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Rozhovor s předsedou KMČ
inženýrem Zdeňkem Blaťákem o roce 2013
Jaký byl uplynulý černovírský rok 2013? Lepší či horší než ten předchozí?
Nechtěl bych hodnotit zda lepší či horší. Rok 2013 byl pro naši městskou část
nejvýstižněji řečeno klidný. Nepotkaly nás žádné negativní události, jako byly
v minulých letech například povodně. Z pohledu práce a aktivit KMČ bych chtěl
na tomto místě uvést především instalaci „radarů“ na ulici Jablonského, které
po půlroční zkušenosti jednoznačně přispěly ke zklidnění a zpomalení dopravy
na této černovírské dopravní tepně. V delším časovém horizontu bude snahou komise
prosadit v celé délce ulic Jablonského a Heydukovy i Frajtova náměstí vybudování
přechodů pro chodce se zúžením vozovky tak, aby to dále pomohlo ke zklidnění
a zpomalení dopravy. Dále se KMČ zasadila o opravu chodníku v ulici Peřinova,
opravy několika překopů, propadlých kanálů atp.
Co lze vzkázat našim spoluobčanům ohledně stále ještě nerealizované výstavby
kanalizace na Heydukově ulici a na ni navazující opravy komunikace?
Bohužel toto je věc, která se KMČ u volených zástupců města dlouhodobě nedaří prosadit
a dotáhnout tuto akci do úspěšného konce. Narážíme na realitu, kdy z miliardového
rozpočtu města jde větší část peněz na provoz. Z menší části rozpočtu určeného
na investice je většina prostředků směřována na investiční akce spolufinancované
z fondů EU. Pouze malá část z investic v řádu desítek milionů směřuje na akce typu
rekonstrukce Frajtova náměstí, výstavbu přechodů pro chodce atd.
Podle ohlasů a frekvence návštěv jednání komise i nadále trápí obyvatele ulic
Žitná, Polní a Malé Vlčiny kromě definitivně nevyřešené dopravní obslužnosti
také průjezd těžkých nákladních automobilů a zemědělské techniky firem
z areálu někdejšího školního statku. Zkusme stručně popsat, proč k této
situace došlo a jaké by mělo být řešení.
Tato otázka má dvě roviny. Za prvé dopravní obslužnost zmíněných ulic. Ta bude
vyřešena zjednosměrněním ulic Polní a Žitná a určením obytné zóny v ulici Malé
Vlčiny a části Žitné po dokončení právě probíhající výstavby rodinných domků
na ulici Malé Vlčiny. Za druhé průjezd nákladních vozidel do areálu bývalého školního
statku, který je dlouhodobě ulicemi Polní a Žitná vzhledem k jejich šířce nevhodný.
Tuto situaci řeší majitelé části areálu vybudováním nové přístupové cesty ve směru
k areálu společnosti Farmak, a.s. za místním hřbitovem. Od 28. února 2014 bude
z této strany areálu z ulice Žitná konečný zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t.
Ještě větší zájem – tedy alespoň podle více než stohlavé návštěvnosti jedné
řádné a jedné mimořádné schůze komise – vyvolalo rozšíření nepodepsané
písemné zprávy mezi černovírskými občany o chystané výstavbě sociálních
bytů, v nichž by měli údajně bydlet sociálně nepřizpůsobiví občané.
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K této věci se v minulých týdnech a měsících vyjádřil sám investor ing. Karel Tomeček
i náměstek primátora Olomouce RNDr. Ladislav Šnevajs. Z jejich vyjádření plyne,
že ani stavitel ani město neplánuje v novostavbě ubytovat a soustředit sociálně
nepřizpůsobivé obyvatele. Pan Tomeček prohlašuje, že je jeho záměrem postavit
bytové domy s nájemními byty pro stejnou cílovou skupinu nájemníků, kteří již bydlí
v jeho dvou domech U Hradiska 26 a 30. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem nelze
říci, že v už existujících domech u pana Tomečka dnes bydlí sociálně nepřizpůsobiví
občané, a proto není důvod nevěřit jeho slovům.
V samotném závěru roku se hodně mluvilo také o změně dopravní situace
na Frajtově náměstí vyvolané nutností vybudovat novou zastávku městské
hromadné dopravy. Bylo více variant. Rýsuje jedna z nich, či už je dokonce
rozhodnuto?
