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Rozhovor s předsedou komise městské části  
Ing. Janem Smejkalem

Rok 2020 byl pro naši republiku už od března naprosto výjimečný. Pande-
mie ochromila ekonomiku, školství, sportovní, kulturní akce… Jak se to proje-
vilo na našem předměstí? A v činnosti komise městské části?

Na činnost KMČ pandemie až na pár zrušených jednání vliv neměla. I přes zru-
šené jednání agenda komise fungovala nadále, žádosti občanů jsme řešili vzdáleně 
jak s členy komise, tak se zástupci Magistrátu. 

Pandemie se však promítla do kulturního života. Pro rok 2020 jsme pro kulturní 
život v naší části vyčlenili bezmála 80 000 korun, kterými jsme chtěli podpořit spolky 
a jednotlivce, kteří se na kulturním životě podílejí. Vznikl tak kalendář všelijakých 
kulturních akcí, které bohužel většinou nemohly proběhnout. Některé se realizovaly 
„za pochodu“ dle aktuálních vládních nařízení. 

Přesto se některé věci podařilo vyřešit. Připomeňme je. Tím také reaguji 
na připomínku jednoho černovírského občana, který sice na schůzi KMČ přišel 
s kritikou, ale současně poukázal, že v zápisech mu chybí zveřejnění úspěchů.

Jsem zastánce názoru, že činnost komise by měla být vidět okolo nás. Pokud 
tomu tak není, zřejmě realizujeme projekty, které jako občané nepotřebujeme. Ne-
myslím si, že je nutné zveřejňovat do zápisů či na sociální sítě, co se opravilo nebo 
dokonce podařilo vybudovat. 

V roce 2020 se opět podařila opravit část chodníku na Jablonského ulici. Velká 
oprava chodníku proběhla na Petřkově ulici. Podařila se, i když pouze částečně, 
oprava výmolů na ulicích Černovírská a Hlušovická. Začali jsme postupnou obnovu 
sportovního a kulturního areálu u Černovírského lesa, kde se po vybudování dět-
ského hřiště právě realizuje výstavba ochranných sítí a fotbalových branek. Na to 
bychom rádi navázali i v dalších letech rekonstrukcí přístřešku a laviček. 

A sem patří i program estetizace veřejného prostředí.
Program estetizace veřejného prostředí byl pro rok 2020 z důvodu pandemie po-

nížen na 150 000 korun. Tyto prostředky jsme využili na opravu komunikací a reali-
zaci fotbalového hřiště. Tento program by měl fungovat i v roce následujícím. Chtěl 
bych tímto vyzvat občany, aby byli aktivní, přišli na jednání KMČ a navrhli, co by-
chom za tyto prostředky mohli realizovat. 

Od konce února uplynulého roku je již v provozu nový most přes řeku Mo-
ravu u Gorazdova náměstí obvykle nazývaný u Bristolu. O něco později pak 
přibylo i napojení ze Sokolovské ulice. Semafory napomohly našim spoluob-
čanům k lepšímu projetí křižovatky jak do centra, tak i směrem k hlavnímu 
železničnímu nádraží. Přesto je tu provoz velmi rušný. A při průtahu Sokolov-
skou ulicí, Jablonského i Heydukovou také velmi rychlý. Což hodně lidem vadí. 
Je nějaká naděje na zlepšení tohoto stavu?
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Na této komunikaci jsme nechali v průběhu roku provést měření. Za celý den 
projede touto komunikací okolo 6 400 automobilů. I když 85 procent vozidel projede 
průměrnou rychlostí 46 km/h, najdou se také ti, kteří maximální rychlost nedodržují. 
Nejvyšší naměřená rychlost byla 102 km/h! Vlastníkem této komunikace je Olomouc-
ký kraj. I z tohoto důvodu je pro nás těžší realizovat jakékoliv úpravy či projekty ve-
doucí ke zklidnění dopravy. Odbor dopravy a územního rozvoje MMOL nám bohužel 
v této věci nijak zásadně nepomáhá. Uvidíme, jak dopadnou započaté jednání přímo 
s Olomouckým krajem. 

Ještě k dopravě: Hned za mostem spojujícím Černovír a Lazce ve směru 
na Hejčín přibyl na podzim miniaturní kruhový objezd. Údajně jej měl vybudo-
vat na vlastní náklady investor blízké stavby bytových domů. Mnohé zaskočil, 
jak o tom svědčí ohlasy na sociálních sítích. Poprosil bych komentář.

Stavbu kruhového objezdu realizoval soukromý subjekt. Stavba kruhového ob-
jezdu je součástí vydaného a platného stavebního povolení, které vydal stavební 
úřad a je součástí nově budovaného bytového komplexu. O této stavbě nás nikdo 
neinformoval a jako KMČ jsme se k ní neměli možnost vyjádřit. V průběhu výstavby 
jsme podali žádost o vybudování přechodu pro chodce, ta však vyslyšena nebyla. 

Závěrem bych chtěl poděkovat členům KMČ za celoroční práci a všem občanům 
Černovíra a Klášterního Hradiska popřát do nového roku zdraví a štěstí.  (red)

Komise městské části zasedala omezeně

I ve třetím povolebním roce pracovala komise městské části ve stejném složení. 
Pandemie ale omezila možnosti setkávání, takže se neuskutečnila dubnová schůz-
ka (komunikovalo se jen elektronicky). Podobně v závěru roku odpadlo listopadové 
i prosincové jednání.

Předsedou zůstal Ing. Jan Smejkal reprezentující vítěznou stranu ANO 2011. Dal-
šími členy KMČ jsou RNDr. Iva Lakomá, Ing. Bc. Roman Chrenko, Mgr.Vojtěch Ho-
lický, 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 2021, alespoň jsme si to tak naplánovali, budou veřejné schůzky komi-
se probíhat zpravidla první pondělky v měsíci v černovírské hasičské zbrojnici. A to 
od 18.00 hodin. Výjimku tvoří duben (Velikonoce) a červenec (státní svátek), kdy 
bylo jako vhodnější vybráno až druhé pondělí. V čase uzávěrky ročenky ještě nebylo 
jasné, zda a kdy proběhne lednová schůzka. Ta další by měla být už 1. února, poté 
1. března, 12. dubna, 3. května, 7. června, 12. července, 2. srpna, 6. září, 4. října a 1. 
listopadu. Poslední schůzka je naplánována na 6. prosince. Tentokrát ale dvojnásob 
platí, že pro případné změny je dobré sledovat informace ve vývěsních skříňkách. 
Případně na Internetu. (jih)
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I na detetašovaném pracovišti s omezeními 

V městské části Černovír – Klášterní Hradisko již patnáctým rokem působí v pro-
storách zrekonstruované hasičské zbrojnice pracoviště Magistrátu města Olomouce 
pod vedením RNDr. Ivy Lakomé. 

Pracoviště spolupracuje jak s komisí městské části Černovír – Klášterní Hradisko, 
tak se Sborem dobrovolných hasičů Černovír. Občanům předává aktuální informace 
a kontakt na odbory Magistrátu města Olomouce při řešení jejich požadavků, provádí 
ověřování podpisů a opisů listin, vyřizuje nejrůznější žádosti i připomínky ze strany ob-
čanů, spolupracuje s dalšími odbory magistrátu města. Tentokrát bylo pracoviště vzhle-
dem k epidemii koronaviru jak na jaře (březen – duben), tak na podzim (říjen – listopad) 
uzavřené. 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 využili, 
a to i z okolních městských částí Hejčín a Lazce. Za komunální odpad zde platilo 191 
občanů a za psy 47.

Těšíme se na další spolupráci s občany i v roce 2021, přejeme hodně zdraví a sil.
 (il)

ŽELEZNÝ ŠROT. Tak na tomto místě mohla být řada snímků, na něž se při uzávěrce Černovírské 
ročenky nedostalo. Třeba ona sádrová ruka na stromě na vycházkové trase u Pustatin (proběhla 
Facebookem, takže diskvalifikována), noční bouračka na Frajtově náměstí či za koronakrize zapás-
kováním uzavřená dětská hřiště (omlouvám se kolegům z komise za vyžádané, leč…). Také tu mohlo 
být foto v Drobničkách uvedeného křtu publikace Do přírody ve městě či některé další – historické. Na-
konec tedy 6. červen a černovírští hasiči při svozu železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů.
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Naši nejstarší a jubilanti

Stejně jako loni 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 je již od září 2018 paní Jiřina 
Drastichová z Frajtova náměstí, která se narodila v roce 1926. (Stručně jsme o ní 
psali i s připojeným snímkem v minulé ročence.) Po ní 94. narozeniny už oslavila jen 
Věra Moravcová z Benýškovy ulice.

Ročník 1927 – 93 let se loni dožila paní Ludmila Vyroubalová z Černovírské ulice.

Ročník 1928 – 92 let oslavila Jindřiška Uheríková z Jablonského ulice.

Ročník 1929 u nás není už dlouhou řadu let zastoupen

Ročník 1930 – Loňští devadesátníci, ve stejné sestavě jako před rokem. 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 – 89 let a tradiční čtveřice žen: Anna Schuffnerová (Na Partkách), 
Františka Novotná (Čelakovského), Doubravka Neugebauerová (Hlušovická) 
a Zdeňka Drtilová (Frajtovo náměstí).

Ročník 1932 má nadále tři zástupce – 88 let se postupně dožili Josef Novotný 
(Benýškova), Terezia Sklenářová (Čelakovského), Božena Dvořáková (U Háje).

Ročník 1933 – 87 let měly paní Marie Dohnalová z Jablonského ulice a Zdenka 
Langrová z Frajtova náměstí.

Ročník 1934 – 86 let oslavilo postupně šest lidí: Jindřich Štencl (Čelakovského), 
Miroslava Nakládalová (Frajtovo náměstí), Růžena Chmelíčková (Lamblova), 
Irena Lekešová, Danuše Punčochářová (obě Jablonského) a František Zapletal 
(U Stavu).

Ročník 1935 – zůstal (obdobně jako ročník 1929) osiřelý. Takže půlkulatých 85. 
narozenin se loni nedožil nikdo.

Pokud by někdo takový byl, patřil by k oslavencům ve věku 85, 80 a 75, k jejichž 
jubilejím chodí, pokud pandemie dovolí, přát členové KMČ. 

Z celkového počtu 20 jubilantů bylo loni 11 pětasedmdesátníků a 9 osmdesátníků. 
Rok 2021 je v tomto směru daleko bohatší, když jubilantů je 33. Pětaosmdesátiny 
budou slavit tři lidé, kulatých 80 let 11 lidí a 75 let dokonce 18 našich sousedů a sou-
sedek.
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My se však ještě alespoň stručně 
ohlédneme za některými jubilanty z roku 
2020. Chronologicky: Hned v lednu osla-
vil 75. narozeniny Vladimír Neduchal . 
Od nepaměti (zřejmě ještě z dob, kdy 
jsem v Černovíře neměl trvalé bydliště), 
se mi vryl jako člověk jedoucí na kole 
v železničářské uniformě. Pravda, stroj-
vůdce již nedělá, ale na kole jej v hustém 
provozu na Jablonského ulici lze vidět 
bez ohledu na počasí pravidelně (foto č. 
1). Také ještě v lednu měla 80. naroze-
niny Amalie Kameníčková. Té jsme se 
již věnovali, proto přidám jen jméno gra-
tulanta Ing. Zdeňka Blaťáka a fotografky 
Ing. Ivany Štěpánkové (foto č. 2). V červ-
nu se dožila 75 let Milena Křístková. 
Pracovala jako sekretářka na Okresním 
stavebním podniku a, jak říká, „u Forda“ 
(foto č. 3). 

Týž měsíc slavil 80. narozeniny 
Ing. Adolf Janda. Kdysi pracoval na mi-
nisterstvu obrany, později v Delta Army 
v Horce nad Moravou. Velký popularizá-
tor šachové hry. O jeho kroužku ve ško-
le a pak i v hasičské zbrojnici jsme psali 
již v Černovírské ročence 2003. S mno-
ha tehdy dětskými spoluhráči je stále 
v zápasovém kontaktu. Aktivní otužilec(!), 
což trochu potvrzuje snímek pořízený až 
v prosinci. V neposlední řadě se stará 
o nemocnou manželku (foto č. 4). Ko-
nečně 75 let se dožil i Ing. Svatopluk 
Hopjan. Někdejší projektant Agrostavu, 
později OSVČ. V mládí fotbalista Slovanu 
Černovír, čili vlastně také v béčku Sigmy 
MŽ, kde se u míče setkal i s legendárním 
Karlem Brücknerem. Dodnes aktivní ku-
želkář. Na snímku Zdeňka Blaťáka mu 
k narozeninám blahopřeje Jindřich Hova-
dík (foto č. 5).

