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První olomoucká schůzka městské rady  
s KMČ byla v naší zbrojnici

Historicky první setkání rady města se zástupci komisí městských částí a obyva-
teli se odehrálo 11. února 2019 v černovírské hasičské zbrojnici. Zavítali k nám také 
členové komisí z Lazců a Chomoutova.

„Chceme, abyste nám kladli konkrétní dotazy a ptali se na konkrétní témata. Sděl-
te nám své podněty, jsme tady proto, abychom se s nimi seznámili a zároveň na ně 
hned reagovali,“ přivítal přítomné primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, když před-
stavil všechny náměstky a radní.

A tak se také stalo. Přítomní členové naší komise si posteskli na léta trvající pro-
blémy, mj. týkající se udržitelnosti městské hromadné dopravy, protipovodňových 
opatření, parkování, budování cyklostezek atd. Primátor zase představil novinku 
– 300 tisíc korun pro každou komisi navíc na estetizaci prostředí. Pro členy KMČ 
Černovír a Klášterní Hradisko bylo zajímavé také vyslechnout problémy „sousedů“ 
z Lazců a Chomoutova. Debata trvala celé dvě hodiny.

Černovírská komise radním prezentovala mj. v tu dobu novou Černovírskou ro-
čenkou, tedy za rok 2018. Pokusili jsme se také slovem a písmem podpořit návrh 
na udělení Ceny města Olomouce pro našeho rodáka a stále aktivního patriota 
PaedDr. Rudolfa Hradečného.   (jih)

Na snímku J. Hovadíka si olomoučtí radní prohlížejí námi dodané materiály.
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Rozhovor s předsedou komise městské části  
Ing. Janem Smejkalem

Rok po komunálních volbách uběhl jako voda, takže už můžeme uskutečnit 
první „plnohodnotný“ rozhovor. A začnu netradičně osobní otázkou. Jak se 
cítíte coby mladý člověk, když se na Vás obracejí černovírští občané s nejrůz-
nějšími reálnými – i těmi ostatními – požadavky a přáními? Předpokládám, že 
to není jen na schůzkách komise, tedy jednou za měsíc.

Jako mladý člověk se cítím plný sil a elánu. Těší mě, že komise je složena z čle-
nů různých věkových kategorií a máme tak šanci zhodnotit věci z různých pohle-
dů. Předsednictví se rychle stalo součástí mého každodenního života. Máte prav-
du, občané mě se svými požadavky a přáními kontaktují prakticky neustále, ať již 
prostřednictvím emailu či telefonicky, tak také osobně. Jsem rád, že občané mají 
zájem o dění v naší městské části a přinášejí nám nejen své požadavky, ale také tipy 
na zlepšení veřejného prostranství. 

Ne každý si všiml, co se za rok v Černovíře a na Klášterním Hradisku poda-
řilo zařídit. A nemám teď na mysli jen chodníky. Prosím o stručné zhodnocení.

Opravy chodníků probíhají každoročně, bohužel na ně máme přiděleno pouze 
300 000 korun. Proto opravy probíhají pouze po malých částech. Dále došlo např. 
k opravě kříže u kaple Navštívení Panny Marie. Nejvýznamnější akcí je určitě výstav-
ba nového dětského hřiště v Černovíře, které bylo dále doplněno lavičkami a odpad-
kovým košem. Dále jsme se více zaměřili na kulturní život v městské části. Proběhly 
již tradiční akce, jako je např. Kácení máje pořádané Sborem dobrovolných hasičů, 
ale také akce nové, například letní kino. V podpoře těchto kulturních akcí bychom 
rádi pokračovali i v dalších letech. 

Specifickou novinkou jsou počiny v rámci takzvané estetizace veřejného 
prostředí. Mám silný dojem, že touto formou lze lecčeho docílit. Buďme kon-
krétní.

Na rok 2019 jsme nově dostali prostředky ve výši 300 tisíc korun, které jsou ur-
čeny na takzvanou estetizaci veřejného prostředí. Prostředky jsme využili na odstra-
nění černých skládek, doplnění laviček a odpadkových košů, umístění směrovek 
s názvy ulic a významných míst. Již dříve jsme nechali vyhotovit velmi povedenou 
informační mapku nejvýznamnějších míst v městské části, která je umístěna na Fraj-
tově náměstí. Další chceme instalovat v lokalitě Klášterního Hradiska. 

Předpokládáme, že finanční prostředky v podobné výši dostaneme i v roce 2020. 
Již nyní připravujeme jejich využití. Rádi bychom pokračovali v estetizaci areálu 
u Černovírského lesa, a to rekonstrukcí přístřešku, doplněním posezení a ohništěm, 
případně vybudováním nových fotbalových branek, které by vyhovovaly současným 
normám. Budu rád, když nám své nápady, jak efektivně využít prostředky na esteti-
zaci, zašlou i samotní občané. 
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V období výstavby nového mostu přes řeku Moravu mezi Komenského 
a Pasteurovou ulicí se očekávalo, že se doprava v průtahu naší městskou částí 
zklidní. Bohužel se ukázalo, že je to právě naopak. I nadále Jablonského ulici 
(a pochopitelně i Heydukovou či Sokolovskou) mnozí řidiči jezdí velmi rychle, 
navíc vozidel přibylo. Víme, že se proti tomu dělají určité kroky. S jakým vý-
sledkem?

Došlo k omezení pouze kamionové dopravy, jelikož pro tu se tyto ulice staly ne-
průjezdnými. Byť je oficiální objížďka vedena přes Lazce, lidé se naučili si cestu 
zkracovat přes Černou cestu. 

Tuto situaci aktuálně řešíme se zástupci Statutárního města Olomouce. Po ote-
vření nového mostu bude na ulici Jablonského probíhat měření intenzity a rychlosti 
dopravy, na základě kterého nám bude navrženo řešení, jak by bylo možné situaci 
zklidnit. Navíc je tato komunikace silnicí III. třídy, jejíž vlastníkem je Olomoucký kraj, 
což nám jednání mírně komplikuje. 

Tradiční otázkou předsedům KMČ je i dotaz na to, co se ještě nepodařilo. 
Patří k nim například stav bývalého Dělnického domu, protipovodňová ochra-
na, městská hromadná doprava či klid v okolí prodejny potravin na Frajtově 
náměstí. Nebo můžeme i na tato témata už říci něco pozitivního? 

Dělnický dům je v soukromém vlastnictví, s čímž komise bohužel nic udělat nemů-
že. Co se týče městské hromadné dopravy, žádné omezení se nechystá. Plánujeme 
také rekonstrukci konečné zastávky v Černovíře, která by umožnila obslužnost dvou 
autobusových linek. 

Konzumace alkoholu v okolí prodejny potravin na Frajtově náměstí je dlouhodo-
bý problém, který se nám opravdu nedaří účinně řešit. Kvůli této problematice byla 
nainstalována i kamera Městské policie se stálým dohledem. Pravidelně k prodejně 
jezdí hlídka Městské police, která konzumenty alkoholu pokutuje. Bohužel ani přes 
tyto opatření se situace v okolí prodejny významněji nezlepšila. Požádali jsme o stálý 
dohled strážníků Městské policie alespoň v období, kdy je v okolí prodejny největší 
pohyb dětí, tedy v období před začátkem výuky na základní škole a v odpoledních 
hodinách, kdy naopak vyučování končí. Proti této problematice vznikla i z iniciativy 
občanů petice, která byla předána zástupcům města. Zda přinese pozitivnější zprá-
vy, uvidíme. Dále je stále nedořešeno nové stanoviště na tříděný odpad na ulici Hlu-
šovická. Požádáno máme také o úpravu dopravního řešení oblasti Frajtova náměstí 
a ulice U Stavu. Zabýváme se také řešením zklidnění dopravy na Jablonského ulici. 

Co se týče protipovodňových opatření, pro oblast Černovíra a Klášterního Hradis-
ka se jedná o III. etapu protipovodňové ochrany města. V roce 2020 by měla probíhat 
architektonická soutěž, na základě které dojde k výběru projektanta. Termín samotné 
realizace těchto protipovodňových opatření je odhadován na období let 2025–2027. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně podílí na fungování 
komise městské části. Občanům Černovíra a Klášterního Hradiska přeji vše nejlepší 
v novém roce a těším se na setkání na jednáních komise nebo na některých kultur-
ních akcích. (red)
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Komise městské části už nemá místopředsedu

V druhém povolebním roce pracuje komise městské části ve stejném složení. 
Předsedou je Ing. Jan Smejkal reprezentující vítěznou stranu ANO 2011. Podle no-
vého statutu komisí městských částí se již ale nezřizuje post místopředsedy.

Dalšími členy KMČ jsou RNDr. Iva Lakomá, Ing. Bc. Roman Chrenko, Mgr. Voj-
těch Holický, Ladislav Stratil, Ing. Zdeněk Blaťák, PhDr. Jindřich Hovadík, David 
Paroulek, Mgr. Petr Fojtík, PaedDr. Ivanka Dokoupilová, CSc., Ing. Jiří Kropáč, MBA. 
a Anna Spurná Svobodová, DiS.

V roce 2020 budou veřejné schůzky komise probíhat zpravidla první pondělky 
v měsíci v černovírské hasičské zbrojnici. Výjimku tvoří únor (jarní prázdniny) a čer-
venec (státní svátek), kdy bylo jako vhodnější nalezeno až druhé pondělí. Po ledno-
vém setkání to tedy bude další 10. února, 2. března, 6. dubna, 4. května, 1. června, 
13. července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu a 7. prosince. 

Novinkou je tedy zařazení i srpnové schůzky, která se dosud vynechávala.
 (jih)

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce 

V městské části Černovír a Klášterní Hradisko již čtrnáctým 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 a Klášterní Hradisko, 
tak se Sborem dobrovolných hasičů Černovír. 

Občanům předává aktuální informace a kontakt na odbory Magistrátu města Olo-
mouce při řešení jejich požadavků, provádí ověřování podpisů a opisů listin, vyřizuje 
nejrůznější žádosti i připomínky ze strany občanů, spolupracuje s dalšími odbory 
magistrátu města.

Na pracovišti občané mohou 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 vyu-
žili, a to i z okolních městských částí Hejčín a Lazce. Za komunální odpad zde platilo 
185 občanů a za psy 50.

Těšíme se na další spolupráci s občany i v roce 2020. (il)
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Naši nejstarší a jubilanti

Předesíláme, že vycházíme z oficiálních podkladů magistrátu. To znamená, že se 
tu teoreticky mohou vyskytovat lidé, kteří už tu nebydlí či skoro vůbec nebydlí, ale 
mají tu trvalé bydliště. A naopak budou chybět ti, kteří v Černovíře či na Klášterním 
Hradisku fakticky žijí, ale trvalé bydliště mají někde jinde.

Nejstarším člověkem trvale žijícím v našem obvodu se je již od září 2018 paní Jiřina 
Drastichová z Frajtova náměstí, která se narodila v roce 1926. Vyučila se švadle-
nou, později pracovala v Textilu, z prodavačky se vypracovala na vedoucí prodejny. 
Patřila mezi zapálené sokolky. Na snímku Davida Punčocháře je s dvěma ze svých 
pěti pravnoučat (Annou a Janem Punčochářovými).
Po ní loni 93. narozeniny ještě oslavily Věra Moravcová z Benýškovy ulice a Marie 
Strakošová z Hlušovické ulice.
Ročník 1927 – 92 let se loni dožily paní Ludmila Vyroubalová z Černovírské ulice 
a Marie Pohanková z ulice Na Partkách.
Ročník 1928 – 91 let oslavila Jindřiška Uheríková (z Jablonského ulice).
Ročník 1929 u nás už není zastoupen
Ročník 1930 má tři zástupce. Jde o pány Břetislava Ottu (U Staré Moravy), který je 
u nás od roku 2018 i nejstarším mužem, a Jana Fialu (Frajtovo náměstí). Tou třetí je 
sestřenice B. Otty PaedDr. Eva Šišková.
Ročník 1931 je stejně jako před rokem zastoupen čtveřicí žen – Anna Schuffnero-
vá (Na Partkách), Františka Novotná (Čelakovského), Doubravka Neugebauero-
vá (Hlušovická) a Zdeňka Drtilová (Frajtovo náměstí).
Ročník 1932 má rovněž tři zástupce – 87 let se postupně dožili Josef Novotný 
(Benýškova), Terezia Sklenářová, (Čelakovského), Božena Dvořáková (U Háje).
Ročník 1933 – 86 let měly paní Marie Dohnalová z Jablonského ulice a Zdenka 
Langrová z Frajtova náměstí.
Ročník 1934 – 85 let oslavili postupně Jindřich Štencl (Čelakovského), Miroslava 
Nakládalová (Frajtono náměstí), Růžena Chmelíčková (Lamblova), Irena Luke-
šová, Danuše Punčochářová 
(obě Jablonského) a František 
Zapletal (U Stavu).
Tím jsme se už dostali k osla-
vencům ve věku 85, 80 a 75, 
k jejichž jubilejím chodí přát čle-
nové KMČ. Jejich počet byl re-
kordní – na seznamu jsme jich 
měli rovných 30. Z toho nejvíce 
pětasedmdesátiletých – 18(!). 
Rok 2020 je v tomto směru – 
až na osmdesátníky, kde je 
o jednoho víc – výrazně slabší. Jiřina Drastichová
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Z celkového počtu 20 jubilantů 
je 11 pětasedmdesátníků a 9 
osmdesátníků. Pětaosmdesát 
roků nebude mít tentokrát nikdo 
(ročník 1935).
Alespoň pár slov k fotografi-
ím. Přišla mi zajímavá nejen ta 
skutečnost, že tentokrát bylo 
hodně pětasedmdesátníků, ale 
že jich žilo hodně jen pár me-
trů, maximálně desítek metrů 
od mého bydliště. Takže jako 
první slavil na začátku ledna 
absolvent strojní průmyslovky 
Miloš Pokorný. Je členem staré 
černovírské rodiny, mnozí vzpo-
mínají na podnikání (a posléze 
v padesátých letech i perzekuci) 
jeho dědečka i řemeslnou fortel-
nost otce. Pracoval především 
na dráze – v Traťové strojní 
stanici, a to i ve vedoucí funkci. 
Zajímá jej nejen dům a zahrada, 
ale i rybaření. 
Ještě ani neskončila zima 
a téhož jubilea se dožila 
i MUDr. Miroslava Beranová . 
Narodila se sice v Přerově, 
ale v naší čtvrti žije již od 70. 
let. Lidé jí znali (a znají, neboť 
ještě zaskakuje ve své profesi 
za dceru, která za ni převza-
la štafetu) jako zubní lékařku. 
Podívala se do úst nesčetné-
mu množství dětí v mateřské 
i základní škole, pracovníků 
Farmakonu (Farmaku) i mnoha 
ostatním. Do roku 1989 měla 
v péči ročně 1800 lidí. 
V květnu slavil i pan Ivan Kameníček, který rovněž není černovírským rodákem. 
Zjednodušeně by se dalo říci, že se přiženil do rodiny stavitele Bartoloměje Skřepka. 
Další průmyslovák – strojař působil jako technik u Dálkových kabelů resp. Telecomu. 
Byl známý i jako fotbalový funkcionář a ještě nyní občas nějaký zápas navštíví. 

