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Úvodní slovo předsedy 

Vážení spoluobčané, 
opět se vám dostává Černovírská ročenka, tentokrát za rok 2021, která je svým 
obsahem jako vždy průřezem událostí minulého roku. Tuto publikaci pro nás 
každým rokem připravuje PhDr. Jindřich Hovadík. Tímto bych mu rád jménem 
celé komise městské části poděkoval. 

Pokud se ohlédnu za rokem 2021, musím konstatovat, že i přes mnoho překážek 
vyvolaných současnou pandemií, byl tento rok úspěšný. 

Nejvíce mě těší skutečnost, že i přes velmi napjatý rozpočet Statutárního měs-
ta Olomouce se nám podařilo realizovat některé projekty. Aktuálně nejvýznamnější 
akcí komise městské části je bezesporu obnova areálu u černovírského lesa, kde 
jsme po výstavbě dětského hřiště navázali rekonstrukcí fotbalového hřiště. Tato re-
konstrukce spočívala ve výměně povrchu, osazení ochranných sítí a fotbalových 
branek. V tomto areálu dále pokračujeme odstraněním stávajícího a výstavbou no-
vého přístřešku s posezením, opravou ohniště a doplněním laviček. Další akcí byla 
rekonstrukce části chodníku na Jablonského ulici. Dále proběhla kompletní výměna 
oken na budově ZŠ Černovír. 

Ani v této, pro kulturu nepříliš příznivé, době jsme nezapomněli na kulturní akce. 
Ty jsme z prostředků KMČ podporovali po celý rok. Pořádat jakékoliv kulturní akce 
v této nejisté době je velmi složité, proto patří velké díky jejím pořadatelům: Černo-
vírskému komunitnímu spolku, SDH Černovír, Kejklířskému spolku Cascabel a ZŠ 
Černovír. 

Bohužel jsou také přání občanů, která se nám splnit nepodařila. Mezi ně patří ze-
jména zklidnění dopravy na Jablonského ulici nebo realizace některých připravených 
investičních akcí. 

Závěrem bych chtěl všem členům KMČ poděkovat za celoroční činnost a všem 
občanům městské části Černovír a Klášterní Hradisko popřát mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce. 

Přeji vám příjemné čtení.

Váš

Ing. JAN SMEJKAL
předseda KMČ Černovír a Klášterní Hradisko
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Komise městské části v roce ʼ21

Letí to. Na podzim roku 2021 pro současnou komisi městské části začal již čtvrtý 
a poslednírok tohoto volebního období. Na pandemickou situaci přicházející v dal-
ších vlnách jsme si už skoro zvykli. Komise zůstala ve stejném složení.

Předsedou zůstal Ing. Jan Smejkal reprezentující vítěznou stranu z komunál-
ních voleb v roce 2018 – ANO 2011. Dalšími členy KMČ jsou RNDr. Iva Lakomá, 
Ing. Bc. Roman Chrenko, Mgr. Vojtěch Holický, Ladislav Stratil, Ing. Zdeněk Blaťák, 
PhDr. Jindřich Hovadík, David Paroulek, Mgr. Petr Fojtík, PaedDr. Ivanka Dokoupilo-
vá, CSc., Ing. Jiří Kropáč, MBA, Anna Spurná Svobodová, DiS.

V roce 2022 budou veřejné schůzky komise probíhat zpravidla první pondělky 
v měsíci v černovírské hasičské zbrojnici; tradičně od 18.00 hodin. Po již uplynulé 
lednové schůzi bude ta další následovat7. února, poté 7. března, 4. dubna, 2. května 
a 6. června, Ve 2. pololetí pak 11. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu 
a 5. prosince. Kvůli případným změnám je dobré sledovat zápisy ze schůzek ve vý-
věskách a na internetových stránkách města. (jih)

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce

V městské části Černovír a Klášterní Hradisko již šestnáctým 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 o dění v Olomouci a kontakt na odbory 
Magistrátu města Olomouce při řešení jejich požadavků, provádí ověřování podpisů 
a opisů listin. Vyřizuje nejrůznější žádosti i připomínky ze strany občanů a spolupra-
cuje s dalšími odbory magistrátu města.

Na pracovišti občané mohou každoročně od počátku února až do konce května 
uhradit místní poplatky, a to poplatek za komunální odpad a poplatek za psy. V uply-
nulém roce byl zaznamenán další nárůst počtu občanů, kteří těchto služeb využili, 
a to i z okolních městských částí Hejčín a Lazce. Za komunální odpad zde platilo 208 
občanů a za psy 45.

Těšíme se na další spolupráci s občany i v novém roce 2022, přejeme do něho 
hodně zdraví, pohody a optimismu. (il)
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Naši nejstarší a jubilanti

Rok 2021 byl už druhý covidový a bohužel notně zredukoval řady našich nej-
starších spoluobčanů. Zaznamenali jsme tak úmrtí hned sedmi těch, kteří zesnuli 
ve věku 87 až 95 let. Přestože byli vesměs černovírskými legendami, pro nedostatek 
prostoru se je nebudeme konkrétně připomínat. Stačí si však pro srovnání prohléd-
nout rok starou Černovírskou ročenku. 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 nyní paní Věra Moravcová 
z Benýškovy ulice, která zůstala z ročníku 1926 již jako jediná  
a tudíž oslavila 95. narozeniny.
Ročník 1927 – 94 let se loni rovněž jako jediná dožila  
paní Ludmila Vyroubalová z Černovírské ulice.
Ročníky 1928 a 1929 už v Černovíře nemají vůbec žádné zastoupení.
Ročník 1930 – Z ještě loni uvedené trojice čerstvých devadesátníků  
se 91 let dožila už jen PaedDr. Eva Šišková.
Ročník 1931 – 90 let a z tradiční čtveřice zůstala už jen trojice žen: 
Anna Schuffnerová (Na Partkách), Františka Novotná (Čelakovského) 
a Doubravka Neugebauerová (Hlušovická).
Ročník 1932 má nadále tři zástupce – 89 let se postupně dožili  
Josef Novotný (Benýškova), Terezia Sklenářová (Čelakovského),  
Božena Dvořáková (U Háje).
Ročník 1933 – 88 let měla už jen Zdenka Langrová z Frajtova náměstí.
Ročník 1934 – 87 let oslavilo postupně pět (z předchozích šesti) lidí:  
Jindřich Štencl (Čelakovského), Miroslava Nakládalová (Frajtovo náměstí),  
Irena Lekešová, Danuše Punčochářová (obě Jablonského)  
a František Zapletal (U Stavu).
Ročník 1935 – zůstal (obdobně jako ročník 1929) osiřelý. 
Takže 86. narozenin se loni nedožil nikdo.
Ročník 1936 – a to jsme již u oslavenců, jimž chodí přát  
k 85. narozeninám členové komise mětské části. 
Byli to Anežka Škrabalová (U Hradiska), Jaroslava Žádníková (Polní),  
Jan Gajdoš (Jablonského) a Oldřich Přikryl (Hlušovická).  
Čili nakonec v průběhu roku ještě jeden jubilant přibyl. 

Dále členové KMČ navštívili 12 osmdesátníků a 18(!) pětasedmdesátníků.  
Rok 2022 má být v tomto směru vzácně vyrovnaný: Z 24 jubilantů bude mít  
85., 80. i 75. narozeniny vždy po osmi našich sousedech či sousedkách.
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Avšak ještě krátké ohlédnutí „slo-
vem a obrazem“ za jubilanty roku 
2021: V srpnu měla 80. naroze-
niny paní Mária Bejdáková (foto 
č. 1). Ta se narodila v Semerově 
(okres Nové Zámky). Přes Mladou 
Boleslav (vdávala se v 18 letech) 
se dostala do Olomouce. Nejdé-
le pracovala na školním statku 
v Černovíře. Ale i ve Vojenské ne-
mocnici na Hradisku. Má tři syny, 
9 vnoučat a 13 pravnuků. Jejím 
koníčkem je zahradničení.

Ostatní se stali „teprve“ pětasedmdesátníky. V dubnu oslavili tyto narozeniny manže-
lé Věra a Petr Vyhnálkovi (foto č. 2). On pochází ze Strážnice a vystudoval lesnic-
kou školu. A jako důkaz tvrzení, že vše souvisí se vším – byl spolužákem Františka 
Švébiše mladšího, o němž píšeme v samostatném článku. Ona zase z Litomyšle,  
36 let byla zdravotní sestrou v olomoucké Fakultní nemocnici. 

foto č. 1

foto č. 2
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V červnu byl čas pro návštěvu Heleny 
Pokorné (foto č. 3). Ta zase byla ka-
deřnicí v Hygii. Ale pracovala tam rov-
něž jako mistrová odborného výcviku. 
V srpnu pak jubiloval Svatopluk Tvrdoň 
(foto č. 4). Byl zámečníkem v Morav-
ských železárnách a v MOPOSu. Širší 
veřejnosti známým se však stal pře-
devším díky svému koníčku, jemuž se 
věnuje přes 40 let – skalničkám a bon-
sajím. Ty k němu jezdí obdivovat lidé 
z různých koutů republiky. Jeho otec 
PhDr. František Tvrdoň (1913–1981) pů-
sobil jistou dobu ve funkci ředitele nyněj-
šího Slovanského gymnázia Olomouc. 
Ale kromě toho měl i celkově pestrý ži-
vot, který je nad rozsah a zaměření této 
ročenky. 
Obdobně se v září 75 let dožil i Alexan-
der Ander (foto č. 5). Absolvent Střed-
ní zemědělské technické školy pracoval 
v kdysi v nesmírně oblíbeném Selikoba-
ru, stal se pak inspektorem Potravin, 
aby se pak zpátky vrátil do baru. Baví 
ho včelaření, šachy. A přiznává určité 
příbuzenství i s nejslavnějším nositelem 
tohoto příjmení. 
Těsně před vánočními svátky jsme se 
konečně těšili na návštěvu příslušní-
ka slavné rodinné hodinářské tradice  
Karla Schustera, zabývající se mj. 
i péčí o olomoucký orloj. A ve volném 
čase třeba i hudbou. Včetně například 
vystoupení z roku 2002 při oslavách pěti 
let obnovy Černovíra po katastrofálních 
povodních. Nicméně na aktuální foto-
grafii na konec nedošlo...