Tato věc souvisí s výše zmíněnou otázkou dobudování kanalizace na Heydukově ulici
a následnou opravou povrchu vozovky včetně Frajtova náměstí. Z důvodu nevhodně
umístěných zastávek MHD a přechodů pro chodce z pohledu dnešních norem, zákonů
a předpisů se musí tyto přeprojektovat a přesunout. Toto je hlavní důvod změn
na Frajtově náměstí. Definitivní varianta není ještě v tuto chvíli odsouhlasena. Hlavní
slovo mají projektanti a odborníci na dopravu. Je to vcelku složité a zastávku MHD
a na ni navazující přechod pro chodce nelze bohužel umístit kamkoliv. Naše komise se
aktivně účastnila návrhů na řešení Frajtova náměstí a snažila se svými připomínkami
najít kompromisní řešení vyhovující většině obyvatel i s ohledem na malé cestující
do MŠ a ZŠ v Černovíře. Bohužel každá takováto změna se často negativně dotkne
i jiné skupiny obyvatel. Aktuální informace se mohou zájemci dozvědět od členů KMČ.
(jih)

Z komise městské části
Komise se i loni scházela v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, zpravidla o prvním
pondělí v měsíci v 18.00 hodin. Kromě srpna, zato navíc i jednou mimořádně.
Předsedou devítičlenné komise zůstává ing. Zdeněk Blaťák, místopředsedou pak
ing. Jiří Kropáč. Dalšími členy jsou, podle
doby působení v KMČ: Miloš Ryzner,
PhDr. Jindřich Hovadík, Dagmar Rudolfová,
ing. Květoslav Cupák, Bc. ing. Roman
Chrenko a Anna Spurná, DiS. V úterý 23.
dubna Rada města Olomouce odvolala
na návrh komise pro trvalou absenci
Františka Poláka a jmenovala novou
členkou Mgr. Janu Košťálovou.
K nemilým zprávám určitě patří to, že
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během roku 2003 zesnuli postupně hned dva ještě poměrně nedávní dlouholetí
členové komise městské části – Jaromír Nakládal a RNDr. Josef Jakubec.
Na jednotlivé schůzky přicházejí nyní již pravidelně zástupci republikové i městské policie.
Současně také občané se svými stížnostmi, dotazy, připomínkami a podněty. Účast
bývá někdy i hojná. K zasedání
se vracíme hned třemi snímky.
Večerní snímek zachycuje občany
znepokojené letákem o údajném
připravovaném stěhování sociálně
takzvaně nepřizpůsobivých občanů
do Černovíra před zbrojnicí
na schůzi 7. října. Další snímek je
pak z mimořádné schůze konané
již ve velké zasedačce o 14 dní
později (foto Roman Chrenko).
Konečně třetí záběr (pořídil stejně
jako ten první Jindřich Hovadík) je
z prosincového zasedání – vlevo na něm vysvětluje své stavební záměry ing. Karel Tomeček
a za magistrát informuje náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL).
Po letošním prvním zasedání (6.
ledna) bychom se měli sejít 3.
února a dále také 3. března. Poté
to bude 7. dubna, 5. května, 2.
června a 7. července. Po letních
prázdninách hned 1. září, 6. října,
3. listopadu a 1. prosince. Pro
jistotu ale doporučujeme sledovat
na tradičních místech vývěsní
skříňky komise. V zápisech
z jednání se vždy uvádí termín
nejbližší schůzky.
(jih)

Na detašovaném pracovišti Magistrátu města
Olomouce
V městské části Černovír - Klášterní Hradisko již osmým rokem působí v prostorách
nově zrekonstruované hasičské zbrojnice pracoviště Magistrátu města pod vedením
RNDr. Ivy Lakomé. Pracoviště je v úzké součinnosti jak s komisí městské části
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Černovír - Klášterní Hradisko, tak se Sborem dobrovolných hasičů Černovír.
Občanům poskytuje služby veřejného internetu, provádí ověřování podpisů a opisů
listin.
Na pracovišti občané mohou jako každým rokem od počátku února uhradit místní
poplatek za komunální odpad a psy. V loňském roce sem přišlo uhradit poplatek
za komunální odpad 140 občanů a 40 občanů poplatek za psy.