Miloš Pokorný

MuDr. Miroslava Beranová

Ivan Kameníček
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V červnu a v září měli svá ju-
bilea manželé RNDr. Věra 
a Ing. Vladimír Menšíkovi. 
Věra se narodila do černovír-
ské rodiny s dlouhou pedago-
gickou tradicí představovanou 
její matkou Věrou Demkovou 
i prarodiči, jimiž byli manželé 
Štaigrovi. Podobně dlouhá je 
i rodinná příslušnost k círk-
vi československé husitské. 
Po absolvování Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Palacké-
ho pracovala prakticky celý život v biochemické laboratoři Fakultní nemocnice Olo-
mouc. Patří mezi aktivní černovírské sokolky a je i ve výboru regionálního sdružení 
seniorů. Vladimír Menšík přišel do Černovíra před půlstoletím z Ostravska. Což, jak 
sám říká, je dosud vidět na jeho přízvuku. Rozhodující část svého profesního živo-
ta prožil na inspektorátu bezpečnosti práce a šťouralům občas připomíná, že svou 
prací zachránil nejeden lidský život. Dříve jezdil rád na kole, nyní sleduje sport spíš 
v televizi. Nejvíce pak biatlon. (jih)

Foto jubilujícího I. Kameníčka pořídila Ing. Ivana Štěpánková, ostatní pětasedm-
desátníky zvěčnil Jindřich Hovadík.

Ve volbách do europarlamentu jsme měli jiné pořadí

Ve dnech 24. a 25. května proběhly volby do Evropského parlamentu. Patří sice 
k těm méně navštěvovaným, ale i tak si stojí za to porovnat, jak volila Česká repub-
lika a jak náš okrsek s volební místnosti ve škole na Petřkově ulici. Ze 40 kandidu-
jících stran uspělo republikově i v Černovíře sedm. Jejich pořadí ale bylo odlišné.

Tak v celé republice přišlo k volbám 28,72 procenta zapsaných voličů. První 
skončilo hnutí ANO 2011 se ziskem 21,18 procenta. Další pořadí: 2. ODS (14,54),  
3. Česká pirátská strana (13,95), 4. Koalice STAN, TOP 09 (11,65), 5. SPD (9,14),  
6. KDU-ČSL (7,24) a 7. KSČM (6,94 procenta). Znamená to, že ČSSD (3,95) tento-
krát zůstala pod potřebnými alespoň pěti procenty.

Z oprávěných černovírských občanů přišlo k urnám (dvěma) 30,79 procenta, tedy 
o něco více, než činí republikový průměr. Pořadí: 1. ANO (17,79), 2. Koalice STAN, 
TOP 09 (15,33), 3. Piráti (14,11), 4. SPD (11,34), 5. ODS (10,42), 6. KDU-ČSL (7,05) 
a 7. KSČM (6,13). No a sociální demokraté sice získali o něco více (4,90), ale ani 
to by nestačilo. Na první pohled je tedy patrné, že u nás (nikoli v hospůdce se stej-

Manželé RNDr. Věra a Ing. Vladimír Menšíkovi
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Černovírská ročenka doprovází zpravidla obdobné informace obrázkem prvního voliče. Tentokrát 
zastihl Jindřich Hovadík ve volební místnosti jako prvního Jana Václavka (*1951) – v popředí 
vpravo. Mezi prvními ovšem byla i jedna z našich nejstarších spoluobčanek, paní Marie Pohan-
ková (*1927).

nojmenným názvem) byla nad očekávání silná koalice STAN s TOP 09. Ale to už je 
alespoň v případě topky tradiční. Nadprůměrný byl i podíl hlasů pro SPD. Naopak 
zisk hlasů a tím i pořadí je pro ODS nižší než celorepublikový průměr. 

A ještě jeden povolební postřeh: Poměrně vysokého zisku dostala kandidátka 
„ANO, vytrollíme europarlament“, která dostala republikově 37 046 hlasů, tedy 1,56 
procenta hlasů. V Černovíře dokonce 2,14. Tito recesisté (mnozí soudí, že kandidát-
ka vznikla proto, aby zmátla voliče ANO) tak překročili kvótu nutnou pro státní příspě-
vek, který činil více než milion korun. Nad hranici potřebnou pro státní příspěvek se 
dostala i kandidátka HLAS.  (jih)

Přerovské povstání má stále ještě pamětníky

Z celorepublikového pohledu zjevně nejvýznamnější událostí připomínající  
2. světovou válku a konanou na černovírském katastru je tradiční květnový pietní akt 
na tzv. lazecké střelnici. Svědčí o tom nejen tradiční velká účast zástupců společen-
ských organizací, z nichž mnozí příjíždějí zdaleka a poprvé – jako třeba ti, na které 
jsem pěšky narazil na in-line stezce, kam omylem vjeli autem. 

Pietní akt se konal 2. května a byl k již 74. výročí události. Jeho cílem bylo uctít 
památku 21 obětí – účastníků Přerovského povstátní. To se označuje jako první 
povstání českého lidu ve druhé světové válce. Spolu s nimi byli zastřeleni i dva olo-
moučtí vlastenci.

Přestože se aktu zúčastnili mj. i primátoři Olomouce a Přerova, moderátor jako 
první přivítal poslankyni Parlamentu ČR Mgr. Zuzanu Majerovou Zahradníkovou 
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(na prvním snímku). Poslankyně zastupující do té doby ODS právě spoluzakládala 
hnutí Trikolora. Na druhé fotografii je mezi čtveřicí jdoucí se poklonit k pomníku zcela 
vpravo současný nejstarší černovírský muž Břetislav Otta. Konečně na třetím záběru 
je v obležení novinářů inženýr Vladimír Hamal, který byl v květnu 1945 jako 20letý 
svědkem nakládání Přerovanů na cestu k popravě v Olomouci.

Citujeme fakta: V Přerově se 1. května 1945 rozšířila zpráva, že je už konec války 
a Německo kapitulovalo. Lidé tedy společně s partyzány začali odzbrojovat německé 
vojáky. Když si ale představitelé okupační moci ověřili, že tato zpráva není pravdi-
vá, přešli do protiofenzivy a do Přerova povolali posily. Armáda získala nad civilisty 
rychle převahu a povstání krvavě potlačila. Během prvního májového dne zahynulo 
dvaatřicet českých povstalců a s nimi i několik ruských válečných zajatců, na němec-
ké straně byly ztráty vyšší, kolem padesáti mužů. Druhého dne navečer Němci právě 
na vojenské střelnici v Olomouci – Lazcích popravili 21 zajatých účastníků povstání 
a dva odbojáře z Olomouce. 

 (Text a všechny čtyři snímky, včetně druhé strany obálky, jih)
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Moták z protektorátní věznice přinesl novinky  
o černovírských obětech heydrichiády

Již v publikaci předcházející všem čer-
novírským ročenkám a nazvané „750 let 
Černovíra (1249–1999)“ vydané k mírně 
opožděným oslavám v roce 2000 jsme 
zmínili, že černovírský řídicí učitel v.v. 
Josef Petřek a jeho manželka Marie byli 
za 2. světové války zatčeni pro účast 
svého syna Vladimíra v odboji a zejmé-
na při atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Ostat-
ně krátce před vánočními svátky mi 
tento moment jako pamětnice potvrdila 
PaedDr. Eva Šišková (*1930), v té době 
pochopitelně teprve školačka. 
Kaplan pravoslavného chrámu sv. Cyri-
la a Metoděje na Resslově ulici v Pra-
ze ThDr. Vladimír Petřek (*1908) byl 
za ukrývání a podporu atentátníků spolu 
s dalšími duchovními zatčen a mimořád-
ným stanným soudem odsouzen k tres-
tu smrti. Ten byl vykonán 5. září 1942 
na střelnici v Kobylisích.
Kromě kaplanových rodičů, kteří zahynuli v roce 1943 v Osvětimi, přinesla rodina 
i další oběti. Psalo se o tom v Černovírské ročence 2011. Dosud nepublikovaný 
byl osud kaplanovy sestry Věry Petřkové. Ta v té době chodila (možná by se 
dalo lépe říci tehdejším jazykem „měla známost“) s jiným černovírským obča-
nem Miroslavem Dostálem. Nyní již delší dobu zesnulým. Ale jeho sestra, paní 
Hana (křtěná Anna) Dostálová, která žila v letech 1920 až 2014, mi nedlouho 
před svou smrtí věnovala moták, který jistou dobu po svém zatčení poslala 
Věra Petřková svému milému. S tím, abych jej případně zveřejnil. Což právě činím. 
S vysvětlujícím dodatkem, že jde o 90 centimetrů dlouhý a pět centimetrů široký, 
překládaný (tudíž místy nečitelný), oboustranně tužkou popsaný pás papíru. Zhruba 
tedy vypadající jako účtenka z velkého nákupu v dnešním supermarketu. Obálka, 
v níž jsem moták dostal, je sice nadepsaná Věra Petřková z Osvětimi Mirkovi, ale 
z textu jasně vyplývá, že byl napsán ještě z Olomouce: 