Text i snímky jubilantů (jih)

foto č. 3

foto č. 4

foto č. 5
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Černovírské volby měly vyšší účast a trendy silnější

V říjnu se po čtyřech letech konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Jak dopadly v Černovíře, to už stručně zaznělo v titulku. Nicméně 
popořádku, začněme celorepublikovými výsledky:

Dominanci získalo sdružení tříkoalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a dvou-
koalice Piráti a Starostové. Těchto pět stran předem avizovalo, že chtějí společně 
vytvořit vládu. Na pásce pak skončilo 1. SPOLU s 27,79 procenta hlasů, 2. ANO 27,12 
procenta, 3. PirStan 15,62 a 4. Svoboda a přímá demokracie s 9,56 procenta hlasů. 
Pouhých 32 setin procenta chybělo ke vstupu do Sněmovny Přísaze Roberta Šlachty 
a 35 setin tradiční parlamentní straně ČSSD. Ještě větší je propad KSČM, která se 
3,60 procenta stejně jako sociální demokracie tak odchází ze Sněmovny. Rozhodlo 
o tom 65,43 voličů, kteří využili své právo a k urnám se skutečně dostavili.

Takže teď už Černovír. Zde k volbám přišlo dokonce 69,65 procenta zapsaných voli-
čů, čímž se podíl voličů přehoupl přes dvě třetiny. (Stejně jako před rokem u krajských 
voleb ovšem bylo osm hlasů neplatných, takže procento platných činilo jen 98,35). 
Pořadí prvních čtyř subjektů, tedy těch, které získaly poslanecké mandáty, bylo stejné, 
jako v celorepublikovém pohledu. Přitom obě koalice byly ještě silnější; strany nové 
opozice, Přísaha i tradiční levicové strany naopak ještě slabší.

Číselně to vypadá takto: 1. SPOLU (29,62 proc.), 2. ANO (jenom 22,78), 3. Pirá-
ti a Starostové (19,57) a 4. SPD (9,38). Za pomyslnými branami by zůstala i u nás  
5. Přísaha (4,28), 6. ČSSD (4,15) a 7. KSČM (pouze 16 platných hlasů a 2,14 procenta). 
  (jih)

Na redakčním snímku první černovírská volička PaedDr. Ivanka Dokoupilová, CSc.,  
při předpisovém prokazování totožnosti.
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Psaní z východního Slovenska  
aneb Kdo byl František Švébiš

Velmi zajímavá výzva, původně adresovaná olomouckému primátorovi, při-
šla z východního Slovenska až na mou e-mailovou adresu. Napsal ji prešovský 
badatel Róbert Vico, mimochodem, jak jsem se později dozvěděl, jde o syna 
karikaturisty Fedora Vico, kterého i v České republice znali lidé z humoristic-
kého časopisu Roháč a později z Lidových novin:

„…pripravujem publikáciu a informačné tabule o Cyklistickom prápore 4, ktorý 
sídlil v rokoch 1933 až 1936 v Sabinove. O tomto útvare som získal informácie z den-
ných rozkazov, ktoré sú archivované v pražskom VHA. Nie je tam ale žiadna fotodo-
kumentácia. Preto Vás chcem toto formou poprosiť o pomoc pri hľadaní dôstojníka 
menom Švébiš František. V prápore pôsobil min. v rokoch 1934–1936. Narodil sa 
na prelome 19. a 20. storočia. V dennom rozkaze z roku 1935 je uvedené mesto 
Olomouc, Černovír, kam šiel na dovolenku. Existujú v meste jeho príbuzní? Ak áno, 
vedel by ste mi na nich dať kontakt? Hľadám akékoľvek fotografie z jeho pôsobenia 
v Sabinove. Takouto zložitou formou (ale iná neexistuje) chceme oživiť publikáciu 
fotkami, prípadne inými zaujíma-
vými dokumentami, resp. zaujíma-
vými príbehmi. Mimochodom pred 
4 rokmi zomrel na východnom 
Slovensku posledný člen práporu, 
Emanuel Šmídl, pôvodom Čech, vo 
veku 105 rokov.“ 

No, po 86 letech to bude docela 
těžký oříšek, řekl jsem si. Nicmé-
ně jsem se pokusil, co by se dalo 
o nadporučíkovi Švébišovi zjistit. 
Pro pomoc jsem oslovil více lidí. 
Nejvíce mi ale sdělila naše 91letá 
spoluobčanka PaedDr. Eva Šiško-
vá. Ta znala osobně Františka Švé-
biše i jeho stejnojmenného syna. 
Podrobně mi popsala místo, kde je 
rodinný hrob na černovírském civil-
ním hřbitově. I to, kde ro-
dina v samotném centru 
Černovíra bydlela. Z ná-
pisu na náhrobku, který 
pak nebylo složité najít 
(viz foto autora), vyplý-
vá, že František Švébiš 
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žil v letech 1903 až 1947. Tedy bylo třeba pátrat po pozůstalých. Což tedy bylo jasné 
již od začátku.

Od PhDr. Pavlíny Čekmarové jsem se zase dozvěděl, že její starší bratr Michal 
chodil na střední školu do Hejčína a kamarádil tam s jistým Švébišem. Ze školního 
almanachu pak bylo zřejmé, že šlo o Františka Švébiše mladšího. Společně matu-
rovali v roce 1964 v tamější třídě III. D. Nicméně ani tady nemohla snaha o získání 
nějakých dokumentů, fotografií apod. vést. I František Švébiš mladší totiž nedávno 
zemřel. Navíc nebydlel v Olomouci.

Alespoň určitou slabou náplastí bylo sdělení Jana Šťoty z Frajtova náměstí, tedy 
ze sousedství Švébišovy rodiny. Spočívalo v tom, že na půdě našel šanon s doku-
menty. Patřil soudnímu úředníkovi Josefu Švébišovi, bratru nadporučíka Švébiše. 
Pečlivě zakládaná a vedená korespondence, především z období první republiky, 
nicméně neobsahovala nic z toho, co by se mohlo týkat života Františka Švébiše. 
Proto diskrétně přinášíme jen fotografii vnějšku šanonu, který i po osmi či spíše de-
víti desítkách let působí poměrně zachovale a jehož obsah – korespondence nám 
vypovídá o lidech a institucích již dávno neexistujících.

Vraťme se však na černovírský hřbitov. V urně u pomníku jsou ostatky sestry 
nadporučíka Švébiše Marie Dostálové, rozené Švébišové, která byla oproti bratrovi 
o dva roky starší. Zajímavé to pro čtenáře našich ročenek bylo, hlavně pro mne, že 
šlo o matku, byť nevlastní, paní Anny (Hany, jak si říkala) Dostálové. Ta žila v letech 
1920 až 2014 a byla nejen aktivní členkou Sokola, ale i exemplárním příkladem 
ryzího vlastenectví včetně černovírského patriotismu. A to i přesto, že již delší dobu 
žila v centru Olomouce. Černovírské ročence poskytla řadu vzpomínek a fotografií. 
A především moták z vězení, který obdržel její bratr Mirek za heydrichiády od své 
milé – Věry Petřekové, perzekvované za účast jejího bratra faráře Vladimíra Petřeka 
– text motáku jsme přinesli v Černovírské ročence 2019. (Ostatně k osudům rodiny 
Petřekovy se vracíme i v jiném článku této ročenky.) Proto jsme se spojili se synem 
paní Dostálové MUDr. Jiřím Dostálem, který žije v Chomutově. Bohužel však ani on 
nemá k dispozici žádné dokumenty, které by měly nějak přispět k osvětlení postavy 
npor. Švébiše. Slíbil ale ještě ohledně existence možných dokumentů oslovit děti 
Františka Švébiše – avšak ani zde jsme se ničeho podstatného nedopátrali.

Nerad bych skončil negativně, takže na závěr ještě pár slov, které mi zaslal Róbert 
Vico v jiném e-mailu: 

Spomienky na Cyklistický prápor 4 sa úplne vytratili a prvým impulzom, ktorý oživil 
spomienky na tento útvar bola inaugurácia prezidenta M. Zemana. Pri vstupe do Vla-
dislavského sálu vstupovali vojaci s dobovými bojovými prápormi z 1. ČSR, pozrite 
sa, prosím, či uvidíte jediný prápor zo Slovenska, od 6. minuty.“

www.youtube.com/watch?v=b9I9DIkf014 

A mně už zbývá jen dodat, že šlo o akt z března 2013. A jestli si video prohlédnete 
tak jako já, tak ten sabinovský prapor nemůžete přehlédnout.

 JINDŘICH HOVADÍK
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Velkostatek Klášterní Hradisko 

Nejvýznamnější stavbou na území městské části Černovír a Klášterní Hradisko 
(v minulosti nazývané i Klášterní Hradiště) je bezesporu budova starobylého kláš-
tera. Ten zde vznikl jako místo posledního odpočinku olomouckých údělných knížat 
z rodu Přemyslovců. Klášterní Hradisko ovšem není jen klášter. Bylo také po staletí 
významným hospodářským sídlem rozsáhlého premonstrátského panství. Po jeho 
zrušení Josefem II. zde v návaznosti na to fungoval velkostatek ve vlastnictví státu 
a poté až do roku 1945 v soukromém vlastnictví. 

Hradisko náleželo nejprve benediktínskému klášteru sv. Štěpána, který byl zalo-
žen roku 1078 olomouckým údělným knížetem Otou a jeho manželkou Eufemií. Roku 
1150 byli benediktinští mniši vyhnáni a klášter se stal premonstrátským. Premonstrát-
ský klášter v Hradisku zde existoval více než 600 let. Před svým zrušením 18. srpna 
1784 byl nejbohatším na Moravě. Držel statky Hradisko, Luběnice, Malé Hradisko, 
Vřesovice, Přemyslovice, Konice, Šebetov, Hrochův Týnec, Trojovice v Čechách, 
statky v Uhrách a opatství Csorna, proboštství Turia v Bácsbodrogské Stolici. 