Pracoviště poskytuje aktuální informace občanům, vydává potřebné formuláře,
vyřizuje jejich nejrůznější žádosti a požadavky, náměty i připomínky. Spolupracuje
s dalšími odbory magistrátu města.

Černovírští jubilanti a ti nejstarší
V již minulém roce 2013 zavítali členové komise městské části u příležitosti životních
jubileí a poblahopřáli s dárkem od magistrátu 18 lidem - osmi 75letým, čtyřem 80letým
a šesti 85letým jubilantům z Černovíra a Klášterního Hradiska.
Letos bude slavit tato svá jubilea dalších 16 mužů a žen. Osm jich dovrší 75 let
a kulatých 80 bude mít rovněž osm. Ovšem 85 let od narození letos z našich
spoluobčanů nedovrší nikdo.
Nejstarší naší spoluobčankou byla
i loni (již od listopadu 2011) paní Ludmila
Křížová z Heydukovy ulice. Je snad již
zbytečné připomínat, že bydlí v domě
s pamětní deskou připomínající válečné
oběti jejích bratrů Jana a Miroslava
Čtvrtlíkových. Narodila se v září 1920,
oslavila tedy loni 93 let.
Devadesátiny pak loni slavili hned dva
muži s trvalým bydlištěm v působnosti
naší komise. (Slovo „trvalé“ je přitom třeba
zdůraznit u všech jubilantů, protože mnoho
lidí, kteří trávili větší či kratší část života
v Černovíře, už zde nebydlí.) Nejdříve to byl
v únoru pan Miroslav Uvízl z Jablonského
ulice, který se v mládí mj. zabýval fotbalem.
Ještě více ovšem uspěl jeho synovec M.
Uvízl, obránce prvoligové Zbrojovky Brno.
Na podzim se stal devadesátníkem také Ivan Solovka žijící na Sušilově náměstí. O jeho
pozoruhodném osudu píšeme v samostatném článku. Dalšího mezi černovírskými
devadesátníky bychom měli přivítat již v letošním březnu.
Mezi šesticí loňských pětaosmdesátníků byl jeden muž a pět žen. Zajímavé je, že
nikdo z nich nežije v oblasti Klášterního Hradiska. Také to, že čtyři bydlící navzájem
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poměrně velmi blízko se narodili od začátku března do poloviny dubna 1928. Naopak
až na podzim na Jablonského ulici dovršily 85 let rodačka ze slovenské Turzovky
a někdejší pracovnice podniku Kovo – dřevo paní Milada Rajčanová (v Černovíře
ale až od roku 1969) a naopak černovírská rodačka Jindřiška Uheríková, babička
čtyř vnoučat. Určitě ale ještě žije i mnoho pamětníků jejího otce, který zemřel náhle
v roce 1959 – ve svém domě totiž provozoval holičství. Sama jubilantka (na snímku
autora v den narozenin) pracovala jako úřednice mj. ve Vojenské nemocnici Olomouc,
přesněji na Klášterním Hradisku.
(jih)

V roce 2013 jsme volili celkem třikrát. Trochu jinak…
V uplynulém roce jsme měli nejen v Černovíře nejdříve historicky první přímé
prezidentské volby. Byly dvoukolové. Přičteme-li tedy předčasné říjnové volby
vyvolané pádem vlády Petra Nečase, šli jsme loni rozhodovat celkem třikrát.
V prvním kole volby českého prezidenta jsme v lednu vybírali z devíti kandidátů.
V té, jak si snad ještě pamatujeme, zvítězil v celorepublikovém měřítku těsně
kandidát Strany přátel občanů Zemanovci a budoucí prezident ing. Miloš Zeman před
Karlem Schwarzenbergem (TOP 09). V Černovíře bylo pořadí opačné. Kníže dostal
rovných 200 hlasů (31,69 procenta) a Zeman 138 (21,87 procenta). Pro úplnost 3.
Jiří Dienstbier (ČSSD) získal od našich spoluobčanů 97 platných hlasů, 4. expremiér
ing. Jan Fischer, CSc., 81, 5. lidovecká kandidátka MUDr. Zuzana Roithová 38
hlasů, 6. prof. JUDr. Vladimír Franz 29. Sedmou Taťanu Fischerovou (Klíčové hnutí)
preferovalo 18 sousedů, 8. Jana Bobošíková (Suverenita – Blok Jany Bobošíkové)
17 hlasů. Konečně na 9. místě s důvěrou 13 lidí skončil MUDr. Přemysl Sobotka
(senátor za ODS).