…Budeme prý tu asi až do konce války internovaní, jestli nás nikam neodvezou. 
My bychom to tady vydrželi, není to zde tak strašné, ale rodiče by mohli pustit. 
Naše maminka to tak strašně nese, co nás postihlo, je den ode dne slabší a ztrá-
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cí se úplně vůčihledně.. Nepřestá-
váme doufat, že ji pustí. Mám do-
jem, že se na nás Gestapo nedívá 
jako na nějaké zločince, ale přesto 
si ukládá za povinnost (v ohybu ne-
čitelné)
K Tobě, Mirku, mám velkou pros-
bu. Tatínek a kluci mají jistě straš-
ný hlad, protože vidím, jaký hlad 
máme my ženské a strava na gar.* 
je prý ještě horší než tady. Jak jsem 
se dozvěděla od jedné spoluuvěz-
něné, bydlí v Černovíře nějaký 
dozorce z garňáku jménem Göttel 

nebo Getl, ten je dobrý známý pana Kašpara toho železničáře a jeho prostřed-
nictvím tam ta spoluuvězněná dostávala jídlo pro svého muže. Mirku, hrozně 
snažně bych Tě prosila, kdybys zašel za p. Kašparem a poprosil ho a donesl mu 
kousek chleba pro naše kluky. Vím, že chléb seženeš a nevíš, co bys mi tím pro-
kázal. Oni to dělají ti dozorci, vidím to tady. Ten pan Göttel bydlí někde naproti 
p. Kašpara, otci té Dobry. Mohl bys toho dozorce případně i podplatit, oni se dají 
a my Ti to všechno vynahradíme. Hlad je hrozná věc a takový kousek chleba 
nebo kostka cukru úžasně pomáhají všechno (nečitelné) snášet. Bát se vůbec 
nemusíš. (Nečitelné) nám sem taky posílají, a jak Ti povídám, zločinci v očích 
Gestapa my nejsme, mají o nás dobrý dojem a také nás ještě ani jednou nevy-
slýchali. Máme hrozné štěstí, že jsme tady pohromadě a víme jeden o druhém. 
Jen kdyby toho hrozného hladu nebylo. Jídlo je kolikrát tak hnusné, že se ani při 
tom hladu nedá jíst.
Představ si, že Ty se koupeš a je Ti strašné horko a ani studené pivo neuhasí 
Tvou žízeň, a já tady sedím v kobce, balím si nohu do sáčků(?). Tak asi jednou 
za 5 dní jdeme na půl hodiny ven a chodíme dokola ve čtvercovém dvoře asi 50 
m2 vel. pěkně podle počítání links – links. Kdybys mě chtěl někdy strašně potě-
šit, mohl by ses podívat do chodby kraj. soudu. Když vejdeš do budovy soudu 
vchodem od Moravy**, tak jdi do levého křídla budovy na chodbu 2. poschodí 
nebo do záchodu. A přímo přes dvůr naproti 2. poschodí je naše kobka. Každý 
den dopoledne vyhlížíme známé a nevíš, jak by mě potěšilo, kdybych tam Tebe 
také jednou uviděla. Budu Tě vyhlížet každý den dopoledne a v sobotu odpoled-
ne. A nic se neboj, Mirku, (nečitelné) pošli těm našim klukům kousek chleba, ne 
moc najednou, spíše málo a častěji, a nějakou kostku cukru a máš-li zbytečnou 
cigaretu… 
Nezlob se, že Ti škemrám o kousek chleba jak stará cikánka, ale okolnosti člo-
věka donutí, aby svou pýchu odložil. Vzpomínám na Tebe hrozně často a pře-
mýšlím, kdy se asi uvidíme. A prosím Pána Boha, aby té válce už udělal konec. 
Za tu krátkou dobu jsem tu už viděla nesmírnou hrůzu a utrpení. Ale o tom všem 
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až později. Pozdravuj Hanu*** a Libu od nás všech. A neměj o mě strach, já to 
vydržím. Děkuji Ti, že vyhovíš mé prosbě a srdečně Tě zdravím  Věra

Jestli je ten lístek příliš protočený, tak se tomu nediv. Omluv mě, je to asi vliv 
bromu, který denně v kávě musíme požívat. Jestli přijdeš se podívat, ukážu 
se Ti v okně své kobky, kde jsem s Miladou. Vedle v kobce je maminka s Kvě-
tou, Jiř.**** a Zdena. A prosím Tě, měj čibuk v ústech,  já budu pravděpodobně 
v modrém županu s bílýma puntíkama. Jestli se Ti to podaří s tím chlebem, tak 
si pohlaď dvakrát za sebou vlasy, abych věděla. Mnohokrát Ti, Mirku, děkuji 
předem a vzpomínám.  V.
Onehdy jsme se vážili a já jsem za mého pobytu zde ztratila již 8 kg.

Potud moták. Co můžeme doplnit? Poměrně hodně: Nejdříve vysvětlivky k těm 
hvězdičkám. 
*  Gar. – Je zkratka tzv. garňáku, vojenská věznice, za války gestapa, na nynější 

olomoucké třídě 17. listopadu. 
**  Budova krajského soudu – se týká nynějšího okresního soudu na třídě Svobody. 

A vchod od Moravy? Na této třídě tehdy ještě protékalo rameno řeky Moravy.
***  Mirek Dostál má pozdravovat od Věry Petřkové svou sestru Hanu Dostálovou, 

od níž jsme získali uvedený moták.
**** Květa, Jiřina a Zdena byly sestry Věry Petřkové

Nejvyšší oběť heydrichiády z Petřkovy rodiny tedy přineslo šest jejich členů: 
Oba rodiče – Josef a Marie – a čtyři děti: kromě kaplana Vladimíra ještě jeho 
sourozenci Milada, Miroslav a Jaroslav Petřkovi.
Rodina ovšem měla celkem 10 dětí. Zatčeni byli dále Jiřina, Květa, Zdena, Věra 
a Emil. Ti se pak dostali do koncentračních táborů, ale válku přes veškeré útrapy 
a zdravotní komplikace v nich přežili. Samotná autorka motáku Věra Petřková (*1920) 
se po věznění v Olomouci a pak později v Brně dostala do koncentračního tábora 
Osvětim. Její sestra Jiřina Petřková (1914–2012) obdobně jako Věra prošla olomouc-
kou a pražskou věznicí 
i koncentračními tábory 
Osvětim, Ravensbrück 
a Neubrandeburg. Půso-
bila jako učitelka po válce 
v Praze, dožila se i od-
halení pamětních desek 
hrdinům heydrichiády 
v lednu 2011 na nádvo-
ří katedrálního chrámu 
v Resslově ulici na Praze 
2. Její vzpomínky zazna-
menal portál Paměť ná-
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roda. Z nich bychom mohli čerpat třeba opět příště. Naopak jako jediná nebyla Něm-
ci stíhána šestá sestra – Marie. Ta byla v době heydrichiády již vdaná a mimo církev. 
Podle našich údajů žila v Brně a své sourozence podporovala balíčky s potravinami.
 Zpracoval JINDŘICH HOVADÍK

Poděkování za spolupráci na tomto textu nejen tradičně doktoru R. Hradečnému 
a doktorce E. Šiškové, ale i šternberským publicistům manželům prof. Bronislavu 
a Mgr. Vlastě Hlůzovým, konečně i brněnským a pražským badatelům.

Text doprovázejí snímky dochovaného motáku z olomoucké věznice, současné 
podoby domku rodiny Petřkových na  Čelakovského ulici, pamětní desky se šesti 
oběťmi rodiny na školní budově v Pavlovické ulici 51 (třikrát foto J. Hovadíka) a ko-
nečně portrét kaplana ThDr. Vladimíra Petřka.
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Černovírští pískaři

V roce 1913 přichází do Černovíra mladý Václav Milder. Hledá zde nový domov. 
Všímá si okolí a hlavně, svoje dojmy si zapisuje a tak nám zanechává důležité svě-
dectví nejen o stavu obce, ale také o lidech a jejich činnosti. Ostatně, poslechněme 
si jeho první dojmy:

...byla to hrbolatá a za deště blátivá, za tmy neosvětlená cesta, na nynějším ná-
městí Frajtově potok s kalužemi sloužící jako husí pastvisko, staré domky z „vepřo-
vic“ (nepálených cihel) volaly po řádné opravě a sociální poměry pracujícího chu-
dého proletariátu nevalné. Typickým černovírským zjevem té doby byly černovírské 
chudé pradleny peroucí prádlo pro vojsko olomoucké posádky a černovírští a lazeč-
tí pískaři, těžící ručně písek a štěrk z řeky Moravy, aby tak svoje živobytí a svých 
mnohdy početných rodin uhájili. 

Dvě činnosti spjaté s řekou Moravou (praní prádla a těžba písku) ho zaujaly natolik, 
že je neváhal zaznamenat. Pro nás tak zanechal důležité svědectví, že již na přelomu 
století byla těžba písku a štěrku z řeky Moravy v Černovíře důležitým zdrojem obživy. 
Dnes si už jen těžko představíme, o jak těžkou práci šlo. Vraťme se o jedno století zpět 
a sledujme, jak se postupně příležitostná dřina změnila v zajímavé podnikání, které 
nakonec poznamenalo i krajinu, zvláště v západní části černovírského katastru.

Obec, situovaná severně od Olomouce, je od roku 1919 jejím předměstím. Leží 
v Hornomoravském úvalu, který je geologicky poměrně mladou sníženinou. Zde se 
po miliony let ukládaly sladkovodní (jezerní a říční) písky, později pak říční nánosy 
řeky Moravy a jejich přítoků. Z tohoto období jsou zachovány především hrubé štěr-
ky, písčité hlíny, jemnozrnné písky a povodňové hlíny. Ve východní části černovírské-
ho katastrálního území jsou rozsáhlé plochy černých slatinných půd a hlín. V histo-
rickém období bylo celé území pokryto lužním pralesem. Příčinou osídlení v prostoru 
pod hradišťským kopcem na levém břehu Moravy byl velmi pravděpodobně výchoz 
kulmských břidlic, který zde dodnes přehrazuje řeku ve směru východ – západ. Pro 
plavbu či překročení toku nebezpečné místo skýtalo možnost obživy při službách 
pro kupecké lodě (přetahování peřejemi) a karavany (při přechodu řeky). Morava, 
která tvoří osu katastrálního území Černovíra, oplývala hojností ryb, byla přirozenou 
spojnicí s územím ležícím proti proudu. Každoročně přinášela stovky tun naplavenin. 
Těmi zanášela sníženiny a prohlubně. Část jich zůstávala na povrchu v podobě pí-
sečných a štěrkových mělčin a náplavů. Poměrně lehká dostupnost vedla, při růstu 
zájmu o písek a štěrk na přelomu devatenáctého a dvacátého století, k jejich těžbě.

Předmětem zájmu tehdejších pískařů nebyly zatím hlubší usazeniny. Ty čekaly 
na své objevitele a hlavně nebylo možné je s tehdy dostupnými technickými pro-
středky efektivně těžit. Lidé ale znali povrchové náplavy Moravy, které se navíc 
na určitých místech periodicky obnovovaly. Písek a štěrk z nich odebírali pro vlastní 
domácí potřebu. Štěrk a větší valouny byly vhodné ke zpevňování cest a hlavně ne-
ustále rozbahněných selských dvorů. Jemnější písek sloužil k sypání cestiček v sa-
dech a zahradách. Jemný písek používaly hospodyně k drhnutí podlah a nádobí, 
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jako popeliště pro slepice a rády si v něm hrály děti. Ještě v 19. století se objevil nový 
zájemce – armáda. Olomoucká posádka zpevňovala vedle svých cest také „execír-
placy“ (cvičáky) a tu nejlepší kvalitu vyžadovala pro jízdárny. Těch bylo v Olomouci 
několik a písek se zde musel pravidelně obměňovat. Hlavní ovšem bylo, že vojsko 
bylo ochotné za dodávku štěrku a písku platit.

Zájem o štěrkopísky vzrostl po zrušení olomoucké pevnosti. Nastal překotný sta-
vební ruch. Vyrůstaly nové moderní domy, celé ulice rostly jak houby po dešti. Při 
budování se začala ve větší míře používat staronová stavební hmota – beton. Zatím-
co pevnostní stavby byly budovány z pálených cihel (první užití volně uloženého be-
tonu na zpevnění cihlových kleneb je doloženo až v letech 1871–76 na Radíkovské 
pevnůstce), nové moderní činžáky se bez betonu neobejdou a beton se neobejde 
bez štěrku a písku. Říčního! A toho je v Moravě zatím dost. Jenom ho dostat z řeky 
na stavby. A této příležitosti se černovírští nádeníci, pardon nyní už pískaři, a hospo-
dáři, disponující koňskými potahy, chopili.

Hodně štěrku a písku bylo vytěženo při regulaci řeky Moravy. Ta probíhala v režii 
města ve dvou etapách. V roce 1909 bylo vyrovnáno koryto od černovírského jezu 
proti proudu a 1912 po proudu až po dnešní ulici Komenského. Hráze v přibližně 
v dnešní podobě byly navršeny až v roce 1924, a tak mohl Václav Milder pískaře 
v řece skutečně pozorovat.

Po černovírském jezu zůstala dlouhá léta památka: rozsáhlá zátoka pod dnešní 
Sokolovnou, které se obecně říkalo Okroužek. Voda se zde při zvýšených stavech 
točila a po opadnutí hladiny se zde těžil písek a štěrk ještě v polovině minulého 
století.

První pískaři používali jednoduché nářadí. Především to byly lopaty. K vyvážení 
hmoty na břeh sloužila dřevěná jednoduchá kolečka. Důležitou pomůckou byly silné 
desky – fošny. Z těch sestavovali pískaři někdy podivuhodné konstrukce jako oporu 
pro nohy při těžbě a jako trasu pro lepší pohyb koleček s pískem. Na břehu se vršil 
vyvezený materiál na nevysoké hromady k odvodnění. Potom byl přes katr vytříděn 
podle požadavku zákazníka a koňským spřežením odvezen na místo určení.

Narovnání říčního koryta a zrušení jezu v Černovíře přispělo k rychlejšímu průto-
ku vody. Povodním, jak víme, nezabránilo. Přestalo ale přinášení a ukládání štěrko-
pískových nánosů. Zůstal pouze Okroužek, ale k uspokojení potřeb to bylo málo. Ob-
jevila se však jiná příležitost! Podnikavý černovírský občan pan Dudek využil toho, 
že v místě zrušeného esovitého meandru západně od obce bylo při regulačních 
pracích odhaleno několik metrů silné ložisko štěrkopísku a začal zde soustavnou 
těžbu. Do toho ale vypukla v roce 1914 válka. Téměř ustala stavební činnost, náde-
níci i sedláci rukovali a tím skončilo i slibně rozjeté pískařské podnikání. Na novou 
příležitost si Černovírští museli počkat až do dvacátých let.