Pozemkový majetek premonstrátského kláštera hradišťského byl rozdělen 
do správních celků. Dolní panství Kláštera Hradiště dle lánového rejstříku (1676) 
zahrnovalo vlastní panství hradišťské s 27 vesnicemi, dále pak panství Vřesovice 
a statek Přemyslovice. Přirozeným správním centrem Dolního panství bylo Klášterní 
Hradisko. K Hornímu panství patřilo panství Šebetov, statek Konice a statek Stra-
žisko. V čele správy panství stál hejtman a klášterní provisor. Známe např. jméno 
hejtmana Pavla Šebestiána Špičky (1653). 

Ke Klášternímu Hradisku patřilo dalších 7 panství či statků: panství Čelechovice 
a Dolany, statky Kožušany, Luběnice, Týneček, Vrbátky a Žerotín. Ty byly po zrušení 
jejich klášterních vrchností převedeny na náboženský fond pod názvem Státní pan-
ství Hradisko. Část panských dvorů patřících pod Klášterní Hradisko byla v letech 
1786–1788 rozparcelována novousedlíkům či familiantům. Touto parcelací dvorů 
vzniklo 14 nových obcí a osad jako například Radíkov, Kaple u Čelechovic, Geblov 
(nyní součást Dolan), Jáchymov (součást Nákla), Krnov (u Štěpánova) a další. 

Po zrušení klášterních vrchností bylo nadřízeným orgánem velkostatku Hradisko 
nejprve Vrchní ředitelství kamerálních statků na Moravě a Slezsku v Brně a pak Mo-
ravsko-slezská administrace státních statků v Brně. Rozsáhlý majetek kláštera byl 
rozprodán a nádherný barokní areál přeměněn roku 1785 na generální moravský se-
minář, v jehož čele působil v letech 1787–1790 vynikající učenec Josef Dobrovský. 
Po zrušení semináře v roce 1790 připadly objekty bývalého kláštera armádě. Ta zde 
nejprve zřídila pevnostní skladiště, v roce 1800 zajatecký tábor francouzských vojáků 
a od ledna 1802 vojenskou nemocnici. Stát spravoval vlastní hospodářský velkosta-
tek Klášterní Hradisko 40 let (1784–1825). Při rozprodeji státních statků nábožen-
ského fondu v letech 1825–1827 získal celý komplex panství hradišťského (kromě 
budovy kláštera) obsahující 20 celých vesnic včetně Černovíra, 7 částí vesnic (tzv. 
rustikálních čili selských) a 8 vesnic činžovních (čili dominikálních) Filip Ludvík hrabě 
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Saint Genois d´Anneaucurt c. k. skutečný tajný rada a komorník za cenu 410 000 
zlatých. Filip Ludvík pocházel ze slezské rodové větve rodu původem z Belgie. 

Podle ocenění velkostatků z roku 1855 držel hrabě Saint Genois na Moravě 
Klášterní Hradisko o celkové výměře 7 475 měřic zemědělské půdy odhadnuté 
na 2 562 703 zlatých. Ocenění veškerého pozemkového majetku činilo 5 679 864 
zlatých. Po smrti Ludvíka Filipa (+1857) zdědil celý majetek jeho syn Mořic, který 
jej přivedl k dluhu ve výši 3 200 000 zlatých. Aby došlo k zamezení úpadku, tak dne 
12. ledna 1878 uzavřel hrabě Mořic Saint Genois s knížetem Janem z Lichtenštejnu 
kupní smlouvu na panství Klášterní Hradisko a další statky za sumu 2 000 000 zla-
tých. Zbytek Mořicova dluhu ve výši 1 530 000 zlatých byl vypsán na loterii. Následně 
byl velkostatek Klášterní Hradisko včleněn do lichtenštejnského velkostatku Štern-
berk. Lichtenštejnům patřilo Klášterní Hradisko v letech 1878 až 1945, kam náležely 
do souboru 8 statků Klášterního Hradiska také lesní revíry Dolany, Domašov, Jívová, 
Sv. Kopeček a Střeň (Lesní úřad Olomouc). K roku 1903 náleželo do velkostatku 
Šternberk spolu s Klášterním Hradiskem 7 422 ha zemědělské a lesní půdy. 

V době první republiky postihla Lichtenštejny pozemková reforma. V roce 1921 
jim Československo zabavilo 1 540 ha z celkové výměry 14 307 ha, které byly roz-
děleny drobným přídělcům. Lichtenštejnům náležel velkostatek Klášterní Hradisko, 
který byl součástí šternberského velkostatku, až do roku 1945, kdy jim byl zabaven 
československým státem na základě dekretu prezidenta republiky č. 12 z 21. června 
1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, 
jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. A to navzdory tomu, že 
Lichtenštejnové německý původ neměli (Lichtenštejnsko bylo za války neutrálním 
státem a oni sami měli lichtenštejnskou státní příslušnost). Tehdejší kněžna Elsa 
byla dokonce původu židovského. Podali sice stížnost k československému soudu, 
leč nebylo jim to nic platné. Majetek propadl státu, který jej vlastní dodnes či jej 
v průběhu let prodal či převedl na třetí strany (např. zkonfiskované lesy patří Lesům 
České republiky). 

Patrimoniální čili vrchnostenská správa hradišťského panství byla vykonávána 
z hospodářského dvora Klášterního Hradiska (dodnes stojícího vedle budovy klášte-
ra). Zahrnovala tři pilíře: hospodářskou správu majetku, správní a soudní oprávnění 
vůči poddaným. Po zániku patrimoniální správy v roce 1848, vzniku samostatných 
obcí, politických a soudních okresů, zde sídlila již jen hospodářská správa velkostat-
ku. V té době náleželo k velkostatku Klášterní Hradisko celkem 64 obcí včetně obcí 
a osad, které jsou v současnosti součástí Olomouce jako Černovíra, Klášterního 
Hradiska, Lazců, Hejčína, Řepčína, Pavloviček, Lošova, Radíkova, Týnečka, dále 
pak Posluchova, Hlušovic, Bohuňovic, Březců, Lašťan a dalších obcí (zejména 
na Šternbersku či Litovelsku). V současnosti je v bývalém hospodářském dvoře 
Klášterního Hradiska umístěno Středisko sekundární prevence a léčby závislostí 
(záchytka a detox), Oddělení následné intenzivní péče (NIP-A, dospělí) a Léčebna 
dlouhodobě nemocných (LDN) Vojenské nemocnice Olomouc. 

Ves Černovír byla od svého vzniku v polovině 13. století v majetku drobné šlechty. 
Součástí majetku Kláštera Hradisko se Černovír stal až v 15. století. Roku 1850 se 
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pak naopak stala malá osada Klášterní Hradisko součástí samostatné obce Černovír 
(kam náležela ještě osada Lazce). Osada Klášterní Hradisko se v té době skládala 
ze dvou hospod, 6 domů a jednoho kláštera. Po vzniku Velké Olomouce roku 1919 
byla osada Klášterní Hradisko spolu s Černovírem včleněna do města. Při sčítání 
lidu roku 1921 bylo již na katastru 28 popisných čísel s 973 obyvateli. V roce 2001 
zde žilo již 2 122 obyvatel ve 130 domech. Od poloviny 19. století došlo na území 
Klášterního Hradiska ke značnému průmyslovému rozvoji. Roku 1870 vznikla velká 
sladovna bratří Kubelků, na jejímž provozu se později podíleli i další olomoučtí pod-
nikatelé (Winter, Briessovi). Za okupace ji převzali Němci a zavedli zde farmaceu-
tickou výrobu (1944), která pokračovala i po poválečném znárodnění (Spofa, od r. 
1952 Farmakon n. p.). Od 90. let 20. století dodnes zde funguje nástupnická firma 
Farmak, a. s. 

Na nejstarší katastrální mapě Klášterního Hradiska tzv. indikační skice ke Sta-
bilnímu katastru z r. 1834 můžeme vidět, že prakticky na celém katastru Hradiska 
byla půda v držení vrchnosti. Jednalo se tedy o panskou půdu, tzv. dominikál, kterou 
vrchnost obdělávala ve vlastní režii, tj. vlastní čeledí anebo za pomoci robotní práce 
poddaných. K r. 1834, kdy byl již tento pozemkový majetek v držení hraběte Ludvíka 
Filipa Saint Genois vidíme na nejstarší katastrální mapě místní názvy jako Horní 
rybník (německy Unter Teich), Dolní rybník (Ober Teich), Svatoondřejský rybník (St. 
Andreas Teich) a Ostrá (Ostra). Je evidentní, že někdy v minulosti byli v těchto mís-
tech skutečně rybníky, po kterých zůstaly k roku 1834 již jen tyto místní názvy. Horní 
rybník je možné lokalizovat v místech současné Střední školy logistiky a chemie 
a ulice U Hradiska, Dolní rybník pak v oblasti ulic Lamblova, Benýškova a zahrád-
kářské kolonie. Místní název Svatoondřejský rybník se nacházel mezi Černou ces-
tou a železničním koridorem. Výjimečně se na malém katastru Hradiska nacházela 
poddanská půda, tj. rustikál obdělávaný selským stavem (v severním cípu katastru, 
kolem Černé cesty a mezi řekou Moravou a dnešní ulicí Sokolovskou). Zemědělsky 
obdělávaná půda byla v oblasti Horního a Dolního rybníka. Ostatní pozemky na úze-
mí Hradiska pak byly louky a pastviny. Katastr Hradiska byl protkán také různými 
vzájemně se křížícími bezejmennými vodními toky, kanály a strouhami, které dnes 
buď neexistují nebo byly v minulosti svedeny do kanalizace. 