Na finálové druhé kolo přišlo místo 59,02 procenta oprávněných voličů z 1. kola
dokonce 682, tedy 62,34 procenta zapsaných. A pořadí bylo opačné. M. Zeman
získal 344 hlasy, K. Schwarzenberg pak o pouhých šest méně, tedy 338. Výsledek
už tedy odpovídal republikovému; rozdíl byl ale nepatrnější.
Říjnové parlamentní volby. Připomeňme si, že v ČR zvítězila s 20,5 procenta, před
ANO 2011, KSČM, TOP 09, ODS, Úsvitem a KDU-ČSL. Těchto sedm subjektů se pak
dostalo do sněmovny. V Olomouckém kraji, tedy i u nás, jsme vybírali z 18 možností.
Pokud by bylo jen na obyvatelích Černovíra a Klášterního Hradiska, dostali by se
do parlamentních lavic rovněž zástupci těchto sedmi stran. Jen by asi byl jednáním
o sestavení vlády pověřen Andrej Babiš. Hnutí ANO 2011 totiž získalo nejvíce - 23,32
procenta hlasů. Druhá ČSSD jen 17,97 procenta. Také na 3. a 4. místě by došlo
k prohození pozic, když TOP 09 těsně předstihla získ komunistů. Další tři parlamentní
strany zaznamenaly zisk skoro identický jako v celostátním měřítku. Těsně nad čtyři
procenta se v Černovíře dostala Česká pirátská strana, naopak nepatrně pod nimi
skončila Strana zelených. Strana svobodných občanů zaznamenala 12 hlasů, což
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stačilo na 1,78 procenta. Dalším pěti stranám
dali černovírští voliči jen od jednoho do čtyř hlasů
a další dvě „partaje“ tu nevolil vůbec nikdo.
(jih)

Snímek z prvního kola přímé prezidentské
volby zachycuje ve volební místnosti ve škole
na Petřkově ulici voličku Zitu Kotkovou. Tu
čtenáři dva roky staré ročenky mohli vidět na
obálce coby matku prvního občánka Olomouce
roku 2011.

Černovír má cyklostezku do Hlušovic
Otevření již nějakou dobu avizované cyklostezky z Černovíra do Hlušovic jsme se
dočkali na začátku září. Sloužit začala nejen kolařům, ale také milovníkům in-line
bruslení a chodcům.
Nový úsek asfaltové stezky začíná u nadjezdu přes železniční trať z Olomouce
na Zábřeh - odsud je i naše foto zobrazující ještě v babím létě hned tři generace
uživatelů stezky. Dvoukilometrová stezka tak po napojení na již dříve vybudovaný
úsek zpříjemní jízdu nejen do Hlušovic, ale i do Bohuňovic a vlastně současně až
do obce Bělkovice – Lašťany. Celkové náklady na vybudování cyklostezky činily
6,1 milionu korun, přičemž 5,2 milionu pokryla dotace z Regionálního operačního
programu Střední Morava.
Stezku projektoval ing. Stanislav Horák. Zhotovitelem stavby, která se uskutečnila
během tří měsíců, byla akciová společnost Strabag. Slavnostního otevření se
zúčastnili nejvyšší představitelé kraje a města.
Text i foto na zadní straně obálky Jindřich Hovadík.

Na Peřinově ulici působí druhý Klokánek v kraji
pro děti v nouzi
Fond ohrožených dětí (FOD) otevřel 1. listopadu v Černovíře na Peřinově ulici nové
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Je teprve druhý v Olomouckém
kraji, přičemž první Klokánek vznikl v roce 2010 a působí ve Dlouhé Loučce.
Objekt tvoří čtyři byty, v nichž může pobývat až 16 potřebných dětí. Náklady
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na rekonstrukci budovy ve výši 10,5 milionu korun uhradil soukromý dárce, který si
nepřeje být jmenován. FOD tu působí zatím ve výhodném nájmu. Podle předsedkyně
FOD JUDr. Marie Vodičkové, která se slavnostního zahájení zúčastnila, je průměrná
doba pobytu v zařízení půl roku. Třetina dětí ale odchází z Klokánků již do měsíce.