Po těžkých začátcích nového Československa a nyní už české Olomouce se po-
měry stabilizovaly. Nedostatek bytů a naděje obyvatel na lepší uspořádání sociálních 
poměrů stejně jako nové příležitosti k výdělku, to vše nastartovalo nebývalý staveb-
ní ruch. Vždyť jen do roku 1933 bylo v Olomouci postaveno téměř 2000 obytných 
domů. Vedle toho se stavěly i veřejné budovy a výrobní podniky.
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Ukázalo se, že celé území západně od Černovíra, na pravém břehu Moravy je 
jedinečnou zásobárnou štěrkopísku. Ten sem řeka ukládala po staletí. Na katastrál-
ních mapách najdeme toto území pod označením polní trati Špitálka. Skutečně, sta-
čilo odstranit horní vrstvu ornice, která zde dosahovala mocnost 80 až 100 centime-
trů, a byli jste na písečné vrstvě. Ta sahala do hloubky čtyř až osmi metrů. Poměrná 
snadnost a zájem stavebníků po žádané surovině vedly k tomu, že zde majitelé 
pozemků otevírali pískovny jednu po druhé. Směle můžeme nazvat území Špitálky 
černovírským Klondikem.

K dispozici je letecký snímek daného území z roku 1938. Na něm napočítáme 
od lazecké pevnůstky po Lazce 13 selských pískoven, osm z nich v provozu. Aby 
nemuseli majitelé budovat dlouhé příjezdové komunikace, jsou všechny situovány 
co nejblíže státní silnice do Chomoutova. K těm pěti mimo provoz patřila například 
Dudkova pískovna situovaná u pevnůstky. Tady se začalo těžit ještě před válkou 
a byla tedy už vytěžena. Podobně i jiné (Bázlerova), kde se majitel dostal na hranice 
vlastního pozemku a nemohl odkrýt další těžební prostor.

Nejobtížnější bylo se na štěrkopískovou vrstvu dostat. Potom už sedláci najímali 
pískaře a ti pracovali lopatou, krumpáčem a různými háky, jimiž se vrstva štěrko-
písku rozrušovala. Po odtěžení horních vrstev narazili na spodní vodu. Další těžba 
byla obtížnější, protože byla prováděna z plovoucích konstrukcí. Pískaři používali 
lopatu se zvýšenými okraji – koreček. Ten byl na delší násadě. Dělník ho spustil až 
na dno, bytelnou násadu zapřel o pevnou podložku, zapáčil a ručkováním po bidle 
vytahoval nabranou hmotu. Po odvodnění na břehu a případné další úpravě (katro-
vání) byl materiál připraven pro zákazníka. Pro černovírské a lazecké hospodáře to 
byli ti nejbližší stavebníci v Černovíře: stavby kolem ulice Jablonského, rostly Nové 
Lazce a dnešní Letná. To mělo výhodu v tom, že povoz bylo možné obrátit za den 
několikrát.

I když byla při tomto primitivním způsobu těžby omezena síla dobývané vrstvy 
na průměrných 150 až 200 centimetrů pod hladinou (podle stavu spodní vody), do-
sáhli černovírští pískaři podivuhodných výkonů. O tom svědčí nejenom objem vytě-
ženého materiálu. V těžebním poli Jezírka (Hulíkova jezírka) se dokutali až do 10. 
století před naším letopočtem. Střepy, které předal Okresnímu vlastivědnému muzeu 
pan Grygárek, byly identifikovány jako pozůstatek popelnicového pole z období Lu-
žické kultury. Zároveň je to nezvratný důkaz vůbec prvního osídlení na katastrálním 
území Černovíra. Ještě starší nález odevzdal do muzea tehdejší žák školy Jenda 
Dostál. Jde o krásně opracovaný sekeromlat z období neolitu. Bohužel, podle dár-
ce byl nalezen v náplavu řeky mezi pevnůstkou a Lazcemi. Mohl být tedy přinesen 
vodou odjinud. Zůstává smutnou otázkou, kolik podobných artefaktů bylo při těžbě 
nenávratně ztraceno.

Několik pískoven přečkalo i Protektorát (Benýškova pískovna u pevnůstky), ně-
které byly přeměněny na rekreační rybníky (Dudkova pískovna). V padesátých letech 
byly zaváženy komunálním odpadem a stavebním rumem a posléze rekultivovány. 
Po skončení války se sláva černovírských selských pískoven a pískařů už nevráti-
la. Nastávající doba, zvláště potom padesátá léta, soukromému podnikání nepřála. 
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V roce 1952 byl k plnění úkolů v první pětiletce založen národní podnik Štěrkovny 
a pískovny Olomouc. První průmyslová těžba korečkovým rypadlem byla provedena 
ještě na pomezí katastrů Černovír – Řepčín, kde bylo vytěžené větší ložisko. Vzniklé 
jezero je pamětníkům známé pod lidovým názvem Tajvan. V roce 1957 bylo zalo-
ženo Jednotné zemědělské družstvo Černovír a to převzalo selskou půdu včetně 
pískoven. Většina jich byla během krátké doby zlikvidována a překryta půdou v rámci 
technicko hospodářských úprav. Stala se opět obdělávanou zemědělskou plochou 
v rámci jednotlivých honů.

Těžba štěrkopísku na černovírském katastru prakticky ustala. Štěrkovny a pískov-
ny Olomouc odkryly a vytěžily v blízkosti dvě velké plochy: Poděbrady a Chomoutov-
ské jezero. Dnešní mechanizovaná a vysoce sofistikovaná těžba probíhá na ložisku 
Náklo, kde jsou mohutné vrstvy těženy až do hloubky 25 metrů.

Zachované pozůstatky těžby písku v polní trati Špitálka slouží dnes k různým úče-
lům. Některé jsou vedeny jako rybářské revíry, jiné slouží k rekreaci, najdeme mezi 
nimi i intenzivně využívanou manipulační plochu. Jediná bývalá pískovna zůstává 
zachována ve stavu, v němž byla před lety těžba ukončena. Jedná se o Bázlero-
vu pískovnu, kterou najdete uprostřed nově vybudované in-line stezky pro bruslaře 
mezi Lazcemi a Řepčínem. Celková výměra chráněného území činí více než 5 hek-
tarů, z toho vodní plocha 0,38 ha. Přírodní památku – druhotně vzniklý biotop – tvoří 
jezírko, jeho okolí s břehovými porosty a nově založené louky s vysazenými remíz-
ky. Dotčené parcely jsou v majetku města Olomouce a celé území bylo vyhlášeno 
přírodní památkou v roce 1995. Bázlerova pískovna je názornou ukázkou přírodní 
přeměny, kterou by bez zásahu člověka prošly i ostatní bývalé selské pískovny.  
 RUDOLF HRADEČNÝ

Z dějin školství v Černovíře a na Klášterním Hradisku 

Školní docházka: V roce 1774 zavedla rakouská panovnice Marie Terezie 
všeobecnou vzdělávací povinnost. V soustavě škol byly na nejnižším stupni tzv. 
triviální školy zřizované v sídlech farností a lokálních kaplanek (kuracií). Tak tomu 
bylo i v Černovíře, resp. na Klášterním Hradisku, kde byla taková škola zřízena. 
Obsahem vzdělávání na triviálních školách bylo čtení, psaní, počítání, nábožen-
ství, základy hospodaření a průmyslu. Pravidelná docházka dětí do triviálních škol 
však nebyla valná a tedy ani gramotnost obyvatelstva. Ta se začala zvyšovat až 
v poslední třetině 19. století. Což lze dobře ilustrovat v matričních zápisech kap-
lanky z Hradiska. Např. v roce 1807 se při narození 30 dětí z 60 kmotrů nepode-
psal ani jeden, v roce 1875 se při narození 31 dětí podepsalo z 62 kmotrů již 61. 
Ti, kteří neuměli psát, se na úředních dokumentech zvěčňovali třemi křížky. Jejich 
jméno pak dopsala osoba (podpisatel), která psát uměla (učitel, kněz). Povinnou 
školní docházku bylo možné vymáhat až od roku 1869, kdy byl vydán nový říšský 
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školní zákon. Začínala v 6 letech věku dítěte, byla osmiletá, pro chlapce i dívky. 
Základní školství se dělilo na 2 stupně: školu obecnou a školu občanskou (měš-
ťanskou). Obecné školy navštěvovaly děti v prvních pěti letech školní docházky (6 
až 11 let) a v dalších třech letech děti, které nepokračovaly ve studiu na školách 
občanských nebo středních. Na obecných školách vyučoval třídu zpravidla jeden 
učitel. Náboženství, ruční práce nebo nepovinný předmět měl na starosti zvláštní 
učitel. 

Školní budovy: Nemáme zpráv, zda v Černovíře či Klášterním Hradisku exis-
tovala škola před rokem 1774. Nejstarší černovírská škola byla umístěna v domě 
čp. 1 (staré číslo), v pozdějším hostinci „U Dohnalů“ (nyní Jablonského 86/112) či 
také v domě na dnešní ulici U Stavu (dům č. 59/12). Po zrušení premonstrátského 
kláštera na Klášterním Hradisku v roce 1784 zde byla zřízena lokální kaplan-
ka. Proto byla na Klášterní Hradisko v roce 1785 přesunuta z Černovíra škola. 
A to do někdejšího domu číslo 5 (nyní Sušilovo nám. 4/4). Bydlel zde i učitel. 
V obvodu školy byly obce a osady Klášterní Hradisko, Černovír, Lazce a Hejčín 
(odsud docházely děti ¾ hodiny, proto zde byla v r. 1818 zřízena pobočka, kam 
docházeli vyučovat učitelští pomocníci). Na počátku 70. let 19. století bylo shle-

dáno, že objekt, který byl používán pro 
potřeby vzdělávání místních dětí bez-
mála 90 let je tmavý, mokrý, nezdravý 
a pro větší počet žáků nedostačující. 
Proto se v té době místní obec Čer-
novír s připojenými osadami Klášter-
ní Hradisko a Lazce chopila iniciativy 
a za vydatné podpory nadřízených 
orgánů (okresního školního výboru, či 
okresního hejtmanství) realizovala vý-
stavbu nové školy. Pozemek zakoupi-
la obec od majitelky Rosy Doležalové 
za 800 zlatých. Nová školní budova 
čp. 41 (slouží dodnes svému účelu, 
v současnosti Petřkova 41/3) pro čer-
novírské děti byla slavnostně posvě-
cena dne 20. října 1874, vyučování 
zde začalo 1. listopadu. V přízemí byla 
jedna učebna s bytem pro nadučitele 
a jeho rodinu. V prvním poschodí pak 
byly dvě učebny, kabinet na pomůcky 
a dva byty pro podučitele. Škola byla 
zpočátku tzv. dvojtřídní. Třídy pak po-
stupně přibývaly tak, jak přibýval po-
čet dětí (rostl do 20. let 20. století). 
V letech 1872 až 1882 černovírskou 
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školu navštěvovalo 135 až 177 žáků ročně, v prvním roce nové školní budovy to 
bylo 170 žáků (1874), v roce 1888 navštěvovalo školu poprvé více než 200 žáků, 
v r. 1899 – 219, 1909 – 359, 1919 – 415, 1929 – 334, 1949 – 192 a 1959 – 201. 
Absolutní maximum bylo ve školním roce 1917/18, kdy školu navštěvovalo 471 
dětí. Od roku 1888 byla škola trojtřídní, v r. 1905 čtyřtřídní, od r. 1907 pětitřídní 
a od r. 1918 šestitřídní. Pokud školu navštěvovalo mnoho žáků a zároveň byl 
nedostatek učeben, tak vyučování provizorně probíhalo na směny. Některé děti 
chodily do školy dopoledne, jiné odpoledne. Bylo zcela běžné, že několik ročníků 
bylo vyučováno dohromady. Stavebně byla školní budova upravena v roce 1902, 
kdy bylo přistavěno křídlo do zahrady se dvěma učebnami a dalšími dvěma byty 
pro učitele. V roce 1922 byla provedena nástavba druhého patra se čtyřmi třídami 
a sborovnou. 

V mimořádných dobách byla školní budova využívána neobvyklým způsobem. 
Např. za 1. světové války (Velké války) byla adaptována pro ubytování 200 vojá-
ků – zdravotníků (léto 1914), na samém sklonku 2. světové války a krátce po ní 
(jaro 1945) pak místem, kde byla ubytována Rudá armáda či byla strážnicí pro 
bezpečnostní hlídky. V červenci 1997 se stala místem azylu a centrem pomoci při 
katastrofálních povodních. 