Černovírští poddaní vykonávali robotu – tedy neodměňovanou práci rolníka 
ve prospěch feudála za použití vlastního potahu či nástrojů – vůči své vrchnosti 
z Kláštera Hradisko. A to pěší, koňskou, ornou, žennou, sečnou, hrabnou, mlateb-
nou, chodily na hony, na klásky, do stráže (vartovali u klášterní brány), cídili rybníky 
a strouhy, pleli a trhali len a konopí, či cibuli, okopávali mák, vozili obilí, seno, hnůj, 
dřevo, sůl, víno, mlýnské kameny, sbírali žaludy a bukvice, lískové oříšky, houby 
atd. Koncem 18. století někteří černovírští poddaní odváděli vrchnosti namísto práce 
roční plat ve výši 2 zlaté a 36 krejcarů. V první polovině 19. století byl provoz vel-
kostatku zajišťovaný robotní prací již značně nerentabilní. Produktivita práce a moti-
vace pracovníků nízká. Poddanské povinnosti skončily v celém Rakousku zrušením 
vrchnostenské správy v r. 1848. Od té doby velkostatek najímal pracovníky výhradně 
na práce za odměnu. 
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Roku 1876 byla na území Klášterního Hradiska přesunuta rolnická škola z Pře-
rova. V r. 1898 byla vybudována nová budova školy společně se školním statkem 
na místě staré formanské hospody. Roku 1911 byla rolnická škola povýšená na střed-
ní zemskou hospodářskou školu. V letech 1924–27 byla postavena nová moderní 
budova, která dodnes slouží Střední škole zemědělské a zahradnické. Od začátku 
působil při škole školní statek, který po roce 1961 obhospodařoval zemědělskou 
půdu v katastru Černovíra, v Neředíně, na Lazcích, v Hejčíně i jinde. Hradišťský 
školní statek byl za socialismu druhou největší zemědělskou kapacitou na území 
Olomouce. 

Poznámka na závěr: V olomoucké pobočce Státního oblastního archivu v Opavě 
se nachází rozsáhlý fond Velkostatku Klášterní Hradisko z let 1078–1878. Obsahuje 
celkem 1452 inventárních čísel uložených písemností ve 192 kartonech, 342 knih 
a 512 map. Fond mj. obsahuje 7 gruntovních knih obce Černovír z let 1637–1878. 

K sepsání článku byly použity zdroje (inventáře k velkostatku Klášterní Hradisko 
a velkostatku Šternberk), literatura (Milder, Tichák) a internetové zdroje (web Farma-
ku a Vojenské nemocnice Olomouc). – Za pozornost stojí nejstarší katastrální mapa 
Klášterního Hradiska (1834): www.mza.cz/…417

 PETR FOJTÍK
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Černovírská stopa heydrichiády ještě trochu jinak

V předminulé ročence jsme se pokusili dešifrovat moták z olomoucké věz-
nice, který v roce 1942 poslala svému milému Miroslavu Dostálovi Věra Petř-
ková. Oba byli z Černovira, přičemž slečna Věra byla dcerou řídícího učitele 
Josefa Petřka a sestrou pravoslavného duchovního ThDr. Vladimír Petřka. Ten 
byl za ukrývání atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resolově ulici v Praze odsouzen 
k trestu smrti a 5. září 1942 ve svých 34 letech popraven na střelnici v Kobyli-
sích. Rodiče Petřkovi měli celkem 10 dětí. Z celkového počtu 12 lidí unikla drsné 
perzekuci jen nejstarší dcera Marie, která v tu dobu byla již provdána a mimo 
církev. Ostatní vesměs skončili v koncentračním táboře. Ten nepřežili oba ro-
diče – Josef a Marie, dále pak z dětí Milada, Jaroslava a Miroslav. Tedy celkem 
šest obětí z jedné rodiny. Ty souhrnně připomíná pamětní deska na školní bu-
dově v Pavlovické ulici, jejíž fotografii přinesla Černovírská ročenka 2019.

Sluší se ještě znovu připomenout, že zmíněný moták z pozůstalosti Miroslava Do-
stála se od jeho sestry Hany (resp. Anny) Dostálové (1920 – 2014) dostal do rukou 
autora tohoto článku ještě za jejího života. Za pozdějším zveřejněním byly obavy, že 
text nedokážu správně vyluštit. Což se pak – až na několik slov – podařilo. V samot-
ném tehdejším článku jsem se mj. zmiňoval o starší se sestře Věry, o Jiřině Petřkové 
(1914–2012), která nejenže válku přežila, ale neváhala se se svými zážitky podělit 
i s ostatními. 

Jiřina Petřková byla v pořadí 5. nejstarší ze 10 dětí. Vystudovala učitelský ústav, 
učila na i na Svitavsku a jižní Moravě. Po atentátu byla společně s dalšími členy 
rodiny vězněna v Olomouci a v Brně, posléze se dostala do koncentračních táborů 
Osvětim, Ravensbrück a Neubrandenburg. Po návratu do Československa byla uči-
telkou v Praze. 

Mnichovské události zastihli Jiřinu Petřkovou na menšinové škole v Hrušovanech 
nad Jevišovkou. Když tam zrušili českou školu, zažila silné zklamání a ponížení. 
Poté se vrátila do Olomouce, respektive k rodičům bydlícím v Černovíře. Na obdo-
bí okupace vzpomíná jako na neveselé – sílu však čerpala ze soudržnosti rodiny. 
„Nejhorší byl podzim 1941, kdy se Němci blížili Moskvě,“ vzpomíná. A dodává další 
vzpomínku na návštěvu kina, kde v týdeníku bylo vidět, že v Rusku je už sníh, což 
dávalo naději, že tažení Němců neuspěje. 

Dramatický zvrat do života rodiny přinesl pochopitelně až atentát na Heydricha. 
O tom, zda vůbec a jak byl bratr Vladimír zapojený v odboji, neměla rodina tušení. 
„On v těch věcech nebyl vůbec sdílný. Leda sem tam něco utrousil.“ Přesto však, 
když sourozenci říkali, že K.H. Frank by měl zmizet nebo ho někdo oddělat, měl říct: 
„Myslíš? Já vím o někom lepším!“

Vladimír Petřek byl zatčen 18. června 1942. „Byla to přirozeně strašná rána, obá-
vali jsme se o něho. Věděli jsme, že má osud zpečetěný. Petřkovým rovněž bylo 



17

jasné, že si Němci přijdou i pro ně. Strach však neměli. „Jakmile jste v tom pro-
středí, mezi svými lidmi, my jsme se opravdu nebáli. Někteří lidé se nám vyhýbali. 
Měli jsme různé knihy a zakázané tiskoviny doma, to jsme museli buď roznést nebo 
spálit, ten úklid byl velký, ale nebáli jsme se.“ Spousta přátel a kolegyň ale rodině 
vyjadřovala podporu. Němci nakonec Petřkovu rodinu zatkli 2. července 1942. Až 
do prosince 1942 byli Petřkovi věznění v Olomouci, pak až do března 1943 v Brně 
na Cejlu a v Kouničkách.

Inu, o hladových poměrech v olomoucké věznici jsme psali už v předloňské ročen-
ce. V Brně přišla první velká rána, když dozorkyně sebrala velmi špatně vidící sestře 
Miladě brýle a německý strážný ji postřelil do krku. Tehdy však Milada ještě přežila.

Další vzpomínky se však už týkaly pobytu ve třech výše uvedených koncentrá-
cích. Vzhledem k rozsahu tohoto článku, který má být jen zlomkem Černovírské 
ročenky, je přinejmenším pro tentokrát vypustím – nemluvě o tom, že text píšu v po-
zdních večerních hodinách a podklady na mě působí drsně až hrůzostrašně. Proto 
přeskočím až na samotný konec války, kdy se Jiřina Petřková ocitla v Neubranden-
burgu a v nedalekém táboře Sachsenhausen, v němž byl se skupinou komunistů 
vězněn Antonín Zápotocký. Budoucí československý prezident. Iniciativa setkat se 
vyplynula od Zápotockého, Jiřina prý s ním tenkrát komunikovat nechtěla, nakonec 
ale šla jako zástupkyně českých žen. Nechápala, proč má tolik obdivovatelů. A sama 
ho považovala za „podivína“.

Určitě stojí za pozornost, že nacistům v podstatě unikla nejen nejstarší sestra 
Vladimíra Petřka Marie (*1906), ale také jeho žena, s níž však v té době žil již od-
děleně. A ta se shodou okolností jmenovala stejně jako citovaná pamětnice, tedy 
Jiřina Petřková (*1908), rozená Reinlová. No a aby to bylo ještě složitější, jméno 
Jiřina Petřková nesla až do provdání jejich společná dcera, později Juláková. I ta se 
nedávno svěřila se svými vzpomínkami na otce.

A ještě úplně poslední poznámka – po zveřejnění článku o motáku Věry Petřkové 
z olomoucké věznice v Černovírské ročence vyšel v roce 2020 obdobný text v říjnový 
výroční den popravy Vladimíra Petřka v Olomouckém deníku. A pak si žil v interne-
tovém prostředí i dál. JINDŘICH HOVADÍK 

Zde by můj článek mohl skončit, ale přece jen cítím povinnost dodat, že ThDr. Vla-
dimír Petřek (jehož fotografii jsme přinesli v předminulé ročence) byl Pravoslavnou 
církví v českých zemích a na Slovensku svatořečen. Stalo se tak při slavnostních 
bohoslužbách v pražské pravoslavné katedrále Cyrila a Metoděje v Resslově ulici  
8. února 2020.

Obdobné pocty se dostalo již v září 1987 pravoslavnému biskupu Matěji Pavlí-
kovi – Svatému Gorazdu II. Rovněž za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli 
atentát na R. Heydricha. Kanonizace se uskutečnila v pravoslavném chrámu na Go-
razdově náměstí. Čili na dohled od Klášterního Hradiska. Zajímavostí bylo, že o této 
události tehdy mohla informovat jen ČTK v osobě autora těchto řádků, kdežto účast 
jiných médií včetně Lidové demokracie (orgánu Československé strany lidové) byla 
tehdy zřejmě nežádoucí. 
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Škola se dočkala nových oken 

Na adrese Petřkova 3 se o letních prázdninách pilně pracovalo. Při rekonstrukci 
bylo vyměněno celkem 45 oken. Naše školní budova je zase o něco hezčí, bez-
pečnější a poskytuje žákům větší komfort. Přestože dílo bylo předáno a staveniště 
vyklizeno až posledního srpna odpoledne, nadšený pedagogický sbor a správní za-
městnanci stihli školu vyblýskat a všechny místnosti znovu připravit. Školní rok tak 
byl slavnostně zahájen podle plánu 1. září 2021.

Text a foto školní budovy Mgr. Marek Pouč, vedoucí černovírského pracoviště ZŠ 
a MŠ Demlova.