Jak uvedla pro ročenku těsně před skončením roku Mgr. Šárka Kupčáková, která je
vedoucí nejen černovírského, ale i Klokánku ve Dlouhé Loučce a současně Azylového
domu pro matky s dětmi v Olomouci na Sokolské ulici, jednotlivé byty našly své
obyvatele v předškolním i školním věku. Jeden z nich pak obývala sedmnáctiletá,
tedy neplnoletá dívka čekající tu na porod dítěte.
Slavnostního zahájení, ke kterému hrála romská kapela Imperio, se účastnilo mnoho
pozvaných čestných hostí. Možnost prohlédnout si moderně vybavený objekt využila
při Dni otevřených dveří i řada černovírských spoluobčanů.
(jih)

Na snímku stříhají pásku při otevření černovírského Klokánku (zleva) JUDr. Marie
Vodičková, náměstkyně olomouckého primátora Mgr. Eva Machová a Mgr. Šárka
Kupčáková.
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Škola spolupracuje s TJ Sokol Černovír
Základní škola Petřkova žila svým každodenním životem. Vzdělávalo se zde 76
žáků. Školní rok 2012/2013 byl zaměřen na téma Les.
V prosinci se uskutečnila tradiční akce – vánoční výtvarné dílny. Přišli současní
i bývalí žáci, jejich rodiče a široká veřejnost. Díky pomoci obětavých rodičů můžeme
tuto událost označit za velmi zdařilou.
Sdružení rodičů ZŠ Petřkova a Sokol Černovír navázaly hlubší spolupráci. V lednu
se konal 1. společný ples.
Na celodenní školní výlet jsme zamířili tentokrát na jižní Moravu. Navštívili jsme
zámek Buchlovice. Zastavili se na Velehradě, abychom vzpomněli na výročí
příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Následně jsme se zajeli podívat
do Modré na archeoskanzen představující život obyvatel Velké Moravy. Ve zdejší
sladkovodní a botanické expozici Živá voda jsme si prostřednictvím proskleného
tunelu v podzemním patře prohlédli živočichy a rostliny žijící nad i pod vodou.
Školní rok jsme ukončili Akademií, která byla pro nepřízeň počasí přesunuta
do sokolovny. Všechny třídy předvedly svá vystoupení a sklidily úspěch.
Chystanými akcemi a pamětními náramky si naše škola v roce 2014 připomene již
140 let od svého založení.
Mgr. LIBUŠE OHNÚTOVÁ, vedoucí pracoviště
Snímek autorky je z výletu na Velehrad.

9

Barokní zahradu Hradiska ozdobila nová kašna
Od září loňského roku zdobí barokní zahradu Vojenské nemocnice Olomouc sídlící
na Klášterním Hradisku nová barokní kašna. Nese název svatého Viktora.
Sv. Viktor byl římský voják (Thébská legie). Nešťastně se zamiloval, a to se nemělo
stát. Byl sťat a tak se stal mučedníkem. Svatý Viktor je uváděn jako ochránce zahrad.
Při stavbě kláštera byl údajně vypodobněn na severní stěně centrální zvonice. Existuje
dokonce studie této malby od Antonína Lublinského. Vlastní ji Univerzita Palackého
a je uveřejněna na internetu. Autorem sochařské výzdoby je sochař Roman Wenzel;
je to keramika - kamenina. To, co leží na zemi naproti Viktorovi, je Múza. Wenzel byl
již autorem kašny Čtyř evangelistů zhotovené o dva roky dříve
Na Hradisku se na příští turistickou sezónu připravuje kromě dosavadní prohlídkové
trasy i další trasa. Ta bude zahrnovat sklepy se zahradou. (Foto na 2. straně obálky
Jindřich Hovadík.)
KVĚTOSLAV CUPÁK

Hastrman, Fajrmón a Krvavý pes v Černovíře
Neříkejte, že jste se nikdy nesetkali s nějakým strašidlem, nebo se nikdy nebáli.