Učitelé: Nejstarší jména učitelů známe ze školních dokumentů, kronik či z farních 
matrik Klášterního Hradiska. Ty novější pak i z dalších dokumentů. Seznam učitelů, 
nadučitelů a ředitelů škol 1789–1945: 
Bartoloměj Kroutil 1789–1792 Ludi magister 
Maxmilian Bydžovský 1792–1799 
Josef Čermák 1799–1806 Ludi rektor 
František Nesvadba 1806–1809 učitel a kostelní sluha 
Josef Köhler 1809–1810 učitel a mešník 
Karel Dostál 1810–1813 
František Sitta 1815–1841 
Jakub Talášek 1841–1844 
Jan Doležel 1844–1845 
Martin Eš 1845–1884 první nadučitel 
Jan Joklík 1884–1889 
Edvard Peřina 1890–1924 nadučitel / řídící učitel 
Josef Dostalík 1924–1926 řídící učitel 
František Šmíd 1926–1934 
Evžen Decker 1934–1938 
Ladislav Kubíček 1938–1942 
Anežka Reifová 1942–1945 

Vesnický učitel, krom toho, že byl učitelem, také často působil při místním kos-
tele jako varhaník, sbormistr či kostelník. Prvním černovírským nadučitelem byl 
Martin Eš (1820–1888), který stál v čele školy dlouhých 39 let v letech 1845–1884 
(nadučitelem od r. 1874). Ze sčítání lidu z roku 1880 se dozvídáme, že ve škol-
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ní budově čp. 41 žil v té době nadučitel a vdovec Martin Eš (Esch) narozený 
31.10.1820 v Senici. Svobodný podučitel František Hradil (*3.4.1857 Štětovice), 
schovanka Amálie Davidová (*25.7.1863 Domašov) pracující při domácím hos-
podářství, industriální učitelka (učitelka ženských ručních prací) a vdova Rosa 
Theimerová (*7. 5. 1844 Olomouc) se synem Osvaldem (*30. 1. 1866 Olomouc). 

Dlouhých 34 let od roku 1890 do 1924 vedl černovírskou školu nadučitel a poz-
ději řídící učitel Edvard Peřina (1860–1928). Peřina byl posledním varhaníkem 
a sbormistrem kostelního kůrového zpěvu na Klášterním Hradisku a zároveň také 
starosta místních Sokolů. Při sčítání lidu v roce 1900 žil ve školní budově na-
dučitel Edvard Peřina (*4. 3. 1860 Bystrovany) se svou manželkou Amálií (*16. 
5. 1864 Chválkovice), synem Vojtěchem (*25. 3. 1886 Lošov, student gymnázia) 
a 5 dcerami Františkou (*25. 11. 1884 Lošov, studentka Pöttingea), Marií (*30. 
9. 1887 Lošov, studentka Pöttingea), Amálií (*12. 8. 1889 Lošov, školačka), Lid-
milou (*20. 11. 1891 Černovír, školačka) a Miladou (*27. 11. 1896 Černovír). 
Žádní další učitelé v roce 1900 ve školní budově nebydleli. Při sčítání lidu v roce 
1921 žil v jednom bytě ve školní budově 61letý řídící učitel Edvard Peřina, jeho 
34letá manželka Ludmila (*7. 2. 1887 Černovír) a dosud svobodná dcera Milada. 
Ve druhém školním bytě žila svobodná industriální učitelka Anežka Müllerová (*2. 
1. 1888 Dolany). Ve třetím bytě pak sestry Gottwaldovy, učitelka Marie (*15. 8. 
1893 Slavín) a čekatelka učitelství Klementa (*11. 11. 1897 Slavín). Zajímavostí 
jistě je to, že obyvatelé školy měli k dispozici také malé hospodářství. Kupříkladu 
v roce 1900 zde chovali jednu kobylu, čtyři krávy, jedno prase do jednoho roku 
a 13 slepic. 

Použité zdroje: 
HOVADÍK, Jindřich a HRADEČNÝ, Rudolf. 750. výročí Černovíra: (1249–1999). 

Olomouc: Komise městské části 1 Černovír-Hradisko, 2000. 
MILDER, Václav. Olomoucké předměstí obvod 7. Olomouc-Černovír, Lazce, 

Klášter-Hradisko. Olomouc, 1959. 
MZA Brno, D9, Stabilní katastr – indikační skica, Klášterní Hradisko – 1834. 
Státní okresní archiv Olomouc, Archiv obce Černovír, Sčítání lidu 1880 a 1900. 
Státní okresní archiv Olomouc, Archiv města Olomouce, Sčítání lidu 1921. 
Státní okresní archiv Olomouc, Základní devítiletá škola, 1.–5. ročník, Olomouc, 

Černovír 1807–1963. Webové stránky ZŠ Demlova – pobočka Petřkova:  
www.zsdemlova.cz/petrkova 

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, 
Římskokatolická fara 

 Mgr. PETR FOJTÍK

Přiložený snímek Bc. Hany Hoňkové je již aktuálnější. Pochází z listopadového Slabikářování – 
slavnostní akce, na níž dostávají své první slabikáře lazečtí a černovírští prvňáci. 
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Rudolf Hradečný pětaosmdesátiletý

V březnu 2019 jsme popřáli k 85. narozeninám černovírskému rodáku a patriotovi 
a mj. autoru rozhodující většiny historických materiálů v černovírských ročenkách 
PaedDr. Rudolfu Hradečnému. V koutku duše jsme si přáli, aby byl, podle našeho 
názoru právem, oceněn udělením Ceny města Olomouce. Nu, nestalo se. Určitou 
útěchou může být, že konkurence byla v jednotlivých kategoriích velká, dokonce 
bylo nemálo známých osobností, kteří „neuspěli“ už i po opakovaných nominacích 
z minulých let. I několik let po sobě. Takže teď už jen pro čtenáře ročenky nejdříve 
stručný návrh a pak obšírnější příloha:

PaedDr. Rudolf Hradečný se narodil v Černovíře v roce 1934 (tudíž se letos do-
žívá jubilea 85 let). Přestože po zničení rodného domu na konci 2. světové války 
v květnu 1945, kdy měl pouhých 11 let, už v rodné čtvrti nebydlí, je pro ni bezespo-
ru nejvýznamnějším žijícím lokálním patriotem. Zpracoval například drtivou většinu 
historických materiálů pro publikaci 750. výročí Černovíra (1249–1999) i pro nava-
zující každoroční Černovírské ročenky. Je rovněž autorem publikace ke 100 letům 
T.J. Sokol Černovír. Byl ředitelem škol pro české a slovenské děti v Bagdádu (Irák) 
a v kubánské Havaně. Pořádá vlastivědné vycházky, angažoval se v záchraně histo-
rického železného mostu přes řeku Moravu spojujícího Černovír a Lazce. Stál také 
u zrodu speciálního učňovského školství pro mládež s kombinovanými vadami v To-
polanech. V první polovině 80. let prosadil z titulu místopředsedy MěNV Olomouc 
mj. vybudování první pěší zóny u Prioru, záchranu vojenského hřbitova v Černovíře 
a ekologická opatření ve společnosti Farmak.

Příloha k návrhu na udělení Ceny města Olomouce  
pro PaedDr. Rudolfa Hradečného

Návrh na ocenění Rudolfa Hradečného jednomyslně podpořili členové Komise 
městské části Černovír a Klášterní Hradisko v čele s novým předsedou Ing. Janem 
Smejkalem, stejně jako minulé komise s předsedou Ing. Zdeňkem Blaťákem, který ji 
řídil v letech 2011 až 2018. Podporu vycházející z dlouhodobé dobré spolupráce vy-
jádřil i Ladislav Řoutil, který stál v čele KMČ v letech 1998 až 2011. Dále pak za T.J. 
Sokol Černovír členka Sokola od roku 1935(!), dlouholetá cvičitelka a funkcionářka 
oceněná mj. Krajským úřadem Olomouc PaedDr. Eva Šišková. 

Pro doplnění snad jen pár fakt k životu jubilanta, který ač opustil Černovír coby 
své bydliště již před 74 lety, zůstává jeho nejvýraznějším patriotem:

Rudolf Hradečný působil většinu svého života (pracoval až do 75 let) ve školství, 
kde zastával pozice učitelů a ředitelů základních škol, včetně již uvedeného Bagdá-
du či Havany. Naposledy působil na DC v Topolanech, kde se konstituovala učňov-
ská škola pro mládež s kombinovanými vadami. Pro v republice tehdy ojedinělou 
školu vypracoval speciální učební plány a metodiku, vedl ji až do výstupu prvních 
učňů oboru zahradník a keramik.
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Z působení na olomoucké radnici může být hrdý na to, že se mu podařilo zformo-
vat v radě města účinnou opozici, která zabránila bezohlednému rozšíření provozů 
Farmakonu a přinutila vedení podniku vybudovat ochranné norné stěny mezi černo-
vírským zdrojem pitné vody a podnikem, budovat přednostně chemickou kanalizaci 
a upustit od exploatace území pod vojenským hřbitovem. Úspěšně bylo dobudo-
váno letní kino po sanaci Locatelliho bašty. Prosadila se myšlenka první pěší zóny 
v Olomouci – po dostavbě Prioru, včetně osazení Merkurovy kašny. Zorganizoval 
vysekání náletových dřevin na vojenském hřbitově v Černovíře, oplocení a základní 
asanaci pozemku. Bez tohoto zásahu by byl zřejmě hřbitov pro veřejnost ztracen. 
Léta jím provádí návštěvníky. 

V roce 1999 se pokusil zachránit technickou památku, ocelovou nýtovanou kon-
strukci starého černovírského mostu. Předložil kompletně zpracovanou dokumentaci 
včetně historie a navrhl přemístění mostu k Hradisku, na místo provizorní lávky. 

Kromě Černovírských ročenek a „sokolské“ jubilejní publikace napsal Rudolf Hra-
dečný i tři stati pro připravovanou vlastivědnou publikaci Jiřího Košíka (Senior Acti-
vity). S ním také spolupracoval při provázení po naučné stezce Po stopách našich 
předků. 

Rudolf Hradečný si váží toho, že žije od roku 1960 ve spořádaném manželství, 
v němž vychoval dvě děti. V letech 1953 až 1989 byl členem KSČ. Bylo mu vystave-
no negativní lustrační osvědčení.

V Olomouci 28. ledna 2019 
JINDŘICH HOVADÍK,  

člen KMČ č. 1 Černovír a Klášterní Hradisko

Na redakčním snímku blahopřejí jubilantovi předseda komise Ing. Jan Smejkal 
a člen KMČ Mgr. Petr Fojtík.
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Další návštěva Klokánku – opět nikoli s prázdnou

Již od roku 2013 působí v Černovíře 
Klokánek – zařízení Fondu ohrožených 
dětí. Pokud by to snad někdo ještě dosud 
nezaznamenal, tak je to v Peřinově ulici. 
Těchto Klokánků pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc je v celé republice celkem 
15 a jejich souhrnná kapacita představuje 
326 míst.

Stejně jako před rokem se komise 
městské části Olomouc a Klášterní Hra-
disko zajímala, čím by mohla těmto do-
časně umístěným v našem obvodu pro-
spět. Tentokrát to byly dárky pro sportovní 
aktivity dětí – koš na dětský basketbal 
a speciální branka. Oba dárky jsme pře-
dali u příležitosti Dne otevřených dveří 
v Klokánku, který se uskutečnil v úterý  
3. prosince. – Na snímku z tohoto okamžiku je vedle vlevo stojícího předsedy KMČ 
ing. Jana Smejkala uprostřed ředitelka zařízení Mgr. Šárka Kupčáková. (red)

Od léta má Černovír nové hřiště

O letních prázdninách jsme zís-
kali nákladem více než 667,5 tisí-
ce korun další nové dětské hřiště. 
Vyrostlo v oblíbené lokalitě poblíž 
cyklistické cesty a na kraji Čer-
novírského lesa. Výhodné je, že 
tu prostor pro své aktivity najdou 
nejen nejmenší děti, ale i ty star-
ší. Hřiště je k dispozice od května 
do září vždy od 8 až do 21 hodin, 
od října pak od 9 do 19 hodin. 

Na závěr ještě pár slov z ofici-
ální zprávy předcházející stavbě: 
Budou provedeny nové dopadové plochy z pryžových koberců a kačírku včetně plas-
tových obrub a osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny ná-
sledující herní prvky: herní sestava „pavouk“ a „cvrček“, houpačka se dvěma sedátky. 
 Text a foto (jih)
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Ohlédnutí za činností Sokola Černovír v roce 2019 

Opět jsme se rozloučili s dalším rokem v naší černovírské sokolovně, kde se jako 
každoročně konala řada společenských akcí pro širokou veřejnost. Mezi první akce 
patřil Sokolsko-školský ples, který se již tradičně konal v polovině ledna. Tentokrát 
se nesl ve filmovém duchu a jeho téma představovalo pro návštěvníky plesu vel-
kou výzvu. Tímto všem děkujeme za jejich kreativitu. Jako každým rokem jsme ples 
připravovali s velkou pomocí dětí a učitelského sboru ze Základní školy Petřkova. 
Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola, která díky štědrým dárcům nejen 
z Černovíra nabídla množství zajímavých cen. 

Další každoroční akcí pro širokou veřejnost pořádanou Sokolem Černovír v areá-
lu místní sokolovny bylo Pálení čarodějnic s doprovodným programem v rámci Dne 
dětí, která se těší jako každoročně hojné účasti. V závěru roku tzv. Mikulášská, kde 
ani v roce 2019 nechybělo peklo s pekelnou váhou na vážení malých i velkých hříš-
níků. 