 Text a pokud není  
uvedeno jinak také snímky (jih)

foto č. 2

foto č. 1

foto č. 3

foto č. 4

foto č. 5
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Krajské volby měly v Černovíře jiného vítěze

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se konaly 2. a 3. října, měly 
v Černovíře jiného vítěze, než určili voliči v celém kraji. Navíc by Černovírští nepo-
slali do kraje pět, ale hned šest volebních stran.

Volby se konaly v relativně klidné fázi epidemie, ovšem i tak volební komise muse-
la sedět za plexiskly (viz foto J. Hovadíka), samozřejmostí pak byly roušky.

Krajským vítězem voleb se stalo hnutí ANO 2011 s 27,01 procenta hlasů a 18 
z celkového počtu 55 mandátů. Jak známo, tento počet nestačil k vytvoření koalice 
a obhájení hejtmanského postu. Druzí skončili Piráti a Starostové (19,51 proc. hlasů), 
3. Spojenci pro Olomoucký kraj (18,43), 4. ODS (10,36) a 5. SPD (7,85 procenta).

Z 15 volebních uskupení se podařilo získat křesla v zastupitelstvu jen pěti. Těsně 
pod pětiprocentní hranicí skončili zjevně překvapivě vládní sociální demokraté spo-
jení s Patrioty Olomouckého kraje a také komunisté. Přes čtyři procenta se dostalo 
ještě i Hnutí Trikolóra.

Přestože o krajské volby zpravidla bývá menší zájem, tenkokrát k nim přišlo v „na-
šich“ pěti okresech 37,29 procenta oprávněných občanů. A v Černovíře dokonce 
45,33 procenta. Což znamená, že svůj názor projevilo 485 lidí.

Kdyby bylo jen na lidech z Černovíra a Klášterního Hradiska, tak by vítězem byli 
Spojenci pro Olomoucký kraj (tvoření KDU-ČSL, TOP 09, Stranou zelených a ProO-
lomouc). Spojenci tu získali 124 hlasy a podíl 25,99 procenta. Nad 20 procent se 
dostali i Piráti a Starostové a rovněž zde až třetí ANO. Obdobně jako v celokrajském 
měřítku tu skončila čtvrtá ODS a pátá SPD. Šestou stranou, tedy jen v preferencích 
našich spoluobčanů, byla sociální demokracie. Naopak komunisté měli ještě větší 
propad a skončili až osmí, když je pomyslně předběhla i Trikolóra. Zbývajících sedm 
stran mělo v Černovíře jen zanedbatelnou voličskou podporu – v absolutních číslech 
to bylo třikrát po nule, třikrát jeden hlas a jednu stranu volili tři lidé. (jih)
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Manželé RNDr. Věra a Ing. Vladimír MenšíkoviAlois Jirásek čestným občanem Černovíra 
aneb poslední léta samostatné obce

Pilní čtenáři naší ročenky vědí, že od roku 1850 byl život v obci řízen obec-
ním zastupitelstvem, v jehož čele stál představený obce – starosta. K jednání 
se scházelo nepravidelně nejméně šestkrát do roka. Jednání byla neveřejná. Běž-
ná agenda byla vyřizována obecním úřadem, k jehož vedení zaměstnávala obec 
tajemníka. Po roce 1912 vykonával tuto funkci pan Leopold Jabčík. Vedl zápisy 
z jednání, zajišťoval výkon usnesení a vedl Protokol zasedání obecního výboru. 
Protokol vydaných domovských listů, pracovních a čeledínských knížek a rovněž 
Pokladní deník. Připočteme-li k tomu vedení korespondence a úřední jednání, měl 
jistě práce dost. 

Jen mezi lety 1909 až 1914 najdeme v Protokolu domovských listů 362 zápi-
sů, z nichž je 62 o vydání Domovských listů, tedy potvrzení o příslušnosti občana 
do Černovíra. Tak zvané domovské právo získal občan narozením, nebo vdáním. 
Od roku 1896 také přijetím, o které mohl žádat jako bezúhonný nejdříve po deseti le-
tech pobytu. Domovské právo zajišťovalo chudinskou podporu. Potřebný příslušník 
obce musel ovšem prokázat, že není schopen výdělečné činnosti; nestačilo, že byl 
například jenom nezaměstnaný. Černovír poskytoval žadatelům o chudinskou pod-
poru finanční příspěvek, ubytování v obecním chudobinci nebo špitále a disponoval 
i několika obecními byty. O podpoře, její formě a výši rozhodovala obecní rada. Tak 
například 12. července 1913 bylo usneseno, aby Františku Smětákovi a Marii Pro-
cházkové chudinská měsíční podpora každému po 4 K udělena byla. Hodně tako-
vých žádostí projednávala rada v období válečném. Už 6. září 1914 udělila podporu 
12 K, protože živitel rukoval a žena se stará o cizí dítě svěřené jí do péče. Rovněž 
snížila a prodloužila nájmy v obecních bytech pro válečné vdovy. V roce 1915 koupi-
la obec domek č.p. 135 pro civilní špitál, který byl až dosud ve škole. K tomu domku 
si dovolím poznamenat, že byl následně v roce 1919 prodán panu Eduardu Peřinovi, 
po jeho smrti připadl manželce Miladě a od roku 1936 její dceři Marii Petřekové. 
Právě odsud byli manželé Petřekovi odvlečeni gestapem. Podrobně o tom napsal 
v Černovírské ročence 2019 pan Jindřich Hovadík. Dům byl na základě rozhodnutí 
státní tajné policie v Brně zabaven a až po roce 1948 se dostal opět do majetku zby-
lých členů rodiny. Stojí dodnes a najdete ho v ulici Čelakovského.

 Péče o chudé spoluobčany zatěžovala i tak dost napjatý obecní rozpočet a pro-
to rada žádosti o udělení domovského práva osobám v Černovíře nenarozeným 
či neprovdaným vyřizovala kladně po důkladném zvážení. Povinnost prokazovat 
v jednání s úřady domovské právo byla zrušena až v roce 1950. Je ovšem třeba 
zmínit i jinou než sociální stránku Domovských listů. Častým opatřením zvláště ra-
kouských soudů bylo vykázání do domovské obce. Tak mohl být postižen občan, 
který se při pobytu v jiné obci dopustil přestupku (často to byla potulka, opakované 
drobné delikty, prostituce atd.). Přesun byl proveden pod dozorem a opatření se 
jmenovalo postrk, lidově „jít šupem“. 
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Měsíční náklady na činnost kanceláře – tedy nutnou úřední činnost – jsou 
vedeny v Pokladním deníku. Za červen 1919 vykazuje úřad výdaj v hotovosti 424 
K a najdeme v něm třeba příspěvek pro žebráky (36 K), kopání hrobu (5 K), psací 
potřeby, poštovné, kolky atd. V celkové částce výdajů v tomto měsíci je započí-
táno i služné pro tajemníka – 300 K. Zachované doklady svědčí o tom, že vedení 
obce nebylo zatěžováno velkou byrokracií, doklady jsou stručné a přehledné.

Černovírští radní se ve sledovaném období potýkali s každoročním schodkem 
v obecním rozpočtu. Například za rok 1913 činil 10 218 K. Jestliže ve stejném 
roce počítali s příjmem 18 343 K, potom sekeru zaťali hodně hluboko. Řešení? 
Schodek v rozpočtu bude řešen přirážkou k obecním daním ve výši 66 %, což 
by mělo přinést 15 584 K. Jak vidno moudří otcové obce počítali už předem, že 
ztráta bude i v roce 1914. Má to ovšem jeden pikantní háček: zvýšení se netýká 
osobní daně z příjmu. Tedy občane plať, ale našich odměn se to netýká. Nejhůře 
bylo za války. Daně a poplatky byly zvyšovány každoročně. V roce 1917 dokonce 
o celých 90 %.

Příjmy obce vedle obecních daní tvořily poplatky za služby (vystavování listin 
a dokladů, ale také třeba za připouštění obecního býka) a obec pronajímala také 
výkon některých svých pravomocí. Například v srpnu 1912 žádá Karel Zlámal 
o svěření vyměřování vyvezeného písku pod stavem. Žádost zamítnuta, vše zů-
stane při starém. Obdobné rozhodnutí – vše při starém – padlo i v žádosti o změ-
nu ve správě rybářství, nebo pronájmu obecního mýta. Rozhodování obecní čer-
novírské rady bylo mezi lety 1912 až 1919 většinou konzervativní.

Třicátého července 1912 na výnos c.k. okresního hejtmanství usnesl se zdejší 
obecní výbor jednohlasně, že neuznává potřebu, aby ve zdejší obci nosili psi 
kovové známky, poněvadž ve dne jsou psy(!) uvázáni, pouze za doby noční jsou 
pouštěni ku hlídání. Zdejší obecní výbor je však pro to, aby v čas kontumace bylo 
učiněno vše potřebné.

O rok později projednal obecní výbor Výnos zemského výboru v Brně, kterým 
se doporučuje zdejší obci zavést spotřební dávky z piva, lihovin a vín. Usneseno 
jednohlasně, aby se spotřební dávky ve zdejší obci nevybíraly.

Příkladnou péči věnoval obecní výbor majetku obce. Opakovaně zamítal žá-
dosti o prodej obecních pozemků, hlídal jejich hranice a chránil obecní kasu. 
V roce 1912 řešil požadavek účasti na stavbě nové silnice mezi Klášterem Hra-
disko a Černovírem takto: ...obec jest ochotna poskytnouti potřebný písek na no-
vou silnici tím způsobem, že by zdejší obec vykázala místo v řece Moravě, zde 
by si silniční výbor na svůj náklad písek dobývati a vyvážeti mohl. Ovšem kdyby 
obec písku neměla, odpadl by tento slib. Dodávám, že cena kubíku písku byla 
v té době pro cizí 2 K a dopravu na svoje stavby obec platila.

Dne 24. srpna 1912 byla předložena žádost p. Martina Raštice, obchodníka 
v Černovíře, stran vymožení dluhu od zdejšího polního hlídače Jana Tesaře. Vý-
bor se usnesl, že jmenovaného předvolá – polní hlídač byl zaměstnancem obce 
a tudíž osoba úřední. Jak byl dluh uhrazen není známo, ale od ledna 1913 bylo 
Janu Tesařovi služné zvýšeno o 5 K a dokonce dostal nový stejnokroj!
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Nejvážnějším sporem vedeným obcí v předválečné době byl spor s městem. Olo-
moucká městská rada v červenci 1913 oznámila, že hodlá rozšířit ochranné pásmo 
městského vodovodu. Vzhledem k tomu, že se nové pásmo dotklo jak obecních 
tak soukromých pozemků v Černovíře (a Chválkovicích), zvedla se vlna protestů. 
Starosta dokonce svolal i mimořádné zasedání obecního výboru. Nic nepomohlo. 
A tak si Černovírští alespoň kladli řadu podmínek. Z nich některé byly nesplnitelné: 
město mělo vybudovat v obci vodovod a z něho měly zdejší domácnosti čerpat vodu 
zdarma, nebo aby město vykopalo několik nových studní, atd. Jiné se dočkaly reali-
zace, třeba ta, aby byla obecně přístupná cesta mezi Černovírem a Chválkovicemi. 
Odvolání a spory ukončila až válka.

První válečná obecní rada se sešla 6. září 1914 a hned řešila zcela nové pro-
blémy. Pro posílení nočního hlídání v obci byl přijat druhý hlídač, pan Jan Demeter. 
Obec měla také zjistit seznam osob, které by se proti choleře očkovati daly.

Ve válečném období byla řada požadavků nadřízených a často vojenských úřadů 
obci přímo diktována. Představitelům obce potom nezbývalo nic jiného, než poža-
dované poslušně vykonat. Tak bylo v září 1914 nařízeno, aby Černovír zajistil uby-
tování a stravování lidí, kteří mají být přistěhováni z ohrožené Haliče. Pro ten účel 
vyčlenil obecní výbor jmenovitě 12 obytných objektů. 