Uznejte, že i dnes jsou věci nadpřirozené, na něž je i současná věda krátká. Tak
u nás doma řádí strašidýlko Gdestodal. Jeho paní se jmenuje Gdestodala a oba si
libují v přemisťování věcí. A dovedou pěkná potrápit. Tak třeba loňské vánoční dárky
jsme našli až letos při malování. U našich známých zase řádí skřítek Gdotosněd.
Usídlil se v chladničce a je pěkně mlsný. Tak si například ani nevšimne polévky
od včerejška. Sotva ale dají do ledničky kousek uzeného, Poličan či nedej bože
přímo čabajku, do rána nevydrží.
Dovoluji si tvrdit, že současná strašidla se jaksi víc drží lidí a jejich domácností. Bude
to asi tím, že podmínky pro venkovní strašení jsou dnes prachmizerné. Jo, dříve se to
kvílelo, když byl každý kočičí mňouk slyšet až na druhý konec dědiny. To se to topilo,
když byla Morava plná kluků a holek. Dnes tam nikdo ani nepáchne. Naposledy - aby
o sobě dal vědět – musel Hastrman vylézt až na hráz a prokousnout hasičům ten
velký balón, co si tam s ním o povodni hráli! A Fajrmón? To je dnes samá rachejtle
a bengál, a na to jeho blikání nikdo ani nevzdechne.
Nechme ale planých řečí, vraťme se do doby našich maminek a babiček, kdy ještě
o poctivá strašidla nebyla nouze a lidé z nich měli respekt. A to vám říkám, všechno
jsem poctivě zapsal z vyprávění očitých svědků a ledacos dokonce sám zažil. Zkrátka
a dobře: Jak jsem koupil, tak prodávám.
Černovírští byli od nepaměti spojeni s řekou Moravou, a tak není divu, že nejčastěji
měli že nejčastěji měli co do činění s Vodním panáčkem, Vodníkem či – jak se
říkávalo – s Hastrmanem. Není pamětníků v Černovíře ani na Lazcích toho, že by
se mu podařilo někoho umořit. Dosti často ale někoho pod vodu potahoval. To říkám
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z vlastní zkušenosti: Potahoval, ale neutopil. Snad ho byl opravdu jen drobek, jak
dosvědčují ti, kteří ho na vlastní oči spatřili.
Jednou, když se černovírská omladina veselila na prvním tenkém ledě na Staré
Moravě, usiloval o dušičku mého kamaráda Pepíka. Ruplo nás tam víc, ale Pepíka
začal Hastrman pod led potahovat. Pod led ho nakonec nedostal, ale bylo z toho
velké pozdvižení, zvláště v kovárně, kam jsme se honem letěli usušit.
Dávno jsme věděli, že je kovář s Hastrmanem jedna ruka. Všimli jsme si, že kovář
vede s kýmsi hovory, i když je v dílně sám. To tam chodil na kus řeči černovírský
Hastrman.
To ještě nestál Dělnický dům a kovárna byla první na ráně. Kovář neměl občas
do čeho píchnout a Hastrman také nebyl pořád ve službě. Zvláště tak na podzim
a v zimě, když provoz na Moravě ustal, chodil si sem vodník nahřívat kosti. On totiž
měl kovář za kovadlinou pro něho vždycky škopík vody a tu mu zahříval tak, že do ní
nořil rozžhavené podkovy, obruče, rádla, zkrátka co měl zrovna v práci. Hastrman
vždycky slastně zasyčel a ve škopku to zažbluňkalo.
Když se to ale stalo s tím Pepíkem, tak měl utrum. On byl totiž kovář Pepíkův
dědeček! Tak já ti budu tady podstrojovat, vodičku ohřívat a ty budeš našeho Pepíka
pod led potahovat? Hybaj do Moravy a už se tady ani neukazuj, potvoro zelená. Jinak
tě dám na kovadlinu kladivem ti ten ohnutý hřbet narovnám!“ rozčilil se. No a tak
kamarádství skončilo. Později to ale bylo kováři líto. Kamarád mu chyběl, a tak začal
chodil do „dělňáku“ na pivo a teta kovářka si nejednou povzdechla: „Lepší hastrman
v kovárně, než kovář v hospodě“.
Moje maminka vždycky vzpomínala, že když šla „do města“, tak musela přes tři mosty
přejít. A jednou pod mostem, bylo to na Lazcích u „spáleného mlýna“, vidí na větvi
těsně nad vodou viset krásnou zelenou stuhu. Taková škoda, komupak asi uletěla?