Celý rok mohli zájemci navštěvovat v černovírské sokolovně pravidelné sportovní 
aktivity. Konkrétně cvičení rodičů a dětí od 1 do 3 let a od 3 do 6 let pod vedením Len-
ky Vajčnerové, Terezy Vaščákové, Kateřiny Šiškové a Veroniky Smutkové. Od ob-
novení Sokola až dodnes 
funguje v sokolovně pod ve-
dením sestry Evy Šiškové 
cvičení žen seniorek, které 
cvičí v duchu sokolském již 
několik desítek let. Mezi tra-
diční spolky, které i v tomto 
roce využívaly prostory so-
kolovny, patří dále kejklíři 
Cascabel pod vedením bra-
tra Holického, kteří se podílí 
na aktivitách pořádanými 
Sokolem Černovír, dva od-
díly badmintonu pod vede-
ním bratra Lekeše a sestry 
Kristové, oddíl basketballu 
pod vedením bratra Krista, 
oddíl sebeobrany pod ve-
dením bratra Aleše Malínka, 
oddíl BCD (Bujinkan Czech 
Dojo), starého japonského 
bojového umění, pod ve-
dením bratra Sovy. Několi-
kátým rokem je možné na-
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vštěvovat také hodiny jógy Terezy Vaščákové a možnost výuky boxu pod vedením 
Dušana Lánského – Box Klub SA Olomouc. V roce 2019 opět využívala prostory 
místní sokolovny družina Základní školy Petřkova. 

Aktuální rozvrh jednotlivých sportovních akcí je dostupný na stránkách Sokola 
Černovír www.sokolcernovir.webnode.cz. 

V průběhu léta se dále podařilo splnit úkol pro rok 2019, kterým byla rekonstrukce 
jeviště v sokolovně. Konkrétně se jednalo o snížení stropu, opravy prasklin a výmal-
ba zdí. 

Sokolové si připomenuli 78 let od tragických událostí, kdy byla výnosem zastu-
pujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna 
a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, 
gestapo zatklo takřka najednou všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších 
jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Tento den se stal Památným dnem sokolstva, 
při němž si Česká obec sokolská každoročně připomíná padlé sokoly, kteří ve více 
než 150leté historii Sokola neváhali položit své životy za demokracii a svobodu své 
vlasti. Letošní pietní akce se v tento den konaly jak v Tyršově domě v Praze, tak 
v řadě sokolských jednot a žup. 

 VÝBOR TJ SOKOL OLOMOUC – ČERNOVÍR

Text doprovázejí dva snímky z Dětského dne konaného v sobotu 1. června. 
Na nich vyhrává před sokolovnou Lukáš Mareček početnému publiku – zvláště když 
si uvědomíme, že současně probíhalo v hasičské zbrojnici Kácení máje s ještě větší 
účastí černovírské i další veřejnosti. Obě fotografie pořídil Jindřich Hovadík. 
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TJ Slovan Černovír v roce 2019 zviditelnila mládež

Rok 2019 představoval pro všechny příznivce fotbalu v Černovíře velké očeká-
vání, zda se podaří zachránit dospělé mužstvo v Krajském přeboru Olomouckého 
kraje. Druhý rok ve vyšší soutěži bývá podle statistik kritický, a to se potvrdilo beze-
zbytku. Po podzimní části byl Slovan na 14. místě, když pod sebou nechal v tabulce 
jen celky Hněvotína a 1. HFK Olomouc. A právě Hněvotín docela rozčeřil sestupové 
kalkulace. Do jarních odvet se totiž nepřihlásil a tudíž se jeho podzimní výsledky 
anulovaly. Někdo na tom vydělal, ale třeba zrovna Slovan přišel o 3 body za vítězství 
v Hněvotíně 7:2. Nicméně na druhé straně byl Hněvotín považován za prvního se-
stupujícího, a tak bylo potřeba přetlačit ještě minimálně jednoho soupeře. I tentokrát, 
jako každý rok, se spekulovalo o počtu sestupujících vzhledem k situaci v divizních 
soutěžích. Pro Černovírské bylo navíc nutností najít nového trenéra po ukončení 
spolupráce s Honzou Janošťákem. Svoji kariéru ve Slovanu uzavřela taky dlouholetá 
opora Lukáš Murárik. Mužstva se tak ujal trenér Lubomír Keluc. Fotbalisti Slovanu 
nakonec těžkou situaci zvládli, když se jim povedl jarní start a domácími vítězství-
mi nad 1.HFK Olomouc „B“ 3:1, Zábřehem 2:1 a Kralicemi 2:0 se dostali v tabul-
ce do klidnějších vod. Definitivní potvrzení příslušnosti do krajského přeboru pak 
přinesly květnové zápasy v Želatovicích a v Mohelnici. V Želatovicích to byla sice 
„jen“ výhra na penalty, ale v Mohelnici už to byla plnohodnotná výhra 2:0. Po tomto 
zápase už bylo víceméně jasné, že se Slovan v soutěži zachrání. Nakonec z toho 
bylo 13. místo s 28 získanými body. Nejlepším střelcem celku byl Jakub Zachar s 11 
vstřelenými brankami. 
Do další sezony 2019/2020 nevstupoval Slovan zrovna s velkými ambicemi . 
Už situace v hráčském kádru nevěštila příliš optimismu. Skončily totiž letité opory 
(Bořa Petrů, Petr Kundrt) a rovněž brankář Martin Blaha, který dal přednost angažmá 
v Kožušanech. Během podzimu pak ještě odešel hostovat do V.Týnce Mirek Géc. 
Vedení Slovanu mělo sice v plánu doplnit celek nadějnými dorostenci, ale tento krok 
ve výsledku příliš nevyšel. Tradiční letní Memoriál ve Chválkovicích se nepovedl 
a hodně naznačil. Mužstvo nebylo sourodé a srážely je vlastní chyby. Mírné uklid-
nění sice přinesl první mistrovský zápas s ambiciozním Šternberkem, který Slovan 
doma překvapivě vyhrál 3:1. Jenže toto první vyhrání bylo příliš drahé, protože další 
výhra za 3 body přišla až na konci října v domácím zápase s Dolany 4:0. Nejvíc asi 
mrzely domácí ztráty s podobně ohroženými celky Opatovicemi a V. Losinami. K cel-
kovým 11 bodům pak přispěly už jen body za remízy a zisky po penaltovém rozstřelu. 
Oživení situace nepřinesla ani výměna trenérů, když odvolaného Lubomíra Keluce 
nahradil na konci září Ondřej Kalina. Slovan na podzim vstřelil pouhých 20 gólů, když 
mj. skóroval Pavel Meissner 7krát a Jakub Zachar 5krát. Obdržených 52 branek je 
pak nejhorší bilancí ze všech celků v soutěži. Výhled na rok 2020 tedy není příliš 
veselý. Na trenéru Kalinovi, potažmo vedení Slovanu, leží těžký úkol mužstvo v zimě 
restartovat. Doplnit kádr a poctivým zimním tréninkem se pokusit napravit na jaře 
podzimní neúspěchy. 
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Slova uvedená v nadpisu tohoto článku dokumentují hlavně dorostenci . Ti 
po vítězství v soutěži v sezoně 2017/2018 zůstali na vítězné vlně a do jarních odvet 
v roce 2019 nastupovali opět jako vedoucí celek Krajského přeboru OKFS, když 
svou loňskou bilanci ještě vylepšili tím, že nepoznali hořkost porážky. Tuto skvělou 
sérii na jaře každým zápasem prodlužovali. Trenéru Danu Matuškovi s asistentem 
Radkem Palaščákem se podařilo mužstvo seskládat a motivovat tak, že o prvním 
místě bylo jasno už v polovině jarní části soutěže. Nakonec byl výsledek z této se-
zony historickým zápisem do kronik Slovanu, neboť dorostenci se stali přeborníky 
Olomouckého kraje s jedinou porážkou v celé sezoně a to v posledním zápase v Je-
seníku. Zisk 74 bodů a střelecká bilance Patrika Hanuse 50 gólů to jen potvrzují. 
Za dvě poslední sezony byli dorostenci Slovanu dvakrát vítězi Krajského přeboru 
a jen 5krát odešli ze hřiště poraženi. 
Že se na tak skvělou bilanci bude jen těžko navazovat bylo jasné. Tím spíš, že se těs-
ně před začátkem soutěže rozhodla u mužstva skončit dvojice trenérů Dan Matuška 
a Radek Palaščák. Dalším faktorem ovlivňujícím výkonnost dorostu byl už výše zmí-
něný záměr vedení Slovanu doplnit nadějnými dorostenci družstvo dospělých. Přeci 
jen fakt, kdy celek vyhraje 47 zápasů z 52 naznačoval, že další účinkování borců 
v dorostenecké kategorii chlapce příliš neposune. Tento záměr se ale ve finále příliš 
nepovedl a nepřinesl ovoce ani u mužů a překvapivě ani u dorostenců. Celku se 

Starší žáci Slovanu Černovír: 1. místo v Krajském přeboru OKFS v sezoně 2018/2019 
Nahoře zleva: Vedoucí celku Radek Domanský, trenér Zdeněk Kovářík, Filip Judas, Gabriel 
Torres, Jakub Žvátora, Petr Čebiš, Štěpán Psotka, Matěj Kovář, Tadeáš Petřek, Matěj Janšta, 
asistent trenéra Martin Suchánek a kustod Petr Čebiš st. Dole zleva: Matěj Šindelka, Patrik Maso-
pust, Jakub Vláčil, Martin Zdeněk, Jonáš Nemrava, Filip Zatloukal, Josef Kneip, Filip Domanský 
a Martin Škoda. Chybí Lukáš Gronich a Jan Poledna. 
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Dorostenci Slovanu Černovír: 1. místo v Krajském přeboru OKFS v sezoně 2018/2019 
Nahoře zleva: Martin Dvořák, Patrik Tomeš, Jan Švancara, Martin Kirschbaum, Martin Blažek, 
Robin Kuchyňa, Michal Kalvach, David Koudelka, Lukáš Spáčil. Prostřední řada zleva: trenér 
Dan Matuška, Jindra Machka, Patrik Hanus, Jiří Hanousek, Vlastimil Drábek a asistent trenéra 
Radek Palaščák. Dole zleva: Tomáš Šiška, Tadeáš Hrstka, Jakub Svoboda, Filip Baláž a Jan 
Krbeček