Častým požadavkem byly přípřeže – přistavení vozů – pro vojenské účely, a to 
zřejmě včetně dopravy zemřelých na vojenský hřbitov. Příkazy k vykonávání přípře-
že byly velmi nepopulární, a tak nakonec obecní výbor rozhodl v létě 1915 o příplat-
ku z obecní kasy: za jednospřeží 1 K 50 haléřů, za dvojspřeží 3 K.

Je pozoruhodné, že i v této situaci našel obecní výbor čas, a hlavně odhodlání, řešit 
naléhavé obecní záležitosti. Zasedání výboru 8. prosince 1916 pověřilo na naléhání 
nadučitele Peřiny školní radu, aby řešila zřízení poboček tříd v místní škole vzhledem 
k vysokému počtu dětí. Schválila rovněž rozšíření výuky ručních prací dívek a zavedení 
nepovinné výuky němčiny. Jednání s nadřízenými úřady bylo v tomto případě úspěšné.

V roce 1917 probíhala stavba silnice od města k Lazcům a Černovíru. Obec si 
na pokrytí požadované spoluúčasti zapůjčila 22 000 K od zdejšího Spořitelního a zá-
loženského spolku. Splátky byly stanoveny na 2000 ročně s úrokem 1000 K.

Hrobařem obecních rozpočtů se za války staly opakovaně vyžadované válečné 
půjčky. Ty vypisoval stát k pokrytí válečných nákladů. Upisovat je mohli jednotliv-
ci, podniky, korporace i obce. Zdůrazňován byl jejich vlastenecký účel a obecním 
výborům byly pro roce 1916 přímo nařizovány formou vem kde vem. Černovír tak 
vedle zastavení obecního majetku sahal i na fondy a nadace určené pro jiné účely. 
V květnu 1916 bylo upsáno na válečnou půjčku 300 K z fondu Františky Raštincové 
na věčné světlo na hřbitově a dalších 1500 z osvětlení kaple a hřbitova. V prosinci 
téhož roku byla válečná půjčka 10 000 K vzata z chudinského fondu a obec musela 
odprodat jednoho obecního býka. Starosta vždy svolával ke schvalování půjček celý 
výbor, ale i ten byl stále méně ochotný souhlasit se zadlužováním obce. Situace se 
nakonec tak vyhrotila, že bylo rozhodnuto svolat veřejnou schůzi občanů k válečným 
půjčkám. Válka vystavila Černovírským neúprosný účet: na válečné úsilí přispěla 
obec celkem 90 000 korunami. 
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Byly ovšem i radostnější výdaje. Tak věnovala obec 300 K na Národní divadlo 
v Brně. Stalo se 19. června 1918. Na tomtéž zasedání obecního výboru byli za čest-
né občany zdejší obce pro své zásluhy jmenováni pp. Alois Jirásek, spisovatel 
a František Staněk, poslanec.

Už v roce 1916 rozhodli zastupitelé, že v obci bude postaven pomník padlým 
vojínům a 7. února 1919 „obec věnuje na zřízení pomníku 2500 korun a učiní v obci 
sbírku a obec se zaručuje, že případný nedoplatek zaplatí.“ Ten pomník zdobí Čer-
novír dodnes.

Na stejném zasedání je oficiálně vyhlášen úmysl připojit Černovír k Olomouci. 
Žádné nadšení se nekonalo. Naopak jako vždycky opatrný obecní výbor pověřil sta-
rostu pana Karla Petra, aby požadoval svolat představenstva všech dotčených obcí 
bez účasti Olomouce, aby o této věci porokovaly.

Šestnáctého března 1919 jednohlasně usnešeno, aby zdejší obec připojena byla 
k Olomouci a zároveň usnešeno, aby obecní volby ve zdejší obci byly odloženy až 
do uzákonění spojení s Olomoucem. Poslední zápis ze zasedání obecního výboru 
má datum 8. 6. 1919. 

Některá archaicky znějící vyjádření v této práci jsou převzata ze zápisů obecní rady.
Všechny uváděné peněžní částky jsou v korunách a haléřích rakouské měny. 

 RUDOLF HRADEČNÝ

Rozhovor s administrátorem římskokatolické farnosti 
Klášterní Hradisko s P. Pavlem Hyacintem  
Kuchtou OPraem. 

Od roku 2019 je novým administrátorem excurrendo farnosti Klášterní Hradis-
ko, tedy duchovním správcem pověřeným správou jiné než své domovské farnosti, 
P. Pavel Hyacint Kuchta OPraem. Do farnosti náleží tři katastrální území vymezené 
Černovírem, Lazcemi a Klášterním Hradiskem (kam náleží i sídliště Černá cesta). 
Otec Hyacint působí také ve vojenské nemocnici v Klášterním Hradisku, která je sou-
částí farnosti. Je také kaplanem ve farnosti Svatý Kopeček u Olomouce. Rovněž je 
spirituálem čili duchovním správcem na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olo-
mouci a spirituálem Základní školy sv. Voršily v Olomouci. Doprovází také umírající 
v hospici na Sv. Kopečku. Otec Hyacint je milovníkem dobré kávy. 

Jak jste se stal správcem farnosti Klášterní Hradisko u kostela sv. Štěpána? 
Bydlíte na faře? 

Můj příchod na Sv. Kopeček a převzetí správy farnosti sv. Štěpána v Klášterním 
Hradisku byl součástí velkých strukturálních změn, které přišly s novým opatem Da-
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nielem Strahovské kanonie řádu premonstrátů, kam spadá i Svatý Kopeček. Byl jsem 
přeložen z Jihlavy, kde jsem před tím působil, do premonstrátské komunity na Sva-
tém Kopečku. Můj předchůdce Bedřich Přemysl Hanák žil přímo na Hradisku, což 
byla anomálie, která byla způsobena mnoha okolnostmi a předchozím strahovským 
opatem byla tolerována. Nový opat Daniel Janáček se rozhodl, že pokud máme plnit 
poslání, které od nás církev žádá, tak naší součástí je to, že máme žít ve společen-
ství. Žít v komunitě není nic zvláštního. Je to součást života řeholníka. Poslechl jsem 
zkrátka svého opata. Byla a je to pro mne výzva. Naším úkolem je vytvářet oázy, 
které budou živé a budou přitahovat svou živostí lidi z okolí. Principem je, že oázu 
není schopen člověk vytvořit sám, proto jsem v komunitě čtyř premonstrátů na Sv. 
Kopečku a na Klášterní Hradisko jen dojíždím. Jsem rád za společenství spolubratří 
a jsem za to velmi vděčný. Beru si z něj, co mi po vztahové stránce nabízí. Beru si, 
co sám nemám, a nabízím, co naopak mám. 

Co je tedy v komunitě Vaším úkolem? Čím se zabýváte? Vedle toho spra-
vujete také farnost sv. Štěpána na Klášterním Hradisku. Máte nějaké další ak-
tivity? 

Cílem mého kněžského působení bylo, abych neměl až do smrti žádné funkce. 
Ale již ve čtvrtém roce svého kněžství mám tolik funkcí, že začínám konkurovat 
Johánkovi z Pomuku (tedy Janu Nepomuckému). (Smích.) Kromě toho, že jsem 
kaplanem na Sv. Kopečku, jsem spirituálem na Vyšší odborné škole sociální Ca-
ritas, spirituálem na základní škole sv. Voršily u Tržnice a zároveň jsem admini-
strátorem na Hradisku. Mám sklony být nablízku zejména lidem, kteří se věnují 
sociální práci, či charitě. Moje dvě základní teze (tzv. Magna charta), kterými se 
řídím jsou, za 1. klíč k centru leží na periferii a za 2. pečovat o pečující. Často se 
můžeme upečovat z toho, že pečujeme o ty, kdo péči potřebují. A nevidíme často 
to, že daleko větší množství péče – byť samozřejmě jiné – potřebují více ti, kteří 
pečují o druhé lidi. A třetí moje Magna charta je: radost Hospodina ať je Vaší silou 
(Nehemiáš 8,10). Jelikož podstatou křesťanství je radost z evangelia. Radostná 
zvěst je to, čemu máme věřit. Z tohoto důvodu Hradisko, ač jsem jej původně ne-
chtěl, naplňuje všechny mé teze. 

Abych se ještě vrátil k tomu, jak vlastně vzniklo, že jsem se stal správcem 
na Hradisku. Z Prahy do Olomouce přijel opat Daniel s převorem Martinem. Navští-
vili jsme společně pana arcibiskupa, který nám řekl, že jak si jakožto premonstráti 
mezi sebou rozdělíme povinnosti na Sv. Kopečku, ve Chválkovicích, v Klášterním 
Hradisku či v církevních školách, tak to holt budeme mít. Pak jsme se přesunuli 
na Kopeček, kde začalo „porcování“ našich povinností. Měl jsem jen podmínku, 
aby mi nebrali Caritasku, umírající a Charitu a potom budu dělat úplně cokoliv. Ne-
dělá mi problém manuální práce, ale hlavně jsem nechtěl žádné funkce. Když se to 
řešilo, měl jsem zrovna telefonát. Odešel jsem do vedlejší místnosti. Když jsem se 
vrátil, zjistil jsem, že jsem se stal administrátorem na Hradisku. Říkám jim, chlapi, 
vy jste se snad zbláznili, to bude průšvih. Opat mi řekl, že to zvládnu. Já jsem pak 
přijel na Hradisko a uvědomil jsem si tři klíčové věci, které souvisí s třemi body mé 
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Magny charty. První: je to svým způsobem olomoucká periferie, protože ve chvíli, 
kdy nefunguje provoz ve špitále, návštěvy, nemocniční cvrkot, tak provoz kolem 
fary je minimální. Je to zároveň úžasná periferie, ze které když vyjdete, tak vidíte 
katedrálu. Zároveň mne uchvátilo Hradisko svojí krásou. Já mám radostný pocit 
kdykoliv když vstupuji do špitálu a do kostela sv. Štěpána. Protože vstupuji mezi 
své. Já si tam vždycky na pamětní desce přečtu, že jej stavěli před mnoha staletími 
moji spolubratři premonstráti. Většina to míjí bez povšimnutí. Já se tam vždycky 
zastavím a pomodlím se za mrtvé, kteří v těch prostorách zemřeli. Pak jdu na od-
dělení. Procházím mříží, která je podobná jako na Kopečku. A uvědomím si, že 
klášter Hradisko stavěli stejní lidé. A hlavně. Vstupuji do klauzury kláštera (pozn. 
veřejnosti nepřístupná část kláštera). Všichni ti nemocní leží vlastně v bývalé klau-
zuře. Mám velmi povznášející pocit z toho, že tam jdu a modlím se, žehnám, nesu 
Eucharistii (hostii), jdu pomazat nemocné. Avšak hlavně, já všechno tohle dělám 
ne navzdory, ale přes velkou váhu absolutistické moci, která si chtěla podmanit 
církev, v osobě Josefa II. Já se v premonstrátském hábitu producíruju tam, kde 
moji spolubratři nemohli (pozn. v roce 1784 byl klášter premonstrátům zabaven 
státem a byl poskytnut eráru k utilitárnímu využití). Mám radostný pocit z toho, že 
jsem ve svém. Proto tak rád do Hradiska chodím. Navíc je tam výborná nemocniční 
kaplanka Anežka Petříková. Kterou neoslovuje nemocniční personál funkcí, ale 
jménem. Odvádí zde velké množství práce. Škoda jen, že nemůže zpovídat a za-
opatřovat. Na to je pochopitelně potřeba kněz. Lidé často chtějí mluvit s knězem, 
kdy neformální rozhovor může přejít ve zpověď. Ovšem kaplanka musí v takovém 
okamžiku rozhovor ukončit. 

Jak se Vám daří působit ve farnosti? Zvláště pak v současné době zdra-
votní krize, kdy je země v celostátní karanténě (lockdownu) kvůli koronaviru 
Covid-19. 