Černovírské ročence se podařilo v dubnu pořídit fotografii z historického okamžiku 
– 1. dne rotační výuky, kdy do černovírské školy zavítaly i děti z kmenové ZŠ Demlo-
va. Na snímku jsou žáci 2. třídy a asistentka Lenka Švrčková a vychovatelka Tereza 
Marešová.  (jih)

Ze Sboru dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Černovíře má nyní 63 členů, z toho 8 žen, 33 mužů 
a 22 dětí. S ohledem na výskyt onemocnění Covid-19 došlo v průběhu roku 2021 
k výraznému omezení činnosti sboru, kdy musely být některé z naplánovaných akcí 
buď termínově přesunuty, nebo zcela zrušeny. I přesto jsme se snažili využít období, 
kdy vládní protiepidemiologická opatření umožňovala opět činnost obnovit v plném 
rozsahu. 

V květnu a v říjnu byl uspořádán sběr železného šrotu a vysloužilých elektro-
spotřebičů. Od počátku roku probíhaly přípravy vedoucích kolektivu mladých hasičů 
na realizaci letního dětského tábora, který se již tradičně uskutečnil v druhé polo-
vině července v Čermné ve Slezsku ve spolupráci s SDH Olomouc – Chválkovice 
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V pátek 25. června odpoledne zaujal nejen obyvatele našeho obvodu obrovský dým patrný mi-
nimálně už od Lazců. „Zasahujeme u požáru u Klášterního Hradiska v Olomouci,“ uvedla k tomu 
jako prvotní informaci mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážo-
vá. „Hoří v celém rozsahu soustava provizorních příbytků a autovraky. Máme na místě šest jed-
notek, které dostávají požár pod kontrolu. Před naším příjezdem se dostaly ven tři osoby, jedna 
z nich se nadýchala zplodin hoření,“ informovala. Foto Jindřich Hovadík.

a SDH Olomouc – Droždín. Letošní tábor byl věnován Harrymu Potterovi. Tak jako 
v předchozích letech se naši členové zúčastnili „Rozloučení s prázdninami s hasiči 
a městskou policií“, které uspořádalo statutární město Olomouc pod záštitou pana 
náměstka JUDr. Martina Majora, MBA na Horním náměstí poslední prázdninový den. 
V sobotu 9. října byl za podpory statutárního města Olomouc uspořádán na hasičské 
zbrojnici Hasičský víceboj 2021. 

V průběhu roku se členové sboru aktivně podíleli na údržbě areálu hasičské zbroj-
nice, údržbě techniky a výzbroje SDH. V rámci činnosti sboru v oblasti požární pre-
vence naši členové uspořádali několik akcí a exkurzí pro mateřské školy. V oblasti 
sportu se angažovali jak členové kolektivu mladých hasičů, tak i členové sportovního 
družstva mužů a sportovního družstva veteránů. Všichni sportovci se řádně připra-
vovali, aby své úsilí následně zúročili v různých soutěžích. Sportovní družstva se 
zúčastnila celkem čtyř soutěží. Krásného výsledku dosáhli mladí hasiči v Závodu 
požárnické všestrannosti (znám také pod názvem branný závod neboli braňák). Zde 
hlídka mladších hasičů obsadila 6. místo z celkového počtu 26 startujících družstev. 

Nedílnou součástí sboru je jednotka sboru dobrovolných hasičů, JSDH Olomouc, 
jejíž činnost byla taktéž ovlivněna epidemií onemocnění Covid-19. I přes opatření 
členové jednotky absolvovali v letošním roce několik kurzů a výcviků, jmenovat mů-
žeme například výcvik na vodě na Dalešické přehradě, kurz práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou, kurz ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel či 
kurz bezpečné jízdy LIBROS v Ostravě. Jednotka během roku vyjela celkem k 142 
událostem.  JITKA SOUČKOVÁ, starostka sboru
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Fotbalisté Slovanu Černovír slavili 90 let  
založení oddílu. Ale nijak veselé chvíle  
to v Aréně „U Komína“ nebyly

Fotbalový Slovan Černovír je v nejhlubší krizi v novodobé činnosti oddílu. 
Možná tato jednoduchá věta je tím nejvýstižnějším, co lze o našem klubu na-
psat. Dnešní podivná doba se na sportování podepsala velmi výrazně a Slovan 
je toho přímou ukázkou. Ještě v polovině roku 2019 patřil do skupiny elitních 
krajských celků, ale teď se zdá, že bojuje o holé přežití. Nakolik to ovlivnila epi-
demie Covid-19 se můžeme jen dohadovat, ale pravděpodobně měla zásadní 
dosah. 

Ale postupně. Po nedohrané podzimní části sezony 2020/2021 se Slovan ocitl 
na 13. místě tabulky I.B třídy OKFS. Celou zimní přípravu od ledna 2021 se spe-
kulovalo, jestli amatérské fotbalové soutěže na jaře vůbec začnou a jestli budou 
soutěže považované za dohrané. To se nakonec nestalo a fotbal se v první polovině 
roku vůbec nehrál. V platnosti tedy zůstaly výsledky z podzimu 2020 bez možností 
postupů a sestupů. Pro Slovan to znamenalo pro další ročník znovu účast v I.B třídě. 
Naprosto stejná situace se týkala rovněž našich mládežnických celků. Tedy setrvání 

Na fotce dorostenců jako nejúspěšnějšího oddílu Slovanu v roce 2021: 
Nahoře zleva: trenér Tadeáš Psotka, Martin Spáčil, Tobiáš Vítek, Petr Čebiš, Michal Kalvach, 
Jakub Žvátora, Daniel Perič, Lukáš Máčala, Jakub Vláčil, Štěpán Psotka, asistent trenéra Jirka 
Hanousek. Dole zleva: Lukáš Spáčil, Tomáš Janalík, Matěj Šindelka, Patrik Masopust, Filip 
Zatloukal, Matěj Kovář, Matyáš Krejčí, Filip Baláž, Bohumil Petrák
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v současných soutěžích. Mělo tomu tak být, ale Slovanem se prohnal personální 
hurikán. Muže ještě funkcionáři přihlásili do nejnižší krajské soutěže, I.B třídy. Také 
dorostence se podařilo dát dohromady a udržet je v krajském přeboru. Ale na žáky 
dopadla covidová doba velmi krutě. Namísto krajského přeboru s povinnou účastí 
mladší i starší kategorie byl Slovan nucen přihlásit ty nejnižší okresní soutěže, kde 
hrají starší i mladší žáci na jedné polovině hřiště s nižšími počty hráčů. Jedinou 
radost slibovaly početné stavy přípravek, a ty se naštěstí Slovanu podařilo udržet. 

V letním přípravném období se situace v mužské kategorii příliš nezlepšila, spíše 
naopak. Tréninková morálka byla slabá, a tak se Slovan musel, mimo jiné, odhlásit 
i z tradiční účasti na Memoriálu M. Mikšíka ve Chválkovicích. Přípravné utkání se 
nepodařilo domluvit žádné, a tak se šlo do prvního mistrovského utkání takříkajíc 
z voleje. Také předpokládané letní oslavy 90. výročí založení klubu proběhly nepříliš 
zdařile. Sešlo totiž z plánovaného turnaje bývalých hráčů a také z připravovaného 
startu staré gardy Sigmy Olomouc na našem hřišti. A tak alespoň proběhly dva tur-
nusy kempu “Letní fotbalové školy” a velký turnaj přípravek. 

K prvnímu mistráku mužů přijeli hosté z Haňovic. Podle zpráv to měl být pro Slo-
van jeden z hratelných soupeřů, a tak se čekal vyrovnaný zápas. To se nakonec 
potvrdilo a po brankách Petrů a Havelky zůstaly 3 body na Lazcích. Bohužel u toho 
nemohl být z pracovních povinností absentující trenér Ondřej Kalina a tak se jeho 
čekání na první slovanistickou výhru prodloužilo. Hned druhý zápas nám totiž nabídl 
současnou realitu. Problémy se sestavou a špatný výkon ve Slatinicích znamenal 
prohru 1:7. Pak už to šlo ráz na ráz a jen těžko se zastavoval propad tabulkou. Do-
mácí prohra na penalty s Doloplazy. O to smutnější, že se zranil Honza Hanousek, 
který se na podzim na hřiště již nepodíval. Následovala celkem statečná prohra 1:4 
v Prostějově a pak další domácí ztráta po penaltovém rozstřelu se Smržicemi. Pak 
přišly dva venkovní zápasy. Ale zatímco v Kožušanech se Slovan dlouho držel a padl 
1:3 až po vyloučení Petra Vyroubala na konci první půle, tak v Hněvotíně byla stej-
ná prohra 1:3 naprosto zasloužená. Burcování na poplach kapitána Vyroubala před 
domácím zápasem s Velkou Bystřicí se rovněž minulo účinkem a Slovan prohrál 
výsledkem 1:4. Dále Černovír čekalo utkání ve Šternberku s tamní rezervou, která 
na tom byla v tu chvíli podobně jako Slovan. Leč realita na hřišti naprosto odlišná 
a debakl 0:5. Pokud nechtěl Černovír přezimovat na posledním místě tabulky, bylo 
bezpodmínečně nutné přetlačit doma Jesenec. Výsledkem 4:1 se to nakonec po-
vedlo, a tak se první výhry ve službách Slovanu dočkal i trenér Ondřej Kalina. Jeho 
radost, stejně jako radost všech příznivců a fanoušků, však zkalily poslední tři zá-
pasy a nakládačky 0:6 v Moravském Berouně, 1:5 doma s Mostkovicemi a dokonce 
1:9 ve Velkém Týnci. Na tento poslední zápas roku 2021 odjelo jen 9 hráčů Černo-
víra. Celková bilance výročního roku je tedy taková, že jaro bez fotbalu a na podzim  
2 výhry a celkem 8 bodů. V tabulce 13. místo a vyhlídky nevalné. Příčiny tohoto 
stavu? Nikdo to nemá v současné době jednoduché. Nicméně bez alespoň základní 
účasti hráčů na tréninku se žádná, ani ta nejnižší, soutěž hrát nedá. Pohled na sta-
tistiku nám říká, že Slovan nasadil do hry na podzim úctyhodných více než 30 hráčů. 
Nicméně hodně z nich pouze na jeden, nebo dva zápasy bez tréninku. A tréninky 
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1. Loštice 1923 10 9 0 1 26 : 12 26 1. Slatinice 13 11 0 2 42 : 12 33
2. Prostějov 10 8 0 2 22 : 12 25 2. Prostějov 13 9 0 4 39 : 20 28
3. V. Bystřice 10 7 0 3 29 : 18 21 3. V.Bystřice 13 9 0 4 34 : 22 27
4. Slatinice 10 6 0 4 28 : 23 18 4. Hněvotín 13 8 0 5 30 : 19 25
5. Kožušany 10 6 0 4 14 : 16 16 5. Kožušany 13 8 0 5 30 : 19 25
6. Zvole 10 4 0 6 18 : 23 13 6. Mor. Beroun 13 8 0 5 39 : 29 23
7. Velký Týnec 9 4 0 5 25 : 20 12 7. Velký Týnec 13 7 0 6 37 : 27 21
8. Jesenec 8 4 0 4 14 : 18 12 8. Smržice 13 7 0 6 24 : 29 20
9. Hněvotín 9 4 0 5 17 : 23 12 9. Doloplazy 13 7 0 6 26 : 34 20
10. Smržice 9 3 0 6 25 : 19 10 10. Mostkovice 13 5 0 8 24 : 26 15
11. Doloplazy 8 3 0 5 11 : 20 9 11. Šternberk B 13 5 0 8 31 : 33 14
12. Mor. Beroun 10 3 0 7 19 : 31 9 12. Haňovice 13 4 0 9 25 : 35 12
13. ČERNOVÍR 8 3 0 5 11 : 14 7 13. ČERNOVÍR 13 2 0 11 15 : 49 8
14. Šternberk B 9 1 0 8 14 : 24 5 14. Jesenec 13 1 0 12 13 : 55 2