na poslední chvíli před soutěží ujal dlouholetý trenér Slovanu Anton Guskovič. Ale už 
první zápas a domácí debakl s Kozlovicemi 0:9 naznačil, že sezona 2019/2020 bude 
pro dorosty hodně náročná. Nakonec se podzimem chlapci i přes veškerou snahu 
protrápili. A předposlední místo v tabulce uhráli až v posledním zápase roku 2019, 
vítězstvím v Konici. Jarní odvety budou jistě lepší a potvrdí, že Slovan Černovír patří 
v dorostenecké kategorii k těm stálým celkům Krajského přeboru OKFS. 
U starších žáků na jaře 2019 ukončoval tuto kategorii nadějný ročník narození 
2004. Chlapci se samozřejmě chtěli rozloučit s žákovskými lety co nejlepším výsled-
kem. Po podzimu ztráceli na vedoucí Jeseník z 5. místa celých 8 bodů. Dlouhou 
zimní přípravu však nikoho ani nenapadlo, že by se hrálo o něco jiného, než o první 
místo. V jarních odvetách potom Slovan předvedl spanilou jízdu s jediným zaváhá-
ním. Naštěstí tato domácí prohra s Jeseníkem, který byl naším nejvážnějším sou-
peřem o titul, neznamenala ztrátu mistrovských nadějí. Ve finále totiž rozhodovaly 
právě vzájemné zápasy s Jeseníkem. Bodů měly oba soupeři stejně, skóre hovořilo 
ve prospěch soupeře, ale Slovan v Jeseníku vyhrál 3:1, kdežto Jeseník v Černovíře 
„jen“ 2:1. Rozhodl tak právě ten jeden vstřelený gól navíc ve vzájemných zápasech. 
Tak mimořádně vyrovnaný byl na jaře 2019 Olomoucký krajský přebor žáků. Kluci 
ročníku 2004 tedy svoji misi splnili a pod vedením trenéra Zdeňka Kováříka navázali 
na předchozí úspěchy Slovanu v této kategorii. 
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Při vědomí, že po vítězné sezoně odešla do dorostu téměř celá základní sestava, 
jsme měli z dalšího účinkování Slovanu v krajském přeboru OKFS vážné obavy. Ale 
snad právě tyto chmurné předpovědi celek starších žáků neuvěřitelně stmelily. Už 
na soustředění v srpnu v Roštíně bylo všech 17 hráčů kádru a začali se tvrdě při-
pravovat. Bylo to asi nejlepší soustředění v žákovské kategorii. Slovan sice vstoupil 
do sezony domácí prohrou 0:1 s Kozlovicemi, ale hned následná výhra 4:2 ve Slavoní-
ně nás ujistila, že celek má správný charakter. Kluci, i obě děvčata, se neustále zlepšo-
vali a závěr podzimu byl ze strany Slovanu velmi kvalitní. Obavy se změnily ve velkou 
radost z konečného 4. místa se ziskem 26 bodů. Tedy se stejným ziskem, jaký měla 
loni mistrovská parta. Martin Škoda je navíc třetí v tabulce střelců s 13 góly. Trenér 
Kovářík určitě nenechá borce usnout na vavřínech a bude chtít zopakovat úspěšné 
jaro 2019. 
U mladších žáků se ve Slovanu klade důraz hlavně na přípravu hráčů do dalších 
kategorií. Přesto bychom rádi viděli i u tohoto celku lepší tabulkové umístění. Už kvůli 
lepší motivaci kluků. Na jaře celek trenérů Petra Zoubka a Standy Měrky skončil na 12. 
místě, když k 10 podzimním bodům přidal 11 jarních. V letním přípravném období se 
trochu složitě dával dohromady kádr mladších žáků na další sezonu. Navíc skončil tre-
nér Standa Měrka. Všechna zodpovědnost tak zůstala na bedrech Petra Zoubka. Ten 
se snažil co mohl, ani hráčům toho nelze příliš vyčítat, ale na lepší výsledek než dvě 
výhry to tentokrát nestačilo. V tabulce z toho rezultuje 12. místo a zisk 8 bodů. V zimní 
přípravě se budeme snažit mladší žáky co nejvíc posunout. V plánu je společné zimní 
soustředění se staršími žáky i navýšení počtu tréninkových jednotek. Snad všechny 
vynaložené síly padnou na úrodnou půdu a v konečné tabulce KP OKFS budou mladší 
žáci na lepších pozicích (9. místo je ve hře) a se zlepšenou výkonností. 
Pokud se u mladších žáků projevila jakási stagnace výkonů, tak u nejstarších 
ročníků přípravek tomu bylo přesně naopak. V lednu 2019 přišla nabídka od fotba-
lového svazu na přesunutí našeho ročníku narození 2008 z okresní do krajské soutěže. 
A protože borci většinu zápasů na podzim v okrese vyhrávali, na vyšší soutěž Slovan 
kývl. Pod vedením trenéra Ondřeje Fojtíka se na jaře 2019 v kraji neztratil a ve vyrovna-
nějších zápasech si kluci lépe porovnali svoji výkonnost před přechodem do žákovské 
kategorie. Po této premiérové účasti ročníku 2008 v krajské soutěži bylo rozhodnuto, 
že na podzim už další kategorie narozených v roce 2009 bude jednoznačně přihlá-
šena do této krajské soutěže. Ta totiž, stejně jako jejich předchůdci, v okresní soutěži 
dominovala a v jarní části se stala olomouckým přeborníkem. A že do vyšší soutěže 
v tomto ročníku patří Slovan právem, dokazují kluci v právě skončené podzimní části. 
Pod dohledem trenérů Davida Sehnala a Petra Kundrta skončili na 3. místě v tabulce 
a do jarních odvet půjdou s velkým odhodláním dokončit léta přípravky co nejlépe. Tak 
snad tyto výsledky přípravek budou znamenat lepší zítřky u kategorie mladších žáků. 
U dalších celků přípravek je jednoznačně správný trend Slovanu mít v každém 
ročníku narození minimálně jeden samostatný celek. Jen pro informaci to jsou 
v roce 2019 ročníky narození hráčů 2009, 2010, 2011 a 2012. U těch nejmenších 
se nám docela slušně rozjela fotbalová školička pod taktovkou trenéra Bořka Petrů. 
Vůbec se ale nesmí zapomínat na ostatní trenéry Tomáše Keslera, Svaťu Dvořáka, 
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1. Všechovice 28 21 0 7 70 : 34 61 1. Šternberk 16 15 0 1 53 : 15 45
2. Lutín 28 20 0 8 72 : 36 61 2. Medlov 16 12 0 4 42 : 22 36
3. Medlov 28 20 0 8 52 : 23 59 3. Ústí 16 11 0 5 42 : 25 33
4. Šternberk 28 19 0 9 57 : 21 56 4. Lipová 16 11 0 5 30 : 24 31
5. Jeseník 28 17 0 11 67 : 61 49 5. Bohuňovice 16 11 0 5 36 : 24 30
6. Mohelnice 28 14 0 14 55 : 52 44 6. Zábřeh 16 10 0 6 32 : 23 29
7. Zábřeh 28 15 0 13 41 : 39 42 7. Litovel 16 9 0 7 26 : 24 29
8. Velké Losiny 28 14 0 14 68 : 47 42 8. Mohelnice 16 9 0 7 35 : 27 28
9. Litovel 28 13 0 15 32 : 47 39 9. Lutín 16 9 0 7 35 : 27 26
10. Opatovice 28 12 0 16 51 : 52 38 10. Jeseník 16 7 0 9 33 : 30 22
11. Želatovice 28 10 0 18 32 : 51 33 11. Velké Losiny 16 4 0 12 25 : 27 17
12. Kralice 28 12 0 16 41 : 65 33 12. Želatovice 16 7 0 9 26 : 35 17
13. ČERNOVÍR 28 9 0 19 31 : 67 28 13. Kralice 16 5 0 11 22 : 37 15
14. Dolany 28 6 0 22 33 : 66 23 14. ČERNOVÍR 16 4 0 12 20 : 52 11
15. 1.HFK Ol."B" 28 8 0 20 30 : 71 22 15. Opatovice 16 3 0 13 18 : 50 9

16. Dolany 16 1 0 15 6 : 39 6

1. ČERNOVÍR 26 25 0 1 116 : 25 74 1. Jeseník 13 12 0 1 46 : 16 35
2. Nové Sady 26 19 0 7 98 : 56 55 2. Bohuňovice 13 10 0 3 43 : 17 31
3. Jeseník 26 18 0 8 77 : 47 55 3. Mohelnice 13 10 0 3 44 : 16 30
4. Zábřeh 26 18 0 8 77 : 50 52 4. Zábřeh 13 8 0 5 30 : 20 25
5. 1.HFK Ol."B" 26 14 0 12 65 : 46 44 5. Želatovice 13 10 0 3 25 : 19 25
6. Mohelnice 26 13 0 13 76 : 53 41 6. Kozlovice 13 8 0 5 47 : 28 24
7. Chomoutov 26 12 0 14 53 : 58 38 7. Chomoutov 13 7 0 6 31 : 35 22
8. Čechovice 26 13 0 13 60 : 60 37 8. Nové Sady 13 6 0 7 25 : 29 17
9. Přerov "B" 26 12 0 14 57 : 57 36 9. Přerov "B" 13 5 0 8 27 : 37 15
10. Želatovice 26 12 0 14 58 : 62 36 10. Čechovice 13 4 0 9 29 : 36 13
11. Konice 26 10 0 16 48 : 87 29 11. Šternberk 13 3 0 10 25 : 41 12
12. Určice 26 9 0 17 52 : 77 27 12. Konice 13 4 0 9 16 : 33 12
13. Haňovice 26 6 0 20 50 : 106 19 13. ČERNOVÍR 13 2 0 11 20 : 42 7
14. Velké Losiny 26 1 0 25 24 : 127 3 14. Plumlov 13 2 0 11 15 : 54 5

1. ČERNOVÍR 26 20 0 6 99 : 23 62 1. Kozlovice 13 11 0 2 51 : 11 33
2. Jeseník 26 20 0 6 116 : 30 62 2. Olšany 13 10 0 3 57 : 11 31
3. Mohelnice 26 19 0 7 101 : 50 56 3. Jeseník 13 10 0 3 80 : 26 29
4. Kozlovice 26 17 0 9 87 : 41 53 4. ČERNOVÍR 13 8 0 5 36 : 14 26
5. Šternberk 26 18 0 8 82 : 35 52 5. Nové Sady 13 8 0 5 50 : 13 25
6. Nové Sady 26 14 0 12 56 : 53 43 6. Čechovice 13 9 0 4 27 : 25 24
7. Čechovice 26 10 0 16 43 : 87 31 7. Slavonín 13 7 0 6 37 : 19 23
8. Konice 26 11 0 15 45 : 60 31 8. Zábřeh 13 8 0 5 32 : 24 23
9. Slavonín 26 10 0 16 55 : 74 30 9. Šternberk 13 6 0 7 59 : 42 19
10. Dub n. Mor. 26 9 0 17 50 : 74 28 10. Dub n. Mor. 13 6 0 7 36 : 47 16
11. Želatovice 26 10 0 16 32 : 83 28 11. Mohelnice 13 4 0 9 23 : 37 13
12. Nezamyslice 26 9 0 17 40 : 66 27 12. Konice 13 3 0 10 16 : 75 8
13. Olšany 26 9 0 17 53 : 120 26 13. Nezamyslice 13 1 0 12 8 : 98 3
14. Zábřeh 26 6 0 20 31 : 94 17 14. Želatovice 13 0 0 13 8 : 78 0

1. Jeseník 26 24 0 2 185 : 50 72 1. Jeseník 13 13 0 0 99 : 5 39
2. Slavonín 26 22 0 4 154 : 43 64 2. Olšany 13 11 0 2 68 : 18 32
3. Olšany 26 20 0 6 111 : 48 60 3. Mohelnice 13 10 0 3 59 : 21 29
4. Nové Sady 26 18 0 8 88 : 48 55 4. Nové Sady 13 9 0 4 54 : 22 29
5. Kozlovice 26 16 0 10 101 : 59 47 5. Šternberk 13 10 0 3 55 : 29 29
6. Dub n. Mor. 26 13 0 13 85 : 80 40 6. Slavonín 13 8 0 5 80 : 24 24
7. Zábřeh 26 12 0 14 92 : 101 36 7. Čechovice 13 7 0 6 44 : 29 21
8. Konice 26 12 0 14 71 : 89 36 8. Nezamyslice 13 7 0 6 37 : 35 21
9. Čechovice 26 11 0 15 70 : 97 34 9. Dub n. Mor. 13 4 0 9 43 : 61 13
10. Mohelnice 26 11 0 15 58 : 59 34 10. Zábřeh 13 4 0 9 18 : 74 12
11. Nezamyslice 26 7 0 19 44 : 106 23 11. Kozlovice 13 4 0 9 28 : 63 10
12. ČERNOVÍR 26 8 0 18 48 : 102 21 12. ČERNOVÍR 13 2 0 11 23 : 60 8
13. Šternberk 26 6 0 20 54 : 121 18 13. Želatovice 13 1 0 12 16 : 84 3
14. Želatovice 26 2 0 24 26 : 184 6 14. Konice 13 1 0 12 13 : 112 3

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TJ SLOVAN ČERNOVÍR

MUŽI   krajský přebor OKFS   2018/2019

 DOROST  krajský přebor OKFS   2018/2019

 STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2018/2019

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2018/2019

MUŽI   krajský přebor OKFS   2019/2020

 DOROST  krajský přebor OKFS   2019/2020

 STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2019/2020

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2019/2020



34

Hasiči s novým vozidlem. A hledají nové členy

Sbor dobrovolných hasičů v Černovíře k dnešnímu dni registruje 60 členů, z toho 
6 žen, 31 mužů a 23 dětí. Rok 2019 byl pro černovírské hasiče rokem činorodým. 
Pro své spoluobčany uspořádali několik akcí. První akcí byl únorový Hasičský bál, 
který se každoročně těší velké oblibě. Další kulturně společenskou akcí bylo Kácení 
máje, kde si na své přišly jak děti, pro které byla nachystána řada soutěží, skákací 
hrad a oblíbená pěna. Tak i dospělí, kteří si zasoutěžili v jedné z disciplín soutěže 
TFA (Toughest Firefighter Alive, v překladu Nejtvrdší hasič přežije) tzv. „Hammer 
box“. Počátkem května proběhla na hasičské zbrojnici soutěž typu TFA – Hasičský 
víceboj 2019, kde bylo možné shlédnout souboj 35 soutěžících z řad dobrovolných 
i profesionálních hasičů v různých disciplínách. Ve čtvrtek 29. srpna se členové sbo-
ru spolupodíleli také na akci „Rozloučení s prázdninami s hasiči a městskou policií“, 
kterou uspořádalo statutární město Olomouc pod záštitou 1. náměstka primátora 
JUDr. Martina Majora, MBA, na Horním náměstí. 