Nepracuji s farností tak, že bych přemýšlel, co tam chybí a snažil se to farníkům 
vnucovat. Snažím se podle slov papeže Františka své farníky doprovázet – rozli-
šovat – integrovat. Jsem nyní ve fázi naslouchání. Snažím se rozlišovat, co je pro 
mé farníky důležité, dobré či špatné. Nemyslím si, že bych jim měl vnucovat něco 
svého či něco nového. Vnímám, že jsem byl poslán, abych je doprovázel v jejich 
životních situacích, v nichž se nachází. Mým úkolem je zachovat důstojnost lidí. 
Žili ve strachu, že jakmile odejde farář, na kterého jsou zvyklí, tak nedostanou 
jiného. Myslím, že jestli něco snižuje lidskou důstojnost, tak je to právě strach. 
Báli se, že když odejde Otec Bedřich, tak skončí svět. Přišel nový kněz a farníci 
vyjadřovali své obavy, ale zároveň radost, že mají kněze. Nemám potřebu ani 
ambici cokoliv s farníky zkoušet. Mám možnost zkoušet různé přístupy s mladými 
dospělými lidmi na Caritasce, kde také působím. A vnímám, že tak je to dobře. 
Fascinuje mne úžasné svědectví věrnosti mých farníků z Hradiska k Bohu, církvi 
i farnosti. Vypráví mi, jak začali chodit do farního kostela sv. Štěpána za Pátera 
Studeného v 70. letech. Nepřipadalo by mi správné, kdybych se je já mladý kněz 
snažil předělat. 
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Věřících je na nedělních mších kolem 40. Stabilní jádro je kolem dvaceti lidí. Další 
lidé, pak chodí občas. Mám všechny své farníky rád. Připravuji jednu dospělou ženu 
na křest. V současné situaci však nemohu sloužit bohoslužby, jelikož jsou zaká-
zané. Jsem v kostele k dispozici každou neděli od 9 do 11 hodin pro individuální 
– pochopitelně distancované – setkávání. Mám čas se se svými farníky individuálně 
setkat. Jednotlivě se za každého modlit, nasměřovat modlitbu na jeho problémy. Je 
to vlastně šance farníky osobně poznat. A to je pro mě krásné, protože bez Covidu 
bych tuhle možnost vlastně neměl. Mne ta současná situace motivuje a je pro mne 
výzvou. Můj předchůdce Otec Bedřich udělal mnoho důležitého, zvláště se věnoval 
technickým věcem. Mnoho věcí opravil či uvedl do původního stavu. Pro mne je pod-
statná péče o farníky a o špitál. Rád bych také rozeběhl spolupráci s detoxem (pozn. 
Střediskem sekundární prevence a léčby závislostí při Vojenské nemocnici). Ovšem 
to nám zatím překazil Covid. Stejně tak bych rád spolupracoval s psychiatrickým od-
dělením. Velmi mi pomáhá, že ve vojenské nemocnici působí jako kaplanka Anežka, 
která mi připraví terén, což mi ulehčuje práci – zejména jde o zpovídání či pomazání 
nemocných. Kdybych měl říci, zda věnuji více energie a času farnosti nebo nemoc-
nici, tak je to farnost. Zatímco v nemocnici je potřeba být flexibilní – což znamená 
rychle přijet, když je potřeba udělit urgentně pomazání nemocných – tak ve farnosti 
je čas více strukturovaný – zpovědi, plánované duchovní rozhovory, či bohoslužby. 

V nemocnici na Hradisku jsem třeba zaopatřoval 90letou paní, která měla nad 
postelí metál od ministra obrany za chrabrost. Člověk by to do ní neřekl. Mladému 
vojákovi, který leží na oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIOP) ve vigilním kóma-
tu, se neotevřel padák. Nikdy se z něj neprobudí. Doprovázel jsem k němu maminku, 
která přišla ke svému mlčícímu synovi. Mohl jsem být hlasem toho mlčícího syna. 
Pro mne bylo důležité, aby tam matka nebyla sama. Mohl jsem jí věnovat dvě hodiny 
svého života. Panna Maria na Golgotě také nebyla u svého trpícího syna Ježíše Kris-
ta sama. Proč by tedy tahle žena měla být? Byl jsem poslán arcibiskupem, opatem 
a Hospodinem do (bývalého) premonstrátského kláštera v premonstrátském hábitu 
a mám obrovskou možnost se přitom věnovat konkrétnímu člověku na individuální 
bázi. To je přece práce snů. 

Jak vnímáte to, že v Černovíře je či byla komunita Československé církve 
husitské? 

Nejstarší generace mi vypráví, že ještě v 70. a v 80. letech byly v Černovíře vypra-
vovány husitské pohřby. Je zde pluralita církví, katolíci vedle husitů. Je to pestrost. 
Dar. Já jako člověk, který pochází z husitských jižních Čech, mám pro to pochope-
ní. Co mne překvapuje, že jsou tady v Olomouci tak blízko sebe husitské svatyně. 
V Černovíře je to sbor Prokopa Holého, pak samozřejmě hlavní olomoucký husitský 
chrám nedaleko centra, Husův sbor v Hodolanech, na Radíkově a v Samotiškách 
jsou pak husitské zvoničky. Nedělá mi problém vstoupit do husitského sboru. Letos 
jsem se účastnil svatby v husitském kostele, kde z 6 kněží bylo 5 husitských, já je-
diný katolický. Hledání toho, co je Boží a co je Kristovo, je pro nás společné a velmi 
důležité. Cítím, že můžu být husitskou tradicí obohacen. 
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Ve velkém městě jako je Olomouc často lidé nechodí do svého farního kos-
tela, ale často se stává, že chodí jinam. Třeba mají oblíbený kostel, kněze. Po-
ciťujete to nějak na Hradisku? 

Do kostela sv. Štěpána chodí spíše starší lidé. Místní. Nicméně jsou tam i mladé 
rodiny s dětmi. Dětí je v kostele pár. Samozřejmě chápu, že lidé chodí i jinam. Přijde 
mi dokonce důležité, že nechodí tam kam patří de iure podle farnosti, ale tam kde 
najdou společenství, které jim vyhovuje. Pokud lidé chodí jinam, třeba mladé rodiny 
k dominikánům, nevadí mi to. Jde o podstatu příslušnosti ke společenství. Sjedno-
cujícím prvkem by měl být Kristus. Pokud by nebyl tím prvkem, takové společenství 
by pak nebylo křesťanské. 

Co Vám přináší potěšení? 
Jsem velký milovník dobré kávy. Moje Magna charta je podtržena „skrze kafe 

k Hospodinu“. To je asi jediné, co v Černovíře není: dobrá kavárna. Ale když prochá-
zím Olomoucí a vidím to množství kaváren, tak si říkám „Hospodin se stará o svého 
služebníka“. (smích) 

Odkud pocházíte? Z jakého prostředí? Jaké jste měl zázemí? 
Pocházím z Milevska, což je v okrese Písek v Jihočeském kraji. Od 12. století 

zde stojí premonstrátský klášter, stejně jako tady na Hradisku. Mé rodiště má tedy 
s místem, kde nyní působím, mnoho společného. Víru mi předali rodiče. Vlastně ani 
nevím jak. Asi přirozeně. Ale už se nemám koho zeptat, tatínek zemřel, maminka 
je vážně nemocná a bohužel nemluví. Jsem vděčný za to, že mi byla víra předána 
podobným způsobem jako když Ježíš pracoval s emauzskými učedníky: někde se 
ke mně připojila a stala se součástí mého života. Měl jsem velké štěstí, že jsem se 
narodil v roce 1989. Jako malé mlčící batole v náručí jsem v roce 1990 spolu s mými 
rodiči vítal prvního navrátivšího premonstráta Metoděje Kozubíka, který přišel do to-
tálně zdevastovaného kláštera v Milevsku. Dnes je už naštěstí opravený. Já jsem 
se potkával v Milevsku s velmi dobrými premonstráty. Zažil jsem generaci, která 
vycházela z pražského Strahova. Husákovy děti, které byly zformované v 90. letech. 
Mladí lidé v plné síle. Byli lidští, otevření, normální, bez paternalismu, klerikalismu, či 
katolické bigotnosti. Ale v pubertě přišla krize. V té době mi navíc zemřel otec. Když 
mi bylo 18 let, začala ve mně uzrávat myšlenka, že mne Pán Bůh volá do kláštera 
a pak i ke kněžství. V době, kdy jsem studoval v Praze historii, tak jsem tíhnul k domi-
nikánům, nakonec jsem přes určité odmítání přece jen našel cestu k premonstrátům.
Ještě jako student historie jsem zaklepal na dveře strahovského kláštera a oslovil 
opata, že se chci stát premonstrátem. A myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého 
života. Jsem vděčný za své spolubratry. Jsem vděčný za originalitu každého z nich. 
Za zázemí, za lidský polštář, do kterého můžu padnout, když padám na hubu. Historii 
jsem dostudoval do úrovně bakaláře, pak jsem vstoupil do řádu. Myslím, že kdybych 
pokračoval ve studiu historie, tak nevěřím, že bych byl šťastný. Historie pro mne 
zůstala koníčkem, ale živý člověk je pro mne důležitější. Pro mne je důležitější než 
nějaká historická památka, člověk, se kterým o té památce mluvím. Jako historik 
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může člověk zjistit podrobnosti ze života nebo myšlenkové pochody někoho, kdo 
je většinou po smrti. Ale jako kněz můžu – ne svojí – ale Ježíšovou mocí pracovat 
na budoucnosti lidí. A i u umírajících mám šanci působit kauzálně. A je to důvod, 
proč velmi rád chodím do hospice na Kopečku, kde se bojuje o lidskou důstojnost 
na mnoha frontách. 

Kde jste před svým příchodem do Olomouce působil? 
Na Sv. Kopečku jsem ve třetí komunitě. Nejprve jsem byl na Strahově v Praze 

ve formaci. Pak jsem byl dva roky v Jihlavě. Teď jsem tedy zde.

Jak trávíte volný čas? 
Jednou týdně se snažím jet za rodinou. Snažím se navštěvovat svou vážně ne-

mocnou maminkou, která je v hospici ve Staré Boleslavi. A také sestru, která žije 
v Praze. Když jedu 7 hodin autem z Olomouce tam a zpět, tak je to čas, který se dá 
nádherně využít k modlitbě, nebo někomu zavolat přes handsfree. 

Jak jste přišel ke svému řeholnímu jménu Hyacint? 
Úplně jednoduše, dal mi ho opat. Chtěl jsem jméno po někom, kdo je bezpečně 

mrtvý. Líbil se mi svatý Dominik, protože mám dominikány ve velké oblibě. Ale jméno 
Dominik v řádu máme a ve strahovské kanonii nemůžou být dva žijící řeholníci téhož 
jména. Když jsem začal přemýšlet o jménu, tak jsem si uvědomil, že se nechci jme-
novat po nějakém průšviháři, ale po někom s dobrou pověstí. A že můžu díky jménu 
navázat na to, co zemřelý bratr téhož jména dobrého udělal. A posunul to někam dál, 
protože člověk je originální individualita. Vyselektoval jsem dvě jména, Cyril a Hya-
cint, které jsem sdělil opatovi. Které mi dá už bylo na něm. Když na obláčce – což 
je obřad, kdy nově příchozí člen řeholního řádu poprvé obléká řeholní oděv svého 
řádu – zaznělo jméno Hyacint, tak jsem si uvědomil, že jsem byl pozván k určité 
„nadřádovosti“ (pozn. dominikáni mají zkratku OP, tj. Ordo Fratrum Praedicatorum 
– Řád bratří kazatelů, premonstráti OPraem, tj. Sacer Candidus et Canonicus Ordo 
Praemonstratensis – Řád řeholních kanovníků premonstrátských). 

Jmenujete se tedy po dominikánovi Hyacintovi, který založil klášter v Olo-
mouci? 

Ano, jmenuji se po polském dominikánovi, který žil ve 13. století. Prošel mj. Olo-
moucí a založil zde dominikánský klášter, který byl původně u kostela sv. Michala. 
A víte, kde je v Olomouci socha sv. Hyacinta? Je to v kostele sv. Kateřiny v Olomou-
ci, kde mívám mši svatou pro žáky a učitele základní školy Sv. Voršily. 

Jaký máte vztah k olomouckým Přemyslovcům pohřbeným v kostele sv. 
Štěpána v Klášterním Hradisku? 