1. Mohelnice 9 8 0 1 43 : 11 25 1. Kozlovice 13 12 0 1 46 : 15 35
2. Kozlovice 10 8 0 2 33 : 11 23 2. Šternberk 13 9 0 4 35 : 20 25
3. Bohuňovice 9 7 0 2 39 : 11 21 3. Nové Sady 13 9 0 4 36 : 28 25
4. Zábřeh 9 6 0 3 29 : 20 18 4. Slavonín 13 8 0 5 28 : 19 23
5. Nové Sady 8 6 0 2 16 : 11 16 5. Mostkovice 13 8 0 5 26 : 19 23
6. Slavonín 9 5 0 4 25 : 16 15 6. ČERNOVÍR 13 6 0 7 24 : 16 22
7. Chomoutov 10 4 0 6 17 : 27 13 7. Tovačov 13 8 0 5 20 : 29 22
8. Šternberk 9 4 0 5 13 : 23 12 8. Zábřeh 13 7 0 6 21 : 27 19
9. Jeseník 9 3 0 6 26 : 23 10 9. Jeseník 13 6 0 7 35 : 33 18
10. Dub n. Mor. 9 3 0 6 17 : 19 10 10. Konice 13 5 0 8 33 : 32 18
11. ČERNOVÍR 9 3 0 6 15 : 22 9 11. Chomoutov 13 4 0 9 33 : 45 13
12. Čechovice 8 3 0 5 7 : 15 8 12. Dub n. Mor. 13 4 0 9 26 : 38 13
13. Konice 9 2 0 7 12 : 28 6 13. Čechovice 13 4 0 9 18 : 22 12
14. Želatovice 9 1 0 8 8 : 53 3 14. Otaslavice 13 1 0 12 20 : 58 5

1. Slavonín 9 9 0 0 62 : 15 26 1. Slatinice 8 8 0 0 69 : 8 24
2. Dub n. Mor. 10 8 0 2 58 : 19 24 2. Hněvotín 8 5 0 3 33 : 27 15
3. Jeseník 10 7 0 3 70 : 16 22 3. Slavonín B 8 5 0 3 26 : 25 15
4. Čechovice 9 6 0 3 35 : 21 19 4. ČERNOVÍR 8 2 0 6 22 : 43 6
5. Nové Sady 10 6 0 4 34 : 28 18 5. Těšetice 8 0 0 8 10 : 57 0
6. Konice 10 6 0 4 29 : 29 18
7. Olšany 8 6 0 2 27 : 16 16
8. Mohelnice 10 5 0 5 25 : 27 16
9. Šternberk 9 4 0 5 41 : 20 12 1. Šternberk 9 8 0 1 52 : 12 23
10. ČERNOVÍR 9 4 0 5 25 : 27 11 2. Hodolany 9 7 0 2 46 : 8 22
11. Zábřeh 9 2 0 7 37 : 38 8 3. Nové Sady B 9 7 0 2 54 : 27 20
12. Kozlovice 10 3 0 7 17 : 27 8 4. Mor.Beroun 9 6 0 3 35 : 11 19
13. Nezamyslice 9 0 0 9 6 : 60 0 5. V. Bystřice 9 6 0 3 61 : 22 18
14. Želatovice 10 0 0 10 3 : 126 0 6. Horka n.M. 9 4 0 5 24 : 22 12

7. Hlubočky 9 4 0 5 25 : 36 12
8. Kožušany 9 2 0 7 16 : 20 6
9. ČERNOVÍR 9 1 0 8 14 : 48 3
10. Majetín 9 0 0 9 5 : 82 0

1. Nové Sady 10 9 0 1 75 : 7 27
2. Jeseník 10 9 0 1 77 : 13 27
3. Kozlovice 10 8 0 2 33 : 13 25 1. Uničov B 24 23 0 1 173 : 32 69
4. Mohelnice 10 7 0 3 55 : 29 19 2. Sigma Olom. 24 20 3 1 209 : 54 63
5. Zábřeh 9 6 0 3 39 : 21 18 3. Kozlovice 21 15 0 6 133 : 53 45
6. Slavonín 9 6 0 3 36 : 29 17 4. Uničov A 24 13 2 9 154 : 105 41
7. Olšany 8 5 0 3 43 : 29 15 5. ČERNOVÍR 24 12 2 10 114 : 89 38
8. Dub n. Mor. 10 5 0 5 47 : 42 15 6. Hranice 24 9 4 11 90 : 134 31
9. ČERNOVÍR 9 3 0 6 31 : 32 11 7. Šumperk 21 9 1 11 11 : 97 28
10. Čechovice 9 2 0 7 23 : 49 7 8. Nové Sady 24 9 1 14 88 : 112 28
11. Šternberk 9 2 0 7 21 : 38 6 9. Olšany 21 7 3 11 72 : 127 24
12. Konice 10 2 0 8 24 : 47 6 10. Prostějov 24 5 0 19 53 : 164 15
13. Nezamyslice 9 2 0 7 18 : 60 5 11. Vikt. Přerov 21 4 0 17 46 : 165 12
14. Želatovice 10 0 0 10 6 : 119 0 12. Šternberk 24 3 2 19 50 : 163 11

MUŽI   I.B třída skupina "B" OKFS   2021/2022MUŽI   krajský přebor OKFS   2020/2021

 MLADŠÍ ŽÁCI  okresní přebor "B"   2021/2022

 STARŠÍ PŘÍPRAVKA  kraj. soutěž "A"  2021/2022

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TJ SLOVAN ČERNOVÍR

 DOROST  krajský přebor OKFS   2020/2021

 STARŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2020/2021

 MLADŠÍ ŽÁCI  krajský přeb. OKFS   2020/2021

 DOROST  krajský přebor OKFS   2021/2022

 STARŠÍ ŽÁCI  okresní přebor "D"   2021/2022
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o šesti účastnících naše naděje na zlepšení nezvýší. Bude to velká lopota vyvést 
v roce 2022 mužský fotbal v Černovíře z této hluboké krize. 

Trochu naděje nám svítá v celku dorostenců. Tam systematicky pracuje mladý 
trenér Tadeáš Psotka a přes počáteční neúspěchy nehodlá nastoupenou cestu 
fotbalovosti opustit. Po částečných nezdarech v minulé sezoně se celek semknul 
a vytrvale se zlepšuje. V létě opustili kádr juniorů Jirka Hanousek, Vojta Kučera 
a David Koudelka. Ty sice bohužel nenahradili kluci početného ročníku narození 
2006, kteří se rozhodli nadále ve fotbale nepokračovat. I tak byl ale tým dobře 
seskládaný a účast na trénincích byla příkladná. Jaký to rozdíl oproti mužům. Do-
rostenci soutěží nenápadně proplouvali směrem do horních pater tabulky a před 
závěrečnými dvěma domácími zápasy se Šternberkem a Tovačovem byli hodně 
blízko druhému místu v tabulce. Po shodných remízách 1:1 a penaltových pro-
hrách čela tabulky nedosáhli, ale jen tříbodová ztráta je k tomu do jarních kol musí 
opravňovat. V tabulce je sice zaznamenáno sedm proher, ale z toho jen tři v nor-
mální hrací době a všechny na domácím hřišti. Dva navíc 0:1. Ve všech venkov-
ních zápasech Slovan bodoval, když nejlepší výkony předvedl v Konici (výhra 1:0) 
a na hřišti suverénního lídra v Kozlovicích (1:1). Je jasné, že při pohledu na fungo-
vání družstev mužů a dorostenců se musí nabízet otázka většího propojení obou 
celků. Dorostenci jsou však ještě docela mladým družstvem, a tak diskuze o tomto 
řešení bude ještě zajímavá. 

Letní situace okolo družstev žáků byla docela překotná. Úplně první představa 
byla, že se přihlásí krajský přebor s vizí starší s velkým podílem ročníku 2009, který 
mohl hrát ještě za mladší kategorii, a mladší s početným ročníkem 2010. Dlouho se 
tato naděje živila, ale nakonec se musela zvolit úplně jiná varianta. A jak napovídají 
výsledky, asi rozumnější. U starších se trenéři Petr Kundrt a David Sehnal potýkali 
s velmi výrazným a nečekaným úbytkem hráčů, zvláště právě z ročníku 2009. Na-
konec z toho byla jakási letargie a pouhá dvě vítězství v soutěži okresního přeboru. 
Měli bychom ovšem zmínit, že například dvě naše děvčata sice ve Slovanu skon-
čila, ale obě našla uplatnění v jiných celcích. Vendula Woláková nastupuje v dresu 
Sigmy Olomouc v dorostenecké lize a Natálka Kundrtová, jež nyní hraje za Slovác-
ko, je dokonce v širším reprezentačním kádru ČR U14. Mladší žáci byli přihlášeni 
rovněž do okresního přeboru, a i když pohled na tabulku nevypadá nejradostněji, 
tak přece jen je jejich situace slibnější. Družstvo je docela početné, nazazname-
nalo větší úbytek hráčů a také tréninku se borci nevyhýbali. Tudíž je na trenérech 
Tomáši Keslerovi a Jiřím Strouhalovi, jak se mladší žáci budou dále zlepšovat. 