Michala Janků, Jirku Zapletala, Davida Zdráhala, Jakuba Grosse a dalších včetně 
všech rodičů. Přesto bychom rádi přivítali další zájemce o trénování ve Slovanu. Dětí 
máme naštěstí dostatek, a tak každý trenér si může zkusit záslužnou práci s dětmi. 
Chtěli by jsme také zvýšit počet našich hráčů „A“ mužstva, kteří se zapojí a pomůžou 
s přípravou mládeže. Práce nás tedy čeká stále dost. 
Ve sportovním dění jsme v roce 2019 asi úspěšně navázali na minulý rok. Bohužel 
se nám tento úspěch příliš nezdařil na půdě společensko kulturní. Po dlouhých le-
tech se nám nepodařilo uspořádat tradiční fotbalový ples, který patřil do naší činnosti 
a byl oživením dlouhé zimy. Naproti tomu letní fotbalový turnaj bývalých hráčů proběhl 
v obměněném formátu a ačkoliv se očekávala větší návštěvnost, tak nakonec byla 
s touto akcí spokojenost. Nicméně v pořádání těchto společenských událostí vidíme 
rezervy do dalších let. Stejně jako ve zkulturňování naší fotbalové arény „U Komína“ 
na Lazcích. 
Rádi bychom využili této tradiční příležitosti a poděkovali ještě jednou všem trené-
rům, sponzorům a partnerům Slovanu Černovír za jejich podporu v roce 2019. Rov-
něž děkujeme všem rodičům dětí v mládežnických kategoriích za pomoc s tréninky 
a zápasy. Všechny příznivce Slovanu rádi uvidíme na našem stadionu i v roce 2020, 
protože fanoušky fotbal potřebuje a ti naši jsou skvělí. Proto připomínáme informace 
o známých termínech. 

DOMÁCÍ UTKÁNÍ „A“ MUŽSTVA SLOVANU: NEDĚLE 10:00 
DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ CELKU DOROSTU: NEDĚLE 10:00 
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ ŽÁKŮ SLOVANU: NEDĚLE 12:30 st. a 14:15 ml.
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Kromě výše uvedených akcí, které byly primárně určeny pro širokou veřejnost, se 
černovírští hasiči zaměřili také na činnosti v jiných oblastech. Na jaře a na podzim 
uspořádali sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. V oblasti požár-
ní prevence členové sboru uskutečnili několik akcí pro mateřské a základní školy, 
v oblasti výchovné se vedoucí kolektivu mladých hasičů během prázdnin podíleli 
na realizaci letního dětského tábora konaného v Čermné ve Slezsku a po celý rok 
se věnovali mladým hasičům. V oblasti sportu se angažovali jak členové kolektivu 
mladých hasičů, tak i členové sportovního družstva mužů a sportovního družstva 
veteránů. Všichni sportovci se pilně připravovali a trénovali, aby své úsilí násled-
ně zúročili v mnoha navštívených soutěžích. Významnou trofejí je putovní Hanácká 
sekyrka, kterou členové jednotky sboru dobrovolných hasičů získali v soutěži „O ha-
náckó sekyrko“ za nejlépe spolupracující družstvo. 

Nedílnou součástí sboru je také jednotka sboru dobrovolných hasičů, JSDH 
Olomouc, která měla v letošním roce 27 členů – z toho bylo 12 z Černovíra a 15 
z Chválkovic. Počátkem roku byl jednotce v Černovíře, za podpory Statutárního 
města Olomouc, Olomouckého kraje a HZS Olomouckého kraje, slavnostně předán 
nový dopravní automobil Ford Transit. Jednotka během roku vyjížděla k přibližně 
80 událostem. Jednalo se celkem o 104 hodin zásahů, při kterých vozidla jednotky 
ujela celkově 1719 kilometrů. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu výjezdů a nutnosti 
zajistit pohotovost 24 hodin denně po celý rok, hledáme do zásahové jednotky nové 
členy. Máte-li zájem podílet se na činnosti a pomáhat druhým, neváhejte kontaktovat 
velitele jednotky na tel. čísle 724 964 134. 

 Mgr. JITKA SOUČKOVÁ, Ph.D., starostka sboru

Na snímku, který poskytl Vít Špilháček, jsou členové jednotky sboru dobrovolných hasičů.
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Kejklířský rok 2019 

… byl opět plný dobrodružství. V dětském kroužku Cascabel Kid se ustálil počet 
dětí kolem třiceti, takže o zábavu bylo postaráno a pravidelné středeční tréninky 
měly pořádnou šťávu. Kromě skvělého zázemí černovírské sokolovny a přilehlé za-
hrady se letos pustili i na Dobrodružnou výpravu po městských parcích, aby okusili 
jedno z našich hesel: Celý svět je naše hřiště – nejde dneska, zkusíš příště. 

Velkou pomocí letos byli Cascabel Teen, odrostlejší kejklíři, kteří se chopili role 
pomocníků a průvodců mladších kamarádů, ale nadále se nezapomněli zlepšovat 
ve svých disciplínách, takže po Černovíře se proháněli na jednokolkách, chodili 
na chůdách a žonglovali vším, co jim přišlo pod ruku. Rozvíjeli i své umění mani-
pulace s ohněm – fireshow, které předvedli na sokolských akcích Pálení Čarodějnic 
a Lampionový průvod i na prosincovém Kejklířském punči. 

Vrcholem byl jako vždy Příměstský tábor, tentokrát na téma Čas. Šestý ročník 
potvrdil rostoucí zájem, a tak poslední srpnový týden čítalo kejklířské ležení přes 
čtyřicet dětí a více než tucet cirkusových vedoucích včetně Teens a vzácné návštěvy 
z berlínského cirkusu Kabu Wazi. Během týdne se podařilo secvičit společné cirku-
sové vystoupení plné akrobacie pozemní i vzdušné, ekvilibristiky na chodící kouli, 
žonglování a neposedných klaunů, kterému předcházel pestrý průvod městem. 

Jako Kejklířský spolek Cascabel jsme se i letos podíleli na kulturním dění v naší 
obci, tentokráte za finanční podpory KMČ. 

Červen zahájil Dětský den, který opět navštívilo ještě více nadšených dětí se svý-
mi rodiči, aby přivítali příchod léta jízdou na koni či v raftu, nebo skákáním v pytlích.

Koncem června jsme jako spolupořadatelé organizovali Maringotka Fest spojený 
se žonglérským srazem – Konvenšn a nepamatujeme si plnější víkend v sokolském 
areálu. Kromě bohatého hudebního programu byly připraveny žonglérské worksho-
py a vystoupení žonglérů Yufiho a Čendy, zatímco v druhé části areálu hrálo country 
a uvnitř v tělocvičně vesele probíhaly tréninky bojových sportů. I přes dešťové pře-
háňky panovala spokojenost nad takto rozmanitou zábavou. 

Během prázdnin se nám podařilo připravit promítání letního kina ve spolupráci 
s organizací CinEd, která si klade za cíl vzdělávat pomocí vybraných kinematografic-
kých klenotů. Filmy Bláznivý Petříček a Císařův slavík však zhlédlo jen pramálo lidí, 
neboť obě promítání překazil prudký déšť. 

Závěrečnou akcí byl Kejklířský punč, tentokrát v Bulharském klubu, který skýtal 
přístřešek před prudkým větrem a drobným deštěm a zároveň zachoval atmosféru 
venkovní akce. O program se postarali žáci ZŠ Černovír se svým pásmem vánoč-
ních písní a nesměla chybět ani foreshow Cascabel Teen a skupiny Plameňáci. 

Máme radost z uplynulého roku a těšíme se na ten další! 
 VOJTĚCH HOLICKÝ, předseda Kejklířského spolku Cascabel

Foto na zadní straně obálky je z průvodu městem na Příměstském kejklířském 
táboře. Autor: FotoBerka
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Černovírské drobničky 

* DVACÍTKA. Tak to číslo 20, které zdobí, alespoň tak doufám, titulní stránku obálky 
má svůj význam. Znamená to v pořadí již 20. Černovírskou ročenku. Ročenek je 
vlastně „jen“ 19, protože ta první publikace z roku 2000 se jmenovala 750 let Černo-
víra (1249–1999).

* VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY. O dosud plně nedoceněných zásluhách černovírské-
ho rodáka Rudolfa Hradečného sice píšeme podrobně na jiném místě, ale je tu ještě 
jedna věc. I po smrti Jiřího Košíka (Senior activity) nepřestal provázet po zajíma-
vostech našeho obvodu. Jedna z jeho zářijových vycházek vedla i k rodnému domu 
kaplana pravoslavné katedrály v Praze Vladimíra Petřka. Ostatně o heydrichiádě 
píšeme na jiném místě, kde také přinášíme foto tohoto domku v Černovíře na Čela-
kovského ulici. 

* ZÁCPY UŽ I V ČERNOVÍŘE. Intenzita dopravy v průtahu naším předměstím dále 
rostla a před mostem přes Moravu ve směru na Lazce (a Chomoutov) se už běžně 
tvořily kolony aut.

* DISC GOLF. Jen opravdu kratičký život mělo v roce 2019 disc golfové hřiště v Čer-
novíře. Brzy po instalaci vzbudilo odpor vyjádřený peticí podepsanou nejen matkami 
ze sousedního dětského hřiště. A tak se po jednání na místě rozhodlo o přemístění 
do jiné lokality. V závěru roku vznikla jiná petice proti výstavbě bytového domu v ulici 
Na Sezníku. 

* SVOZ ODPADŮ. Už už by se zdálo, že 
harmonogram svozu komunálního odpadu, 
bioodpadu, plastů i papíru jsme si vštípili. 
Nejistota mezi lidmi ale vzrostla, jak bylo 
vidět před domky, na přelomu roku. V týd-
nu po 1. lednu a rovněž po velikonočním 
pondělí se totiž svoz o jeden den posunuje. 
Komunální odpad se i nadále bude odvá-
žet v liché pátky, bioodpad pak poté v ná-
sledující sudé úterý (po zimní pauze pak 
už pravidelně od 3. března). Čtyřtýdenní 
intervaly zůstávají – střídavě – pro plasty 
a papír. A opět to jsou liché středy.

* LABUTĚ. Labutě si v poslední době tak 
nějak oblíbily řeku Moravu kousek nad 
mostem spojujícím Černovír a Lazce. 
V jeden z adventních dní jsem jich napo-
čítal devět (pravda, na snímku je jich jen 
pět), ale usídlilo se jich tu daleko více.
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* SBĚROVÁ SOBOTA. Podzimní sběro-
vá sobota dorazila v říjnu i do Černovíra 
(viz foto). Na roh ulic Stratilova a U Stavu. 
I za mrholení dorazilo dost lidí a mezi „od-
padem“ se objevila ještě i docela funkční 
travní sekačka. Podle přítomných pracov-
níků Technických služeb města Olomou-
ce však bylo nejvíc nábytku. Pro rok 2020 
magistrát obdobnou akci nechystá, komise 
však zvažuje, že by svoz zaplatila sama – 
záleží ovšem i na zájmu občanů.

* SVATOVÁCLAVSKÁ. Svatováclavská 
pouť konaná Církví československou husit-
skou již naplno zapustila v Černovíře koře-
ny. Tentokrát přijal pozvání plzeňský biskup 
ThDr. Filip Štojdl a během bohoslužby byla 
uvedena do kazatelské služby sestra Petra 
Bartoňová. Na snímku na 3. straně obálky 
organizuje průvod agilní farář Mgr. Jaroslav 
Křivánek. 

* KÁCENÍ MÁJE. Rekordní návštěvnost 
mělo v sobotu 1. června Kácení máje v ha-
sičské zbrojnici, které je současně i dět-
ským dnem. Na snímku čtyři nejrychlejší 
chlapci, kteří byli nejdříve u pokácené máj-
ky a přišli si pro odměnu.

* KŘÍŽ. Kamenný kříž u mariánské kaple 
na Černovírské ulici se musel v roce 2019 
odvézt a podrobit nezbytné opravě. A pak se 
ukázalo, že vše zlé je k něčemu dobré. Lidé 
si toho všimli a i na Facebooku se objevily 
obavy, zda tuto naši památku náhodou ně-
kdo neodcizil. Na snímku kříž již po opravě. 

* PŮLMARATON. Dnes již tradiční Olomo-
ucký půlmaratón opět běžel přes Černovír. 
A už opakovaně v opačném směru, než v ja-
kém běžci ze všech světových koutů spatřili 
náš obvod poprvé. Snímek přidáváme mimo 
jiného i proto, abychom viděli, kde přesně 
byl na Jablonského ulici v roce 2019 sedmý 
kilometr.



39

* TREST ZA SMRT POLICISTY. Nový 
trest za smrt oběšeného policisty, kte-
rého nalezli v Černovíře na mostě přes 
Trusovický potok v únoru 2015, padl 
v listopadu 2019. Krajský soud v Olo-
mouci nejdříve v prosinci 2018 odsou-
dil Česlava Hurinu na 18 let za vraždu. 
Jak uvedla MF DNES, nový trest je „jen“ 
za neposkytnutí pomoci. Spolu s další 
nelegální činností tohoto muže pak činí 
souhrnných 7,5 roku.

* FOTBAL A DRULÁK. Denní tisk zazna-
menal po domácím utkání fotbalistů Slo-
vanu s Bohuňovicemi podivné pokřiky 
na hostujícího trenéra Radka Druláka. 
Připomeňme, že tento muž nastřílel 153 
ligových gólů, reprezentoval Českoslo-
vensko i ČR, má stříbrnou medaili z Mis-
trovství Evropy v roce 1996…čehož evi-
dentně dosáhne málokdo.

 Sesbíral a nafotil JINDŘICH HOVADÍK
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