Teď je ticho po pěšině. Můj předchůdce Otec Bedřich tomu věnoval velkou péči 
a velké množství energie. Já k tomu hledám vztah. Musím znovu zopakovat, že pro 
mě jsou důležitější živí lidé. Nicméně mám k tomu velkou úctu. Je potřeba říct, že je 
nutné, aby s těmi ostatky bylo nakládáno důstojně. Přemýšlíme se svatokopeckým 
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farářem Adriánem Pavlem Zemkem, jak propojit Klášterní Hradisko a Sv. Kopeček 
v souvislosti s 900. výročím založení řádu premonstrátů, které se bude na celém 
světě slavit příští rok. Přemýšlíme, jak to udělat. Zatím však nemáme žádnou pev-
nou koncepci. Rádi bychom provedli opětovné pietní uložení ostatků olomouckých 
Přemyslovců jako součást oslavy řádového jubilea v roce 2021. Ovšem vnímám, že 
toto téma ve farnosti vůbec nerezonuje. Spíš to zajímá historiky, či historiky umění. 

Děkuji za rozhovor. Těším se na setkání v reálném světě, nejen přes kameru.
 PETR FOJTÍK 

Rozhovor jsme vedli na svá-
tek svatého Martina L. P. 2020. 
Kvůli celostátní karanténě byl 
veden elektronicky přes apli-
kaci ZOOM. 

Bohoslužby ve farním koste-
le sv. Štěpána na Klášterním 
Hradisku se za normálních 
okolností konají pravidel-
ně každou neděli od 10.00 
hodin. Ve všedních dnech 
ve středu a v pátek od 16.45 
hodin. Každou první sobotu 
v měsíci od 8.00 hodin. 

Farní úřad Římskokatolické 
farnosti Olomouc – Klášter-
ní Hradisko sídlí na adrese: 
Sušilovo nám. 70/2, Olomouc 
– Klášterní Hradisko, 779 00. 
Kontakt na P. Hyacinta Pavla 
Kuchtu OPraem: 
mobil +420 731 272 856, 
e-mail gotsalk@seznam.cz.
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Malé ohlédnutí za černovírskými osmdesátkami

Naše ročenka se tradičně zabývá společenským děním v Černovíře v sou-
časnosti, ale hodně také životem a jeho kvasem v první polovině 20. století. 
Dospěl jsem k názoru, že by zřejmě stálo za to, ohlédnout se i za 80. lety. 
Jednak je hodně lidí nezažilo vůbec, případně jen v dětství. Ale i těm starším 
mnohá fakta unikala, případně si je zapamatovali nepřesně. Dokonce i před-
pojatě. Ať již zprava či zleva. A právě v ty okamžiky rozhodování, zda psát či 
nikoli, mi vyvstával na mysli údajný výrok generálního ředitele České televize 
Petra Dvořáka, který na požadavek zveřejnit platy „svých“ moderátorů měl 
říct, že naše společnost na to ještě není připravena. Věřme, že mé vzpomínky 
nikoho nepohorší.

Osmdesátá léta pro leckoho znamenají především vzpomínku na jejich začátek 
– v březnu 1981 nastaly po několika desítkách let po oteplení a tání sněhu spoje-
ném s deštěm opět povodně. Voda zasáhla nejen sklepy, ale i mnohé budovy, ale 
vše bylo jen takovým varováním před dosud největšími povodněmi, které přišly až 
za dalších 16 let.

Chtěl jsem ale něco napsat o společenském životě. V době doznívající norma-
lizace a jakéhosi pokusu o gorbačovskou přestavbu. Když se podíváme napří-
klad do „Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti v obvodě Osvětové besedy 
v Olomouci – Černovíře pro rok 1988“, vidíme v něm už v prosinci předchozího 
roku doslova desítky akcí. K nim se ještě dostaneme.

Dovolím si malou odbočku. Jak konstatovala rada osvětové besedy, k rozvíjení 
kulturně výchovné činnosti v obvodě je v ulici Aloise Stratila k dispozici Agitační 
středisko s kapacitou 80 míst ve velké a 20 míst v malé klubovně. Byl tam také 
instalován promítací přístroj na 16 mm film a ústředna místního rozhlasu. Pokud 
někdo tápe už v tomto zásadním bodě, tak jde o prostory současného Bulharského 
klubu.

Všechny organizace byly sdruženy do Místního výboru Národní fronty v Čer-
novíře. Ta sdružovala kromě již zmíněné Osvětové besedy také Občanský výbor, 
uliční organizaci KSČ, agitační radu, zástupce ZŠ a její SRPŠ, mateřské školy 
i předsedy základních organizací Československého červeného kříže, SČSP (Sva-
zu československo-sovětského přátelství), Českého svazu chovatelů, Českého 
svazu žen, TJ Slovan Černovír a Českého svazu požární ochrany. Celkem 15 lidí, 
z nichž dnes žije jen pět.

Samotný plán kulturně výchovné činnosti zahrnoval hned 1. ledna rozhlasovou 
relaci s blahopřáním občanům k Novému roku. Brzy následovaly plesy – SRPŠ 
a ZŠ, dále TJ Slovan a Svazu žen. Byly i další akce, které lze považovat za smy-
sluplné – například zjevně velmi aktivní ženy si na jaro naplánovaly výšlap podél 
Bystřičky, zájezd za historickými památkami, „zdravotně-estetický kurs“, besedu 
o sběru léčivých bylin, exkurzi do Farmakonu, receptář dobrých nápadů a další 
akce. Hasiči, tehdy požárnící, si stejně jako v současnosti vytyčili kácení máje 
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spolu s Mezinárodním dnem dětí, vypravili také zájezd a rovněž připravili protipo-
žární relace. Kromě toho měly ze seznamu akcí ohlas i četná filmová představení 
zaměřená pro školní družinu.

Ostatní akce byly, jak to nazvat, především angažované. A tak se konaly výstav-
ky fotografií ke Dnům přátelství s NDR, podobná i maďarských fotografií, polských, 
ke Dnům sovětské kultury a nechyběla ani výstavka ke dnům bulharské kultury. 
K sérii rovněž vesměs angažovaných relací patřily ty, které se věnovaly výročím 
čs. prezidentů – nejen toho tehdy aktuálního Gustáva Husáka (jubileum 75 let), ale 
i k nekulatým narozeninám Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého či Ludvíka 
Svobody. Na hodně lidí, zejména mladší generace, působily přinejmenším formál-
ně.

Celý rok završila relace plánovaná na 30. prosince – poděkování organizacím 
Národní fronty za spolupráci v roce 1988. Ta součinnost sice nějaká byla, nicméně 
ne vždy ideální. Tenkrát si stěžoval předseda Osvětové besedy na přístup chova-
telů. Není to současníkům povědomé? 

Minimálně dvě akce Místního výboru Národní fronty si vybavuji nejen jako zda-
řilé, ale na nichž se také podílela velká část lidí aktivních v různých organizacích. 
Byla to přátelská posezení spojená s oceňováním zasloužilých pečovatelek Čs. 
červeného kříže a hasičů. A zde poprvé a naposledy v tomto článku padnou i tři 
konkrétní jména. Pocta byla vzdána někdejšímu členu výboru organizace Janu 
Petříkovi (*1915), který byl členem hasičů od roku 1945. Dále bývalému veliteli 
požární jednotky Karlu Doleželovi (*1922) – ten byl dokonce zakládajícím členem 
černovírských hasičů. A Františku Procházkovi (*1915), který vykonával funkci 
hospodáře a významnou měrou se podílel na přestavbě budovy bývalé Orlovny 
na požární zbrojnici.

Podobné to bylo u oceňování zasloužilých pečovatelek ČSČK našeho obvodu. 
Žen již v důchodovém věku, které se staraly o ty ještě starší a už dost hendikepo-
vané Černovíranky.

Ještě tu mám jednu věc. Směny Národní fronty. Ta jarní se v roce 1989 usku-
tečnila, jak potvrzuje rozhlasová relace, uskutečnila v Olomouci v sobotu 15. dub-
na, v Černovíře pak společná už v pátek odpoledne. Zaměřena byla především 
na úklid veřejných prostranství, hlavně Frajtova náměstí. Zde byl také přistaven 
kontejner, přičemž železný šrot se soustřeďoval na skládky a poté odvážel až o tý-
den později. Naposledy se ještě uskutečnila podzimní směna NF. A v ní se pak mj. 
natírala autobusová čekárna na Jablonského ulici. Plechová. Bylo to našedo…

Když jsem začínal psát tyto řádky, tak jsem si slíbil, že se „nedopustím“ ně-
jakého hodnocení. Nechť si každý udělá obrázek sám. Nicméně – s odstupem 
vidím, že motivace zastávat funkce byla různá – od snahy být u toho, dostat čárku 
za angažovanost apod. až po upřímné úsilí udělat ve volném čase něco nejen pro 
sebe, ale i pro jiné. Řekl bych, že ti druzí, organizátoři konkrétních akcí, cvičitelé, 
trenéři vždy byli a v každé době jsou. Jen jich není neomezené množství a nesmí 
se nechat otrávit.

 JINDŘICH HOVADÍK
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Hasiči oslavili 80. výročí

Uplynulý rok byl pro černovírské hasiče rokem významným. Před 80 lety, 
v období druhé světové války, vznikla potřeba chránit obyvatele před následky 
útoků ze vzduchu. Za tímto účelem byly na území protektorátu Čechy a Morava 
zřizovány sbory dobrovolných hasičů. Jako jeden z těchto sborů byl v roce 
1940 založen, na příkaz tehdejšího starosty města Olomouce, i ten náš v Čer-
novíře. 

Nově založený sbor sídlil v objektu lazecké sladovny. V roce 1941 měl 41 činných 
členů, k dispozici ruční vozovou stříkačku, 36 přileb, 8 opasků, naviják na hadice, 
400 metrů hadic a 6 zimních blůz. Prvním požárem, u kterého sbor zasahoval, se 
stal požár Klášterního Hradiska. Hasilo se tehdy za pomoci ruční stříkačky přiveze-
né koňským spřežením. V roce 1941 byl sborem zakoupen osobní automobil Tatra, 
který byl následně přestavěn na automobil požární. V roce 1942 dostal sbor nařízení 
přestěhovat se do budovy bývalé Orlovny. V roce 1946 byl sboru darován prapor. 
Ve stejném roce zasahovali hasiči při rozbíjení ledu a povodních. V Dělnickém domě 
byl pořádán první poválečný ples. Počátkem padesátých let byl zakoupen požární 
automobil Praga RN AS-16. Na sklonku roku 1954 černovírští hasiči započali s vý-
stavbou zbrojnice, kterou svépomocí dokončili roku 1956. V následujících letech 
se černovírští hasiči kromě běžných mimořádných událostí podíleli na záchranných 
a likvidačních pracích při rozsáhlých povodních v Čechách a na Moravě v letech 
1981,1997, 2002, 2006 a 2010. V roce 2006 sbor z vlastních prostředků zakoupil 
automobil Mercedes Benz C310, který byl ve spolupráci s Magistrátem města Olo-
mouc přestavěn na zásahový DA a v roce 2008 zařazen k výzbroji JSDH. Ve výbavě 
jednotky býval také dopravní automobil DA 12 Avia A31. V letech 2009/2010 došlo 
k rozsáhlé rekonstrukci hasičské zbrojnice. Nová zbrojnice, jak ji známe nyní, byla 
slavnostně otevřena 9. října 2010. Od listopadu 2016 má zdejší jednotka v zápůjčce 
od HZS Olomouckého kraje vozidlo CAS 24 Scanie s nádrží na 3200 l vody a 400 l 
pěnidla. Od ledna 2019 mají hasiči z Černovíra k dispozici také vozidlo DA-L1Z, Ford 
Transit. 