V minulých letech jsme příliš nepředstavovali celky našich přípravek, a tak by-
chom to měli vzhledem k roku 2021 napravit. Pokud Slovan vkládá nějakou větší 
naději do budoucích let, tak ji hledá právě u celků benjamínků. Nejstarší přípravka 
je ročníku 2011 – kluci hrají krajskou soutěž a rezerva okresní soutěž. A hrají je 
slušně a srovnatelně s většími krajskými celky. Hodně tam funguje chemie mezi ro-
diči, trenéry a hráči. Díky tomu také uspořádali letní turnajovou akci k výročí 90 let 
Slovanu a spřádají plány na zimní soustředění a podobné společné aktivity. Trenéři 
Svaťa Dvořák, Jirka Zapletal, Michal Janků, Martin Novák, Lukáš Kubica, Miroslav 
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Sokol Černovír ve druhém covidovém roce

Uplynulý rok začal s řadou otazníků a s očekáváním, co nás čeká v nadcháze-
jícím sokolském roce. Nový rok jsme bohužel v měsíci lednu nezahájili tradičním 
plesem; dle nařízení vlády kvůli epidemiologickému stavu v naší zemi byla všechna 
sportoviště uzavřena. Sokolové nezaháleli a tuhle covidovou dobu jsme využili k re-
konstrukci sociálního zařízení ve správcovském bytě. Na řadu přišla rekonstrukce 
stávající šatny a ze sokolské klubovny jsme vybudovali druhou šatnu se sprchou pro 
kvalitnější zázemí cvičenců. Dále se pracuje na rekonstrukci chodby, kde se snižuje 
strop a bude se pokládat nová dlažba. Tyhle rekonstrukce bylo možné uskutečnit 
díky dotacím z Olomouckého kraje a Župy. Od května byla nařízením vlády otevřena 
vnitřní sportoviště za podmínek, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a za-
čalo se opět cvičit. 

Mezi tradiční skupiny, které využívají prostory sokolovny, patří nejstarší oddíl 
s nejpočetnější základnou pod vedením sestry Evy Šiškové – cvičení žen seniorek, 
dále kejklíři Cascabel pod vedením bratra Holického, oddíl badmintonu pod vedením 
sestry Kristové, oddíl basketballu pod vedením bratra Krista, oddíl sebeobrany pod 
vedením bratra Aleše Malínka a oddíl BCD (Bujinkan Czech Dojo) pod vedením 
bratra Sovy. 

Také je možné navštívit hodiny jógy Terezy Vaščákové a možnost výuky boxu pod 
vedením Dušana Snášela – Box Klubu SA Olomouc, je tu i Zumba Zuzany Poleso-
vé. Základní a Mateřská škola Petřkova využila naši sokolovnu k dopravní výchově 
za podpory Centra Semafor. Děti se učily správně přecházet po přechodu pro chod-
ce a řešit různé dopravní situace jako motoristé. 

Všichni doufáme, že se v roce 2022 opět sejdeme ve zdraví v naší Sokolovně. 
VÝBOR T. J. SOKOL ČERNOVÍR

Daněk a další, mj. také trenéři z řad rodičů u těch nejmladších, jsou ti, kteří by měli 
Slovan v budoucnu pozvednout. 

Tolik tedy k dění ve Slovanu Černovír v roce 2021. Je potřeba hodně silně bít 
na poplach. V tuto chvíli už snad ani nejde o to, jakou soutěž hrát Slovan bude, ale 
o to sestavit nějaký celek hráčů se zájmem a chutí na fotbal. S tím, co k tomu patří, 
s trénováním, se vztahem k partě a k Černovíru jako takovému. Každý, komu o to 
půjde, si teď musí sáhnout do svědomí. Nebude to lehké, ale lidé okolo černovír-
ského fotbalu tomu musí věřit. (ms)
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Kejklířský rok 2021

Letošní zima byla dlouhá. Jako snad celý svět jsme se pečlivě skrývali před 
zhoubným virem a kejkle každý provozoval jen sám doma. Předjaří jsme tak moh-
li věnovat terénním úpravám sokolského areálu. Podařilo se nám zasypat největší 
díry na hlavní ploše, zasít trávu, založit kompost a pískem vysypat okolí maringotky. 
Po prašné škváře tak nezbyla ani památka a prostor je opět příjemnější k užívání.

O to větší radost jsme měli, když situace umožnila společné setkávání pod širým 
nebem. Od půlky května jsme tak vytáhli náš přístřešek u maringotky a bez ohledu 
na počasí trénovali venku každý týden. Na malých kejklířích bylo znát, že se na své 
kamarády těší. Divoké honičky po nově upraveném pažitu střídaly náročné akroba-
tické kousky, chůzi na chůdách zase balancování na kouli nebo žonglování s klobou-
ky. Připravit závěrečné vystoupení pak byla v nadšené atmosféře radost i přes krátký 
čas a rodiče oplatili nasazení mohutným aplausem.

Léto pak patřilo opět příměstskému táboru. Tentokrát jsme se tematicky vráti-
li k jednomu z pilířů cirkusového umění – Risku. Přes tři desítky mladých kejklířů 
rozdělených do tří trup (trupa – označení komediantské skupiny tvořící společné 
vystoupení) mělo možnost osahat si hranice vlastního strachu a podstoupit takové 
riziko, jaké si troufnou. Lektorský tým tentokrát měl deset zkušených členů, kteří dba-
li na co největší bezpečí a dodávali odvahy. Riziko v našem případě představovali 
zejména oheň a výška. Strach z ohně se podařilo zvládnout díky tréninku správné 
techniky při manipulaci s tyčemi, kuželkami a poi. Výšku jsme si osahávali při vzduš-
né akrobacii a při chůzi na chůdách a kouli. Důležitou součástí budování odvahy 
byla i vzájemná důvěra v rámci trup, kde při skupinové akrobacii si nejodvážnější 
vyzkoušeli pády z výšky do náručí i to, že celá skupina unese i toho největšího člena. 
Takto stmeleni jsme si pak mohli troufnout vyrazit na průvod městem, kterému opět 
předcházela dobrodružná procházka Michalským výpadem zakončená průchodem 
Cikánskou brankou na Letňák. Průvod městem pak rozdával radost kolemjdoucím 
v létem ospalém městě od náměstí Republiky až na Horní náměstí, kde jsme mohli 
svou Trubadúrskou píseň zazpívat přímo do oken náměstka Matouše Pelikána, který 
je naším příznivcem. Představení na chodníku se mu tak líbilo, že sestoupil z rad-
nice až k nám a připojil se ke společnému veselí. Nabiti takto vydařeným průvodem 
jsme se nemohli dočkat závěrečného vystoupení. Veškerou odvahu a radost jsme 
koncentrovali do vrcholného okamžiku a vyplatilo se. Nebezpečné kousky do sebe 
zapadaly jako dobrá skládačka a výsledkem byl veliký sukces.

Nadšeni z toho, že se nám dílo daří a naše zkušenosti se s lety násobí a přinášejí 
ovoce, jsme se pustili do nového kejklířského roku. A hned s novinkou. Po letech 
se podařilo v sokolovně uvolnit nevyužívané pódium, které jsme po dohodě dostali 
k užívání a začali s jeho zvelebováním. Nejen, že se o třetinu zvětšil prostor pro tré-
nink, ale pódium nabízí také útulný prostor pro nácvik scénického umění.

Bohužel virus nikam nezmizel. A tak se stalo, že během podzimu jsme se nese-
tkali dvakrát ve stejném složení díky tomu, jak různé třídy odcházely do karantény 
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a jednotlivé děti průběžně stonaly. Ti, kdo přišli, si však nenechali ujít svou porci zá-
bavy i tvrdé práce a nácviku cirkusových disciplín. Přes dvě desítky dětí máme letos 
rozděleny na Teens (12+) a Kids a s radostí sledujeme, jak nám před očima rostou 
budoucí hvězdy kumštýřského světa. Naštěstí se situace před Vánoci zklidnila, takže 
jsme mohli pódium využít pro tradiční Besídku pro rodiče. Po dlouhých letech tak byl 
prostor využit pro scénické umění.

Příjemným vyvrcholením komplikovaného roku byl Kejklířský punč, který rozzářil 
předvánoční čas přehlídkou fireshow našich Teens, spřátelených Plameňáků i elit-
ního Passing tria. Kromě horkého nápoje zahřála sousedská pospolitost, příjemná 
lokální hudba a pro pamětníky promítání historických fotek na fasádu sokolovny. Měli 
jsme radost, že jsme mohli podpořit setkávání lidí a komunitní život alespoň touto 
akcí, když jiným podmínky nepřály.

Do nového roku tak hledíme s nadějí. Chystáme se v sokolovně pořádat dětská 
představení, nové kurzy pro veřejnost a když to situace dovolí, tak i květnový žon-
glérský sraz s mini divadelní přehlídkou. Buďte všichni zváni!

 VOJTĚCH HOLICKÝ
 předseda Kejklířského spolku Cascabel

Snímek je z průvodu u Trojice. Jak je z fotografie zřejmé, nikoli té černovírské.
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Představuje se Černovírský komunitní spolek

Již v roce 2020 vznikl Černovírský komunitní spolek (ČEKOS). Po registraci u Kraj-
ského soudu v Olomouci, mimochodem hodně složité, máme sídlo díky velkému po-
chopení starosty černovírského Sokola Aleše Malínka v klubovně sokolské zahrady, 
kterou využíváme v jarních a letních měsících ke kulturní a společenské činnosti.

Uskutečnila se řada koncertů různých žánrů a stylů, při kterých se občané Černo-
víra setkávali a podle ohlasů dobře bavili. V rámci Černovírského kulturního léta 2021 
se uskutečnilo sedm programů. Hned dvakrát vystoupil kytarista Sali, dále trampská 
a country skupina Brzdaři, rocková kapela Zavíráme, Akustik rock, Nirvana – revival 
a DJ Double – retro disc.

