.
ELEKTRICKÉ DRÁTY. Po
etapách a poměrně dost
pomalu mizí elektrické dráty a
vodiče elektřiny se dostávají
pod zem. Velké části Jablonského ulice se to dotklo až v roce 2014. Přestože byla
velmi mírná zima, k výkopům se přistoupilo paradoxně v nejchladnější lednové dny,
kdy teplota klesla až na
minus 10 stupňů. Naopak
odstraňování
„okrasy“
domů jsem nasnímal až v
dubnu. (Mimochodem, této
akci zde předcházelo ještě
na samotném konci roku
2013 takzvané zafoukání
staré kanalizace. Což jsme
loni už nezaznamenali.)
BĚŽECKÁ PREMIÉRA.
Olomoucký půlmaraton se
sice běžel popáté, ale až
21. června 2014 poprvé
zavítaly tisíce běžců i do oblasti Černovíra a Klášterního Hradiska. Ze snímků Ludvíka
Mazura jsme nevybrali budoucího keňského vítěze, ale skupinu, jejíž členové dosáhli
pěkných časů pod 1:40 hod. (2. strana obálky).
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ODPADY. I tuto zimu se vyvážejí popelnice s bioodpadem jen jednou měsíčně. Letos
to bude po tříkrálovém svozu (6. ledna) ještě 3. února a 3. března. A od tohoto data
už zase má pokračovat čtrnáctidenní cyklus.
VE FORTU. U silnice na Chomoutov je už přes rok zrekonstruovaný fort číslo XXII.
Vybudovaný byl v letech 1854 až 1857 jako součást olomoucké pevnosti. Jako
jediný pevnostní objekt v České republice má funkční padací most. Uvnitř najdou
návštěvníci i expozici o historii olomouckého opevnění. Loni jsme to uváděli jako tip
na výlet, letos přinášíme i snímek ze Dne otevřených dveří, který tu byl 9. května – a
bylo docela plno.
NAPSALI JINÍ ANEB AUTO NA STŘEŠE. O dění v naší městské části se občas
referuje v médiích. Asi nejkurióznější však je text o události z ulice Na Sezníku (autor
Ivo Heger): Neskutečný pohled na auto stojící na střeše garáže i s botičkou městské
policie se naskytl návštěvníkům Černovíra. Jak k tomu došlo? Zaparkoval snad řidič
nějakým zázračným způsobem nahoře a strážníkům se to nelíbilo? Nikoliv, příběh je
ovšem i tak bizarní.
Auto původně parkovalo na trávníku. Majitel pozemku ovšem potřeboval na místě
pracovat, tak vůz opatrně nabral na nakladač a odstavil o kousek dál k plotu. Na
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daném místě se ovšem
nesmí
parkovat,
takže
se na voze brzy objevila
botička městské policie.
Majitel auta, který za nic
nemohl, odmítl svůj údajný
přestupek řešit a nechal
vše na muži, který auto
přestěhoval. Ten ještě
jednou využil svou techniku
a auto i botičkou přesunul
na blízkou garáž. Příběh
samozřejmě
pokračoval,
protože botička posléze
z vozu, který ještě stále
parkoval na garáži, zmizela.
A dnes už nahoře nestojí
ani auto.

VÝZVA ČTENÁŘŮM. Stejně jako loni bych rád vyzval: Máte-li cokoli zajímavého z
našeho předměstí, tedy z Černovíra a Klášterního Hradiska, o čem ještě černovírská
ročenka vycházející pravidelně od roku 2000, nepsala, pochlubte se. Nejlépe na
elektronickou adresu Jindrich.Hovadik@seznam.cz. Ale klidně třeba i osobně…¨
SMUTNÁ TEČKA. Tak s touhle zprávou jsme pro letošní černovírskou ročenku určitě
nepočítali. A to nejen proto, že se událost nestala v roce 2014, ale až 3. ledna letošního
roku. Tehdy narychlo a navždy opustil všechny své blízké ve věku nedožitých 56
let Mgr. Rostislav Holický. Známý organizátor kulturních a recesistických akcí, jak
jej kdosi charakterizoval. Dlouholetý pracovník magistrátu. Černovírský občan,
v posledních letech už naplno, když dříve bydlel přece jen kousek za lazeckým
mostem. A tam vlastně působí i Slovan Černovír, v jehož výboru také pracoval. A má
vzpomínka poněkud starší – v 90. letech předseda SRPŠ v černovírské škole. Mě
osobně „dostal“ jiný ohlas jednoho z jeho přátel, který jsem objevil pod smutečním
oznámením na facebooku: Vždycky jsi říkal „pojď na pivo!“. I když jsi věděl, že ho
nepiju. Vždycky, když to někdo řekne, vzpomenu si.
Sesbíral
JINDŘICH HOVADÍK
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