Osmdesáté výročí založení sboru členové oslavili v sobotu 19. září 2020 
na hasičské zbrojnici v Olomouci – Černovíře. Tento slavnostní den hasiči zahá-
jili průvodem. Za doprovodu dechové hudby Dolanka, Bohuňovických mažoretek, 
mnoha zástupců spřátelených sborů a významných hostů se vydali ulicemi Černo-
víra. V rámci průvodu byla položením věnce uctěna památka obětí světových válek. 
Po návratu průvodu na hasičskou zbrojnici mohli účastníci oslav shlédnout vystou-
pení mažoretek. Následoval slavnostní nástup hasičů spojený s předáváním vyzna-
menání členům SDH Olomouc – Černovír a poděkování hostům a spřáteleným sbo-
rům. Po této oficiální části byla pro účastníky připravena ukázka činnosti kolektivu 
mladých hasičů v podobě požárního útoku a komentovaná ukázka vyproštění osoby 
z havarovaného vozidla, které se ujali členové jednotky SDH Olomouc – Černovír. 
Během celého dopoledne bylo možné prohlédnout si fotografie dokumentující čin-
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nost sboru nebo vystavené požární automobily – v současné době užívanou CAS 
24 Scanie a Ford Transit, tak veterány Praga RN z SDH Doloplazy a historickou 
motorovou stříkačku Škoda z SDH Olomouc – Chválkovice.

 JITKA SOUČKOVÁ, STAROSTKA SBORU

Ze záběrů Jindřicha Hovadíka z oslav přinášíme malý fotofejeton: 1) Ředitel Hasičského zá-
chranného sboru Olomouckého kraje Ing. Karel Kolářík oceňuje starostku černovírského sboru, 
2) Čelo slavnostního průvodu Černovírem, 3) Historická stříkačka chválkovického SDH z roku 
1929, 4) Pietní zastávka u pomníku obětí světových válek na Frajtově náměstí (další zastávky 
byly u rodného domu padlých odbojářů bratří Čtvrtlíkových na Heydukově ulici a u Mariánské 
kaple na Černovírské ulici).
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Rok 2020 ve Slovanu Černovír nebyl příliš povedený

Popsat celoroční činnost fotbalistů Slovanu Černovír v kalendářním roce 
2020 není vůbec veselé psaní. Také do krajského fotbalu, podobně jako do celé 
řady dalších aktivit, totiž velmi výrazně zasáhla epidemie covid-19. Ta se naplno 
rozjela až v průběhu měsíce března, následně celého jara a do hry vstoupila 
i během podzimu. Její následky byly ale pro černovírský fotbal fatální. 

Do té doby se vedení klubu snažilo udělat co nejvíc práce na záchranářské misi 
s udržením krajského přeboru mužů. Na začátku zimní přípravy to ještě vypadalo na-
dějně a mužstvo bylo odhodlané porvat se o příslušnost ke krajské elitě. Nicméně 
postupně začala klesat účast hráčů na trénincích, a to už pomalu začalo naznačovat 
následné problémy. Ty spočívaly nejvíc v tom, že mužstvo mělo obhájit 14. příčku 
po podzimu, ale všichni, kdo trochu sledovali průběh přípravy, moc optimismu mít ne-
mohli. To, že se jarní část soutěží nakonec vůbec nezačala hrát, mělo pro Slovan asi 
dva možné směry pokračování klubu. S odstupem času by byla asi lepší varianta, 
kdyby se soutěž krajského přeboru jakkoliv dohrála. A třeba i s tím špatným koncem, 
který by znamenal sestup do I.A třídy. Realita však byla jiná. Fotbalové jaro se vůbec 
nerozběhlo a tabulky soutěží zůstaly stejné jako po podzimní části. A další ročník měl 
začít v srpnu ve stejném obsazení družstev. Fotbal tedy zůstal první polovinu roku 
2020 zcela zakonzervován. Pro Slovan Černovír to však byla veliká rána. Postupně se 
začaly rojit spekulace o tom, jaký bude stav hráčského kádru, v jaké kondici připrave-
nosti jednotliví hráči budou a tudíž jaká soutěž by se měla v Černovíře hrát. Následné 
diskuze mezi hráči samotnými, potom mezi hráči a vedením klubu a ve finále mezi 
funkcionáři naznačovaly, že bude muset dojít k velmi zásadnímu a citelnému rozhod-
nutí. A že tento, jakýkoliv, resultát nebude příjemný. A hlavně, že nebude jednoznačný, 
protože se lidé v klubu rozdělili přesně na dvě poloviny, včetně oslovených hráčů. 
Jedna polovina byla jednoznačně pro variantu pokračování v krajském přeboru s při-
puštěním účasti v I.A třídě a ta druhá část by se rozhodla spíše pro účast v I.B třídě, 
tedy nejnižší krajské soutěži. Obě skupiny měly samozřejmě svoje oprávněné argu-
menty pro jednotlivá řešení. Nicméně čas běžel a zásadní dubnová schůze musela 
rozhodnout a vybrat ze dvou nevalných variant tu asi méně špatnou. Výsledkem byla 
přihláška mužů do I.B třídy v soutěžním ročníku 2020/2021. Bylo jasné, že klub 
se tímto smutným stavem vrátí o dekádu let zpátky. Na hřišti tedy Slovan nesestoupil, 
ale administrativně se s krajským přeborem rozloučil. Podobný osud potkal mimo jiné 
i klub z Opatovic. Důvody a důsledky takového rozhodnutí si musíme ve fotbalovém 
Slovanu vyhodnotit a zásadních příčin se pro příště vyvarovat. 

Stav kolem epidemie covid-19 se během letních měsíců uklidnil a obměněný Slovan 
Černovír čekala účast v I.B třídě skupiny „B“ OKFS s mužstvy jako Kožušany, Hněvo-
tín, V. Bystřice a V. Týnec. Jarní bouřlivá doba způsobila naprostý průvan v hráčském 
kádru a z různých důvodů opustili dres Slovanu hráči jako Jakub Gross, Petr Láner, Ja-
kub Zachar, Petr Grossmann, Jaromír Tomčík, Pavel Rak a třeba i Jan Holásek. Tedy 
výrazná většina těch starších zkušenějších hráčů. Mnohem víc ale zamrzelo, že svoje 
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účinkování v Černovíře se rozhodli ukončit mladí hráči, do kterých se vkládaly naděje 
do dalších let. Kluci jako Marek Kirschbaum, David Dočkal, Pavel Meissner, Tomáš 
Šiška, Tadeáš Hrstka či Patrik Hanus přeci jen měli být oporami a jistotami budoucí-
ho Slovanu . Ano, je to celkem 13 hráčů. Všichni až na jednu výjimku pokračují 
v jiných klubech. To by poznamenalo mnohem silnější kluby než je Slovan. Velice 
vážnou situaci bylo nutné rychle řešit, a tak byli osloveni hlavně hráči z dob nedávno 
minulých. Svoje sepětí s černovírským dresem tak potvrdili dnes už téměř klubo-
vé legendy Kamil Frank, Petr Švajda, Bořek Petrů, Lukáš Murárik, Marek Havelka 
nebo Pavel Šubrt. Každý svým dílem pomohl kádr doplnit. Z loňské sestavy zůstali 
v kádru Petr Vyroubal, Tomáš Kesler, David Zdráhal, Mira Géc, Eda Pulkert, Honza 
Hanousek, Tomáš Zapletal, Pavel Ježo a oba brankáři, Jarda Sedlář a Martin Blažek. 
Z těch mladších tým doplnili Honza Švancara, Vlastík Drábek a z dorosteneckého 
družstva Lukáš Spáčil a Jirka Hanousek. S takto složeným celkem zahájil přípravu 
trenér Ondřej Kalina, který rovněž pokračoval z dřívějšího týmu. Příprava to však 
byla neveselá. Hodně zraněných, hodně pracovně zaneprázdněných a z mnoha 
dalších důvodů absentujících hráčů způsobilo, že se jen těžko dalo o připravenosti 
mluvit. Slovan sehrál dva přátelské turnaje a oba dvoudenní. Už přihláška na tur-
naj v Hodolanech byla potvrzena až na poslední chvíli z důvodu nedostatku hráčů. 
Nakonec se Slovan turnaje zúčastnil a po prohrách s HFK Olomouc „B“ a Chválko-
vicemi skončil na 4. místě. Téměř úplně stejně dopadla i tradiční generálka na Mik-
šíkově memoriálu ve Chválkovicích. Sobotní prohra 0:5 s domácími Chválkovicemi 
a nedělní 1:5 s Bohuňovicemi byly asi oprávněným obrazem stavu mužstva. Přesto 
ten úplně poslední přípravný zápas Slovan vyhrál. V týdnu před prvním mistrákem 
přijel do Černovíra Chomoutov a domácí vyhráli 4:2. A tak se s napětím čekalo, jestli 
v premiéře nové sezony Slovan doma s Lošticemi uspěje a zahájí s trochou optimi-
smu. Bohužel se tak nestalo po výsledku 0:1, ačkoliv to nebylo úplně beznadějné 
představení s jedním z favoritů soutěže. Jenže pak přišel zápas ve Slatinicích, kde 
musel nastoupit do brány na poslední chvíli registrovaný Tadeáš Psotka, s výsled-
kem 1:4. A hned tento druhý zápas provázel problém se složením celku. Tento jev 
se pak bohužel opakoval téměř před každým podzimním zápasem. Trochu nadějí 
Slovan oživil v následujících dvou zápasech. Doma s Velkou Bystřicí to byla výhra 
na penalty a potom Havelkova střelecká exploze ve Šternberku, kdy z toho bylo 
vítězství 6:0 a posun do středu tabulky. Pak už následovalo jen marné počínání o ja-
kýkoliv bodový zisk. Až v posledním podzimním utkání se Zvole Slovan připsal dva 
body po penaltovém rozstřelu. Mezitím vstoupilo do rozpisu soutěží špatné počasí, 
a tak domácí zápasy s Jesencem a Hněvotínem musely být odloženy. Při pohledu 
na tabulku je třeba se k těmto dohrávkám upínat a na jaře je zvládnout. Zbylá utká-
ní už nedovolil opět odehrát soupeř v roce 2020 nejtěžší. A sice vir covid-19, který 
veškerý amatérský fotbal v tomto roce ukončil v polovině října. Snad se v druhé 
polovině sezony Slovanu povede lépe. Ale bez těch základních vstupů všech hráčů 
to půjde jen těžko. Účast na trénincích, osobní zodpovědnost, parta se společným 
cílem a chuť se za Slovan porvat budou ty atributy, které budou rozhodovat o další 
budoucnosti Slovanu Černovír. 
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Také pro fungování družstva dorostenců měla zásadní význam situace kolem epi-
demie viru covid-19. Po neúspěšné podzimní části sezony 2019/2020, kdy se Slovan 
odpoutal od posledního místa až po posledním podzimním utkání v Konici, došlo u celku 
k výměně trenéra. Antona Guskoviče nahradil mladý trenér Tadeáš Psotka. Ten s chlapci 
začal trénovat hned v lednu a všichni byli odhodlaní udělat maximum pro jarní posun 
v tabulce krajského přeboru. A všechno nasvědčovalo tomu, že se to povede. Hráči si 
tréninky pochvalovali a postupně se vytvářel opravdu kvalitní tým s potenciálem do první 
poloviny tabulky. Bohužel ale vyšší moc zasáhla a na jaře fotbalu šanci nedala. Přesto 
kluci nerezignovali a poctivě k tréninku využívali každou příležitost. Po krátké letní pře-
stávce byl celek doplněn o bývalé žáky ročníku nar. 2005 a všichni byli natěšeni na start 
ročníku 2020/2021. Ten se taky povedl náramně. Domácí vítězství 2:1 nad ambiciózními 
Novými Sady bylo následně potvrzeno výhrou 4:3 na horké půdě v Jeseníku. Všechno 
směřovalo k parádnímu průběhu sezony a k radosti nad výsledky dorostenců. Jenže pak 
se v dobře rozjeté práci cosi zadrhlo a celek pomalu začal ztrácet půdu pod nohama. Ze-
jména ho srážely obdržené góly v koncovkách zápasů se soupeři, kteří nebyli rozhodně 
lepší. Slovan tak padl v Chomoutově 1:2 po brance v 90. min. V Dubu neudržel vedení 
2:0 a třemi góly v poslední desetiminutovce prohrál 2:3. Stejným výsledkem pak skončil 
zápas ve Šternberku rovněž rozhodujícím gólem v 90. min. Vrcholem zmaru dorostenců 
byl pak poslední podzimní zápas v Želatovicích. Tam Černovírští prohráli 0:1, když pro 
domácí to byl první a jediný bodový zisk na podzim. Poté opět vstoupil do hry faktor 
covid-19 a nedal borcům šanci zpackané zápasy napravit. I přes nevýrazné umístění 
v tabulce je ovšem důvod k optimistické náladě. Trenér Psotka i chlapci samotní byli 
hodně chváleni diváky i soupeři za snahu o moderní fotbalový projev a předváděnou hru. 
Pokud se tedy nic nezmění a celek zůstane pohromadě, tak dorostence určitě na jaře 
pěkný úspěch nemine. 