Ale to je jen jedna stránka naší práce. Ta příjemnější. Chceme pomáhat i tam, kde 
to úřední cestou je na dlouhou dobu. Uvedeme příklady: Pro eliminaci posedávání 
konzumentů u obchodu na Frajtově náměstí jsme instalovali velké květináče. Dále 
jsme urychlili zastřižení živých plotů na Jablonského ulici na přijatelnou výšku tak, aby 
se řídičům dobře vyjíždělo od domů. 

Nehodláme v žádném případě nahrazovat práci komise městské části, které si ve-
lice vážíme, ale být spojnicí mezi občany Černovíra a KMČ. Naše práce je založena, 
jak už název spolku naznačuje, na komunikaci mezi občany a domluvě. Podle nás je 
to v této složité době dost důležité. Hodně lidí se mě ptá, proč máme v logu spolku 
zničený Dělnický dům. Dělňák byl vždy symbolem Černovíra, postavený našimi před-
ky bez dotací, kde se lidé ze širokého okolí scházeli, odpočívali a bavili se. Proto ho 
máme v logu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Sokolu Černovír, KMČ a našim rodinám za vel-
ké pochopení a spolupráci, která bude pokračovat i v letošním, určitě lepším roce. 
Pevně v to věříme a uděláme, co bude v našich silách.

LIBOR KOVÁŘ – předseda  
DAVID ŠVEC – místopředseda 

PAVEL SKÁCAL – jednatel

Na snímcích je srpnový koncert kapely Brzdaři, při němž se i tancovalo. Také další fotografie se 
spolkem úzce souvisí: Listopadový ořez keřů na Jablonského ulici. 
 Oba snímky pořídil Jindřich Hovadík
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Černovírské drobničky 

• ČERNOVÍRSKÁ KRONIKA ŽIJE! 
Tak na tomto místě – spíš asi na ještě významnější části ročenky – měla být otištěna 
informace, že půl století postrádaná kronika Černovíra vedená naposledy PhDr. Ja-
nem Drábkem, se konečně našla. Nadšeně, i s tím vykřičníkem. Zatím ale můžeme 
jen konstatovat, že víme, a to už skoro čtvrt roku, přesně, kde je. Zatím nám ale 
nebylo umožněno ji přes četné urgence alespoň spatřit. Tedy, když z ní nečerpat 
zajímavé informace, tak alespoň třeba umístit její fotografii na titulní stranu ročenky. 

• OLOMOUCKÝ PŮLMARATON 
Tradiční půlmaraton se také v roce 2021 běžel i přes Černovír. Přestože se na něm 
neobjevili profesionální afričtí běžci, byl zájem závodníků i diváků značný. Snímek 
z Frajtova náměstí pořídil ing. Jiří Doubravský a použili jsme ji pro titulní stranu. 

• NOVÝ MOST 
Týž náš spolupracovník z Lazců je i autorem fotografie na zadní straně obálky. No-
vého mostu pro pěší a cyklisty přes Sitku na trase od Černovíra přes Hromův dub 
do Chomoutova. Investorem bylo statutární město Olomouc, projektantem ing. Peter 
Božík a zhotovitelem firma PRUMHOR z Rapotína. Stavělo se od března do srpna. 

• ČERNOVÍRSKÝ LES
Dubnové číslo časopisu Moravský senior (jeho vydavatelem je shodou okolností 
současně šéf tiskárny FGP studio Miloslav Kyjevský) přineslo mj. rozhovor s manželi 
Bělohlávkovými. PhDr. František Bělohlávek v něm vzpomíná na svého dědu Zdeň-
ka Zatloukala. Ten se dožil 96 let – během nich se stal na olomouckém magistrátu 
lesním radou a nechal vysadit Černovírský les. Nebo alespoň jeho část… 

• VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
V této ročence poprvé nepublikuje svůj samostatný článek PaedDr. Rudolf Hradečný 
– černovírský patriot, který tu ovšem již od roku 1945 nebydlí. Ovšem i v uplynulém 
roce uskutečnil ve Dnech evropského dědictví v září dvě černovírské vlastivědné 
vycházky. Jedna byla spíš „interní“ (zemědělská škola, vojenský hřbitov, dům rodiny 
Petřkovy apod.), druhá mířila do krajiny a týkala se protipovodňových opatření, ro-
dinného háje, venkovní katedrály či Hromova dubu. 

• A JEŠTĚ JEDNA VYCHÁZKA
Inženýr Vilém Švec naopak není černovír-
ským rodákem, nicméně bydleli zde jeho 
prarodiče. Vycházka jím vedená se konala 5. 
června a zaměřila se především na historický 
vývoj architektury. Pozoruhodná je jeho sbírka 
starých černovírských fotografií. Početné ná-
vštěvníky zachytil na snímku v prostoru mezi 
sokolovnou a Dělnickým domem Petr Fojtík. 
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• STŘELNICE
Na ní novinka. Lednová vycházka nás přivedla k tzv. lazecké střelnici – jak víme, je 
na černovírském katastru. V květnu 1945 tu bylo zastřeleno 21 účastníků Přerovské-
ho povstání a k tomu navíc i dva Olomoučané. Nyní tu přibyla – což přibližuje snímek 
na 2. straně obálky– přehledná tabule o obětech povstání.

• SOSNA
Na zjevně již pozapomenutého černovírského rodáka upozornil člen KMČ (a od pod-
zimu 2021 i olomoucký zastupitel) ing. Petr Fojtík. Je jím sochař Josef Sosna (*1898). 
Je autorem kamenného kříže u kostela v Nedašově a rovněž kříže na tamním hřbi-
tově.

• OBRAZ Z HEYDUKOVY
Zcela jinak obohatila tuto ročenku ce-
loživotní Černovíranka RNDr. Jindřiška 
Vysloužilová. Zaslala fotografii obrazu 
svého domu (Heydukova 1), tak jak vy-
padal snad ještě v 50. letech 20. století. 
Obraz sám je ovšem ještě starší. Jmé-
no autora, který jej namaloval ještě před 
jejím narozením, bohužel nezná.

• RAKOUSKÝ VOJÁK
Jan Šťota této ročence pomohl nejen při pátrání po rodině nadporučíka Švébiše, ale 
i mi ukázal a nechal nafotit vojenskou známku svého dědy Vincence Šťoty narozené-
ho v roce 1875. Na obrázku si můžeme přečíst, nejen to, že sloužil v rakousko-uher-
ské armádě, ale kromě jiného i u jakého druhu vojska. Mimochodem, v civilu pak byl 
černovírským hrobníkem.
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• SENOSEČ
Zde se přiznám: Snímek jsem nabídl facebookové skupině Olomoučáci a čekal jsem, 
zda lidé poznají, odkud je. Někteří poznali, i když tehdejší Jablonského ulice byla 
oproti té nynější teprve zlomkem. A připojili i vzpomínky. 

• RUKA ZMIZELA
I tentokrát jsem nechal „Olomoučáky“ hádat. Zde však nikdo neuspěl. Pozoruhodný 
artefakt – růžovou sádrovou ruku na stromě jsem objevil u náhonu z Mlýnského po-
toka do hlavního koryta řeky Moravy poblíž zahrádkářské kolonie Pustatiny. V čase 
lockdownu jsem tam byl opakovaně. Bohužel, když jsem místo popsal, ruku jsem 
příště našel poškozenou. A pak zcela zmizela. Bez komentáře. 



• FACEBOOK O ČERNOVÍŘE
Do třetice Facebook. Zde jsem však nevinně. V prosinci kdosi na Olomoučácích 
vznesl dotaz, zda má smysl se přestěhovat do Černovíra. A odpovědí se mu dostalo 
nepočítaně. Jak už je na sociálních sítích zvykem, kladných i těch, řekněme, méně 
kladných. Vydalo by to na sociologickou studii. Zda tedy budeme mít nového přistě-
hovalce, to zatím nevíme. Vtipálci možná ještě s odkazem na oblíbený film pozna-
menají, že v záloze je ještě Humpolec. 

• SVOZ ODPADŮ
Na rytmus svozu čtyř různobarevných popelnic (komunální odpad, bioodpad, plasty 
a papír) si obyvatelé rodinných domů z Černovíra a Klášterního Hradiska už prak-
ticky zvykli. Snad jen občas někdy zapomenou na zimní omezení svozu bioodpadu: 
Po 7. prosinci uplynulého roku až letos 18. ledna a pak pravidelně vždy jednou za 14 
dní až od 1. března. 

Sesbíral a nafotil (pokud není uvedeno jinak) JINDŘICH HOVADÍK

Poslední zpráva:  
Na černovírském hřbitově opět i do země

Pohřbívání do země bude na černovírském hřbitově opět umožněno. Komisi 
městské části Černovír a Klášterní Hradisko o tom informoval nový ředitel Hřbitovů 
města Olomouce Ing. Ladislav Šnevajs.

Zprávu jsme se dozvěděli jako úplně poslední informaci, tedy nikoli před uzávěr-
kou této ročenky, ale až v době, kdy jsme ostatní podklady pro její kompletování už 
dodali do tiskárny.

Jak ředitel Šnevajs vysvětlil, v uplynulém kalendářním roce Krajská hygienická 
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci posuzovala možnost  opětovné-
ho umožnění pohřbívání do země a posléze rozhodla o jeho povolení. Stalo se to 
po dlouhých několika desítkách let.

Doba tlení lidských pozůstatků je tu stanovena na 10 let. Je to údaj určující lhůtu 
pro možnost manipulace s pozůstatky. I o tom rozhoduje Krajská hygienická stanice 
Olomouc.

Hřbitovy města Olomouce mají nyní na  území města celkem 11 pohřebišť. 
Ukládání ostatků výhradně jen v urnách je umožněno nyní už pouze v Hodolanech 
a Chomoutově. Částečné omezení platí na Svatém Kopečku. Ostatní pohřebiště, 
tedy Holice, Chválkovice, Nedvězí, Neředín, Nové Sady, Nová Ulice, Slavonín a nyní 
i Černovír jsou bez omezení.

Pro úplnost je třeba dodat, že k této změně došlo především zásluhou delší-
ho úsilí členky „sousední“ komise městské části č. 7 Lazce Vítězslavy Kauerové.                                    
 (jih)