U družstva starších žáků byla veliká spokojenost s umístěním po podzimní části 
roku 2019 na 4. místě krajského přeboru. Bohužel však k boji o medailové pozice 
družstvo nepustil již zmíněný covid. Přesto byl celek trenéra Zdeňka Kováříka dobře 
připraven. Absolvoval tradiční soustředění v Žimrovicích u Opavy a parta ročníku nar. 
2005 se chtěla rozloučit s žákovskou kategorií co nejlépe. Bohužel k tomu už nedošlo. 
Po neodehrané jarní části došlo před novou sezonou u starších žáků k několika pod-
statným změnám. Zaprvé skončil početný a velmi kvalitní ročník nar. 2005, který tvořil 
základ minulého družstva. Potom se se Slovanem rozloučil progresivní trenér Zdeněk 
Kovářík, jenž neodolal lákavé nabídce z 1. SK Prostějov trénovat borce v žákovské 
lize. No a dalším důležitým počinem byl přestup nejlepšího střelce a stěžejního hráče 
Martina Škody rovněž do 1. SK Prostějov. Oba dva, trenér Zdeněk Kovářík i Martin 
Škoda, si zaslouží poděkování za skvělou práci odvedenou pro Slovan. Svým bezvad-
ným přístupem ukázali, že lze dostat šanci ve špičkové mládežnické soutěži. Po těchto 
zásadních okolnostech byl před trenéra Petra Zoubka postaven těžký úkol připravit 
tým do další sezony 2020/2021. K dispozici měl chlapce a dívky ročníků nar. 2006 
a 2007, jež nebyly ve Slovanu příliš silnými. Po třech úvodních prázdninových pro-
hrách nebyla nálada u mužstva příliš veselá. Přesto se pak podařilo celek trochu oživit 
a po penaltovém vítězství v Zábřehu a následných výhrách se Šternberkem a Neza-
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myslicemi se Slovan posunul trochu výše v tabulce. Pak sice přišly docela smolné 
jednobrankové prohry v Kozlovicích a v Konici, ale vše nakonec dokonal povedený 
závěr. Jednoznačné vítězství 6:0 v Želatovicích a konečná 10. příčka v tabulce je asi 
maximem tohoto družstva starších žáků. S očekáváním tak hledíme do roku 2021, 
který bude pro naše žákovská družstva docela zásadní.

Mladší žáci Slovanu Černovír se do jarních odvet ročníku 2019/2020 připravovali 
z 13. místa v tabulce. Oddíl se snažil co nejvíce vytěžit z dorazového ročníku nar. 2005 
starších žáků, a proto bylo dobře, že na soustředění do Žimrovic odjel s těmito hráči i ce-
lek mladších žáků. Aby si od svých starších kamarádů vzali co nejvíc zkušeností. Výše 
zmíněné důvody však celku trenéra Petra Zoubka nenechaly sezonu dokončit. Pro nový 
ročník 2020/2021 se vytvořil téměř kompletně nový tým mladších žáků. Pro starší kate-
gorii totiž dorostli hráči ročníku nar. 2009. Ten je celkem početný a pod vedením trenérů 
Petra Kundrta a Davida Sehnala měli v přípravce kvalitní výsledky. V soutěži krajského 
přeboru se kluci potkali s trochu jinými celky na větším hřišti a jejich výsledky byly docela 
nevyrovnané. Na vysoké prohry s Novými Sady a se Zábřehem reagovali žáčci Slovanu 
velmi dobrými výkony v zápasech se Slavonínem a Šternberkem. A asi nejlepší výkon 
přišel v zápase v Konici po vítězství 8:2. Nakonec dopadli mladší žáci jen o příčku lépe 
než starší, ale s mnohem větší šancí na tabulkový posun. Právě tento mladý celek je 
příslibem do dalších žákovských kategorií Slovanu Černovír. 

Všechny výše zmíněné týmy Slovanu Černovír už jsou víceméně zaběhnutými 
skupinami lidí. Ale ta nejtěžší práce je u přípravek, kde se právě tvoří ten budoucí 
potenciál. Trenéři ve spolupráci s rodiči musí u dětí vzbudit zájem a tento neustá-
le podněcovat. Proto děkujeme všem trenérům přípravek za nelehkou činnost v roce 
2020. S ročníkem nar. 2010 pracovali Tomáš Kesler a Jiří Strouhal. V krajské soutěži je 
družstvo umístěno ve středu tabulky s mužstvy jako Mohelnice a Olšany. U přípravky r. 
2011 působí trenéři Svatopluk Dvořák a Jiří Zapletal a celek je na dobré cestě k finálo-
vému turnaji okresního přeboru. No a nejmladší fotbalisty r. 2012 a mladší vychovávají 
trenéři Michal Janků a Miroslav Daněk. U přípravek se nám povedl asi největší úspěch 
ve fotbalovém dění Slovanu Černovír. Tím byla organizace už II. ročníku příměstského 
tábora pro děti. Děti prožily báječný týden nejen ve sportovním duchu. Na programu 
měli mj. lanové centrum, návštěvu zoo, plavání na olomouckém bazénu, předváděč-
ku sportovních vozů a různé další zajímavé aktivity. O náplň se starali trenéři Tomáš 
Kesler, Tomáš Šiška a Pavel Meissner. Všechno pak zaštítil, vymyslel a naplánoval 
Bořek Petrů. Všem děkujeme a těšíme se na další ročník. Rádi totiž přivítáme touto 
formou další děti ve Slovanu Černovír. 

Závěrem je potřeba říci, že ačkoliv nebyl rok 2020 zrovna nejveselejší, tak 
přesto se fotbalový život nezastavil. Jen možná zvolnil tempo. Přidáváme ještě 
jednou tradiční, ale důležité poděkování všem trenérům, sponzorům a partnerům SLO-
VANU ČERNOVÍR za jejich podporu v roce 2020. Rovněž děkujeme všem rodičům 
dětí v mládežnických kategoriích za pomoc s tréninky a zápasy. Všechny příznivce 
Slovanu rádi uvidíme na našem stadionu „U Komína“ i v roce 2021, protože fanoušky 
fotbal potřebuje a ti naši jsou pořád skvělí. Oblíbeným termínem mistrovských utkání 
zůstává nedělní dopoledne jak u mužů, tak i u dorostenců.
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1. Šternberk 16 15 0 1 53 : 15 45 1. Loštice 1923 10 9 0 1 26 : 12 26
2. Medlov 16 12 0 4 42 : 22 36 2. Prostějov 10 8 0 2 22 : 12 25
3. Ústí 16 11 0 5 42 : 25 33 3. V. Bystřice 10 7 0 3 29 : 18 21
4. Lipová 16 11 0 5 30 : 24 31 4. Slatinice 10 6 0 4 28 : 23 18
5. Bohuňovice 16 11 0 5 36 : 24 30 5. Kožušany 10 6 0 4 14 : 16 16
6. Zábřeh 16 10 0 6 32 : 23 29 6. Zvole 10 4 0 6 18 : 23 13
7. Litovel 16 9 0 7 26 : 24 29 7. Velký Týnec 9 4 0 5 25 : 20 12
8. Mohelnice 16 9 0 7 35 : 27 28 8. Jesenec 8 4 0 4 14 : 18 12
9. Lutín 16 9 0 7 35 : 27 26 9. Hněvotín 9 4 0 5 17 : 23 12
10. Jeseník 16 7 0 9 33 : 30 22 10. Smržice 9 3 0 6 25 : 19 10
11. Velké Losiny 16 4 0 12 25 : 27 17 11. Doloplazy 8 3 0 5 11 : 20 9
12. Želatovice 16 7 0 9 26 : 35 17 12. Mor. Beroun 10 3 0 7 19 : 31 9
13. Kralice 16 5 0 11 22 : 37 15 13. ČERNOVÍR 8 3 0 5 11 : 14 7
14. ČERNOVÍR 16 4 0 12 20 : 52 11 14. Šternberk "B" 9 1 0 8 14 : 24 5
15. Opatovice 16 3 0 13 18 : 50 9
16. Dolany 16 1 0 15 6 : 39 6

1. Jeseník 13 12 0 1 46 : 16 35 1. Mohelnice 9 8 0 1 43 : 11 25
2. Bohuňovice 13 10 0 3 43 : 17 31 2. Kozlovice 10 8 0 2 33 : 11 23
3. Mohelnice 13 10 0 3 44 : 16 30 3. Bohuňovice 9 7 0 2 39 : 11 21
4. Zábřeh 13 8 0 5 30 : 20 25 4. Zábřeh 9 6 0 3 29 : 20 18
5. Želatovice 13 10 0 3 25 : 19 25 5. Nové Sady 8 6 0 2 16 : 11 16
6. Kozlovice 13 8 0 5 47 : 28 24 6. Slavonín 9 5 0 4 25 : 16 15
7. Chomoutov 13 7 0 6 31 : 35 22 7. Chomoutov 10 4 0 6 17 : 27 13
8. Nové Sady 13 6 0 7 25 : 29 17 8. Šternberk 9 4 0 5 13 : 23 12
9. Přerov "B" 13 5 0 8 27 : 37 15 9. Jeseník 9 3 0 6 26 : 23 10
10. Čechovice 13 4 0 9 29 : 36 13 10. Dub n. Mor. 9 3 0 6 17 : 19 10
11. Šternberk 13 3 0 10 25 : 41 12 11. ČERNOVÍR 9 3 0 6 15 : 22 9
12. Konice 13 4 0 9 16 : 33 12 12. Čechovice 8 3 0 5 7 : 15 8
13. ČERNOVÍR 13 2 0 11 20 : 42 7 13. Konice 9 2 0 7 12 : 28 6
14. Plumlov 13 2 0 11 15 : 54 5 14. Želatovice 9 1 0 8 8 : 53 3

1. Kozlovice 13 11 0 2 51 : 11 33 1. Slavonín 9 9 0 0 62 : 15 26
2. Olšany 13 10 0 3 57 : 11 31 2. Dub n. Mor. 10 8 0 2 58 : 19 24
3. Jeseník 13 10 0 3 80 : 26 29 3. Jeseník 10 7 0 3 70 : 16 22
4. ČERNOVÍR 13 8 0 5 36 : 14 26 4. Čechovice 9 6 0 3 35 : 21 19
5. Nové Sady 13 8 0 5 50 : 13 25 5. Nové Sady 10 6 0 4 34 : 28 18
6. Čechovice 13 9 0 4 27 : 25 24 6. Konice 10 6 0 4 29 : 29 18
7. Slavonín 13 7 0 6 37 : 19 23 7. Olšany 8 6 0 2 27 : 16 16
8. Zábřeh 13 8 0 5 32 : 24 23 8. Mohelnice 10 5 0 5 25 : 27 16
9. Šternberk 13 6 0 7 59 : 42 19 9. Šternberk 9 4 0 5 41 : 20 12
10. Dub n. Mor. 13 6 0 7 36 : 47 16 10. ČERNOVÍR 9 4 0 5 25 : 27 11
11. Mohelnice 13 4 0 9 23 : 37 13 11. Zábřeh 9 2 0 7 37 : 38 8
12. Konice 13 3 0 10 16 : 75 8 12. Kozlovice 10 3 0 7 17 : 27 8
13. Nezamyslice 13 1 0 12 8 : 98 3 13. Nezamyslice 9 0 0 9 6 : 60 0
14. Želatovice 13 0 0 13 8 : 78 0 14. Želatovice 10 0 0 10 3 : 126 0

1. Jeseník 13 13 0 0 99 : 5 39 1. Nové Sady 10 9 0 1 75 : 7 27
2. Olšany 13 11 0 2 68 : 18 32 2. Jeseník 10 9 0 1 77 : 13 27
3. Mohelnice 13 10 0 3 59 : 21 29 3. Kozlovice 10 8 0 2 33 : 13 25
4. Nové Sady 13 9 0 4 54 : 22 29 4. Mohelnice 10 7 0 3 55 : 29 19
5. Šternberk 13 10 0 3 55 : 29 29 5. Zábřeh 9 6 0 3 39 : 21 18
6. Slavonín 13 8 0 5 80 : 24 24 6. Slavonín 9 6 0 3 36 : 29 17
7. Čechovice 13 7 0 6 44 : 29 21 7. Olšany 8 5 0 3 43 : 29 15
8. Nezamyslice 13 7 0 6 37 : 35 21 8. Dub n. Mor. 10 5 0 5 47 : 42 15
9. Dub n. Mor. 13 4 0 9 43 : 61 13 9. ČERNOVÍR 9 3 0 6 31 : 32 11
10. Zábřeh 13 4 0 9 18 : 74 12 10. Čechovice 9 2 0 7 23 : 49 7
11. Kozlovice 13 4 0 9 28 : 63 10 11. Šternberk 9 2 0 7 21 : 38 6
12. ČERNOVÍR 13 2 0 11 23 : 60 8 12. Konice 10 2 0 8 24 : 47 6
13. Želatovice 13 1 0 12 16 : 84 3 13. Nezamyslice 9 2 0 7 18 : 60 5
14. Konice 13 1 0 12 13 : 112 3 14. Želatovice 10 0 0 10 6 : 119 0

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TJ SLOVAN ČERNOVÍR

 DOROST  krajský přebor OKFS   2019/2020

 STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2019/2020

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2019/2020

 DOROST  krajský přebor OKFS   2020/2021

 STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2020/2021

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2020/2021

MUŽI   I.B třída skupina "B" OKFS   2020/2021MUŽI   krajský přebor OKFS   2019/2020
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Kejklířský rok byl redukovaný – ale ne příliš!

„Kulatý“ rok začal velmi optimisticky sokolsko-školním plesem na téma Letem 
světem, kde jsme měli tu čest předvést naše oblíbené Cascabel passing trio, žong-
lérské vystoupení s kuželkami. Cestovatelskou vlnou jsme se nechali unášet i v pří-
pravě programu pro náš kejklířský kroužek a začali jsme hned tím nejdůležitějším, 
při hrách jsme se učili pozdravit se hned v několika jazycích, což se světoběžným 
kumštýřům hodí. Pro naše dospívající Cascabel Teen jsme měli navíc domluvenou 
družbu se spřáteleným cirkusem ve slovinské Lublani. 

Mohutně roztažené perutě však přistřihl zákeřný virus. Nejprve sešlo z připravo-
vaného Maškarního bálu. Poté se museli všichni ukrýt doma a naše činnost se ome-
zila jen na sdílení žonglérských videí na youtube. První známky uvolnění jsme tak 
využili pro společné setkání alespoň venku u naší maringotky, kde jsme začátkem 
léta připravili Zábavné odpoledne pro děti. Každý příchozí si za drobné do klobouku 
mohl projít stezku kejklířských disciplín a na oplátku získat samolepku. 

Místo do Lublaně jsme vzali v červenci naše dorostenecké naděje alespoň na tý-
denní soustředění do Kopřivnice. Lyžařská chata Červený kámen se ukázala jako 
ideálně položená odlehlá oblast, kde je na dosah příroda, i zřícenina hradu Šostýn, 
to vše nedaleko přímého vlakového spojení domů. Za týden se podařilo připravit 
žonglérsko-akrobatické číslo. 

Vrcholem byl opět, tentokrát již šestý, Příměstský kejklířský tábor na téma Od hra-
du ke hradu putujem. A byl v mnoha ohledech přelomový. Čtyři desetičlenné kejklíř-
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ské trupy (secvičené skupiny) se vydaly na pouť od jednoho hradu k druhému, až 
nakonec stanuly před králem na závěrečném vystoupení. Tomu předcházela dob-
rodružná výprava přes olomoucké parky a průnik nově zpřístupněnou Cikánskou 
brankou na Letní kino. Odtud se pak vypravil pestrý průvod přes centrum a rozdával 
radost kolemjdoucím. Za sokolovnou se nám podařilo připravit nevídané kulisy hradu 
a profesionální podium, kde vynikly stále se lepšící kousky našich akrobatů a žonglé-
rů. Mezi novinky uplynulého roku patří bezesporu chůdy, na kterých kejklíři neujdou 
žádnému zraku. 

Ve stejném duchu, tedy od hradu ke hradu, jsme uskutečnili i novinku – putovní 
příměstský tábor, který následoval hned další týden. Každé ráno jsme se vypravili 
do jiného směru a se skupinou nejmladších kejklířů poznali nejbližší dostupná histo-
rická sídla ve Šternberku, Náměšti, ale i v Brně a Olomouci. 

Podzimní sezona skončila tak rychle, jako začala. Stihli jsme se jen několikrát po-
tkat ke společnému tréninku a opět se jsme byli nuceni skrýt se před nebezpečným 
virem. Krátkou chvíli uvolnění PSA jsme využili pro Mikulášskou nadílku u maringot-
ky, na Kejklířský punč však již nedošlo. 

Pevně věříme, že kejklířskou duši nezlomí žádná nemoc a jsme připraveni pokra-
čovat v našich alotriích i v následujících letech ku prospěchu veškerého okolí.

 VOJTĚCH HOLICKÝ, 
 předseda Kejklířského spolku Cascabel

Ohlédnutí za činností Sokola Černovír v covidové době 

Uplynulý rok začal s chutí ke cvičebním aktivitám a řadou naplánovaných akcí. 
Nový rok jsme hned v měsíci lednu zahájili již tradičním plesem, který nesl téma 
„Letem – světem“. Jako každý rok se těšil hojné účasti. Bohužel, to byla k dané situ-
aci poslední akce. Ještě chvilku jsme si mohli užívat cvičení a v březnu dle nařízení 
vlády, kvůli epidemiologickému stavu v naší zemi, byla všechna sportoviště uza-
vřena. Po pár měsících jsme se vrátili ke sportování, ale dlouho nám to nevydrželo 
a Sokolovna byla opět uzavřena. Sokolové však nezaháleli a tuhle covidovou dobu 
využili k zahájení nezbytných rekonstrukcí vedoucích k ekonomičtějšímu provozu 
a kvalitnějšímu zázemí pro cvičence. To bylo možné uskutečnit díky dotacím z Olo-
mouckého kraje a Župy. 

Všichni doufáme, že se v roce 2021 opět sejdeme ve zdraví v naší Sokolovně. 
VÝBOR T. J. SOKOL ČERNOVÍR 
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Černovírské drobničky 

* ODBĚRY. Rok 2020 asi nejlépe charakterizuje nástup koronavirové pandemie. Již 
v březnu armáda proměnila parkoviště před Klášterním Hradiskem na první odběro-
vé místo v Olomouckém kraji. Foto na první straně obálky. 

* ROUŠKAŘI. Tímto slovem pojmenovávám snímek na druhé straně obálky s polo-
vinou členů komise městské části při pravidelném zasedání v květnu.

* VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY. I v uplynulém roce uspořádal PaedDr. Rudolf Hra-
dečný ve spolupráci s olomouckým magistrátem v září dvě černovírské vlastivědné 
vycházky. Jedna byla spíš „interní“ (zemědělská škola, vojenský hřbitov, dům rodi-
ny Petřkovy apod.), druhá mířila do krajiny a týkala se protipovodňových opatření, 
rodinnému háji, venkovní katedrále či Hromovu dubu. R. Hradečný je od počátku 
stěžejním spolupracovníkem ročenky; loni mu bylo 86 let.

* VYZDOBENÉ ZASTÁVKY. ZŠ Petřkova ve spolupráci s KMČ oživila veřejný pro-
stor. Jak uvedl učitel Marek Pouč, zpracovali jsme téma školního roku 2019/2020 
Morava a vytvořili řeku, která protéká městem a přírodou. Jarní uzavření škol nám 
znemožnilo realizaci dokončit, tak jsme se k práci vrátili na podzim. Od září do října 
žáci pilně vyráběli. Učitelé pak během distančního vzdělávání výtvory umístili. Výsle-
dek snažení čtvrté a páté třídy můžete vidět na obou zastávkách Frajtovo náměstí 
(foto). Přejeme příjemné čekání na autobus. 
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* OBCHOD – SPOLEK. Shlukování, posedávání a popíjení před prodejnou potravin 
na Frajtově náměstí doprovází řada excesů – o tom zářijovém, který skončil smrtel-
ným úrazem bezdomovce, se psalo i v tisku. Představitel Černovírského komunitní-
ho spolku ČEKOS Libor Kovář uvedl, že posedávání zamezí osazením prostranství 
truhlíky s květinami – a učinil tak (foto ukazuje jen levou polovinu výzdoby). Přislíbe-
ný text o další aktivitách spolku jsme bohužel do uzávěrky neobdrželi. 

* DRUHÁ TABULE. K první informační tabuli na Frajtově náměstí z listopadu 2018 
přibyla v roce 2020 druhá u autobusové zastávky Klášterní Hradisko. I ona textem 
a obrazem upozorňuje na 21 zajímavostí našeho předměstí (viz foto).
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* UKAZATELE. Již od začátku roku 2020 jsou po celém Černovíře a na Klášterním 
Hradisku instalovány směrové šipky upozorňující i na vedlejší ulice. Snímek je z Jab-
lonského ulice.

* DALŠÍ CVIČIŠTĚ. Nad mostem, při pravém břehu Moravy, vzniká nové kynologic-
ké cvičiště. Spolumajitelka pozemku Jiřina Procházková (na snímku cvičí se psem 
Bruxem) Černovírské ročence potvrdila odtržení od současné černovírské kynologic-
ké organizace a současně snahu o samostatnou právní subjektivitu.
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* DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ. Nová publikace s tímto názvem se dočkala křtu  
2. července. Vydalo ji statutární město Olomouc spolu spolkem Přátelé přírody – Malá 
liška. Dvoulist o zajímavostech naší čtvrti připravila Černovíranka Helena Jandová.

* MORAVA. Ještě na jaře hovořili meteorologové o „největším suchu za 500 let“. Jak 
víme, bylo to nakonec hodně jinak. Například v pátek 16. října protékalo v Olomouci 
řekou Moravou při hladině ve výši 421 centimetrů za každou vteřinu 190 metrů krych-
lových vody. Snímek na zadní straně obálky je právě z toho dne. 

* MIKULÁŠSKÁ JÍZDA. Věřte – nevěřte: V neděli 6. prosince pluly Černovírem 
po řece Moravě kanoe s Mikuláši, anděly, čerty. Sedm jich bylo! V kterési lodi byli 
i čerti dva. Bohužel nefoceno. Ahóój!

* OSKAVA. V červnu řádila velká voda na horním toku řeky Oskavy. Možná si to kaž-
dý neuvědomuje, ale Oskava se vlévá do Moravy takřka za našimi humny, u chatové 
osady Pustatiny. Odtud je i náš snímek – s malou vodní elektrárnou.

* SVOZ ODPADŮ. Takže letos bioodpady po zimní pauze pravidelně od 2. března, 
papír (po 27. 1. za čtyři týdny 24. 2. atd., podobně plasty 10. 2. Mimochodem, Olo-
moucký kraj prý vytřídí v ČR nejvíce odpadů – 79 kilogramů za osobu a rok. Překva-
pivě je v tomto množství více papíru než všudypřítomných plastů.
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* KDE DOMOV MŮJ. Na takřka úplný závěr roku – 29. prosince - mě potěšila 
televizní soutěž Kde domov můj a v ní otázka za 15 bodů – tedy z těch nejtěž-
ších: Ve kterém krajském městě je čtvrť Černovír s vojenským hřbitovem? Soutěžící 
z Čech to sice nevěděla, ale nakonec tipla a uhodla.

* HISTORICKÁ LÁVKA. Dřevěná lávka z Letné na Klášterní Hradisko, jejíž podobu 
reprodukujeme, byla postavena vojenskými ženisty roku 1845. Do hospůdky na Hra-
disko se pořádaly četné výlety spolu s vysokoškolským spolkem Radhošť sem za-
vítal roku 1877 i Antonín Dvořák a také jeho přítel, další skladatel Pavel Křížkovský. 
Lávka sloužila až do konce 30. let, kdy byla nahrazena novou betonovou, o pár de-
sítek metrů výše. Ta byla zničena v roce 1945.  

 Sesbíral a nafotil JINDŘICH HOVADÍK
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