To víte, to nebylo jako dnes, kdy vám cizokrajní obchodníci s ledajakým hadrem
až do chalupy vlezou. A tak milá maminka neváhala: šup botky dolů, podkasala
sukni a hybaj pod mostek pro tu pentli. Jenomže jak ji tak ze břehu tahá, začal pod
ní najednou břeh ujíždět a místo, aby ona táhla struhu, stuha táhne ji. Pořádně
se zapřela a hledí: na konci té zatracené pentličky se šklebí takový malý zelený
skrček. Oči poulí, kváká jak žába a jak tahá, tak tahá. On to byl Hastrman a měl tady
na panenky políčeno. Tentokrát ale narazila kosa na kámen. Maminka byla kurážná
a praštila vodníka kabelou. Ta byla naštěstí z poctivého lýka upletená a jak každý
ví, mají vodní panáčci lýko rádi jako čert svěcenou vodu. V Moravě to zažbluňkalo
a stuha zůstala mamince v ruce.
Ale to ještě není všechno. Ta krásná zelená stuha bývala v naší rodině ještě za mého
mládí. Měla kouzelnou vlastnost. To ještě nebyly napařovací žehličky, a tak se muselo
prádlo před žehlením pořádně nakropit. U nás ale stačilo, aby maminka nebo sestra
Blaženka prádlo stuhou obalily a ono bylo přes noc krásně vlhoučké. To se to žehlilo.
Pravdou ovšem je, že maminka od té tahanice s Hastrmanem moc vodu nemusela.
Dokonce ani máchat prádlo do Moravy – jak bylo v Černovíře zvykem – nechodila.
Raději chytala do beček vodu dešťovku. Stuha vzala za své až v květnu 1945 spolu
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s naším barákem.
Hastrman ale mohl také dobře posloužit, zvláště když se hospodářovi do práce moc
nechtělo. Ostatně posuďte sami.
Jednoho krásného dne se vypravil pantáta Kolář, aby posekal louku na Pustatinách.
Však už Kolářka hudrovala, že je nejvyšší čas, tráva je jak kožuch a vůbec… No a tak
nebylo zbytí, pantáta kosu večer naklepal a brzy ráno, ještě za rosy, vyrazil. Kolem
klid a mír, ale co to? Už z dálky vidí, že se po jeho louce bílý kůň prohání! „Které
bembek chomótovské na mím koňa pase? To bude ta tráva pěkně zvalchovaná,“
přidal do kroku. Když ale doklusal na místo samé, kůň nikde. „Asi do křovisek zalezl,
ale počké“, žene se k Moravě. A co nevidí? Na haluzi nad vodou se houpá zelený
mužíček, šklebí se a skřehotá: „Na tu svatou Antoničku ty nebudeš trávu kosit!“
Pantáta na nic dalšího nečekal. Praštil kosou a pryč. Jedním dechem až na Méto
doletěl, dal si nalačno jednu „režnó“ a potom zapadl do hospody.
Když panímáma před polednem přišla na louku s obědem a pokosenou trávu
pohrabovat, div ji šlak netrefil: pantáta nikde a kosa u Moravy zapíchnutá. Už už
chtěla spustil lamento, ale v tom se před ní objevil mužíček. Zelený kabátek má, ze
šosu mu kape voda a mele: „Ten, kdo nemá vodu rád, s pípou bývá kamarád“. A tomu
už i Kolářka rozuměla a jak s keserem mazala za dědinu ke Snopkům. Pantátu tam
našla a živý byl až moc: „Eště nadávé. Lepší byt pod páró, než pod vodou.“ A to
musela i panímáma uznat.
Po válce v pětačtyřicátém se už Hastrman v dědině tak moc neukazuje. Asi se
odstěhoval do klidnějších míst. A mohli za to Němci, Rusi, vodní skauti a Sokoli.
To mu nejdřív málem na hřbet spadl černovírský most, potom mu lovili v Moravě
ryby handgranátama. Vodní skauti se usídlili na hřišti SK a každodenně začali
vodu píchat. No a Sokoli to dovršili. To jim už sokolovna nestačila a začali šibřinky
i na Moravě slavit. Černovírským to ale nezapomněl. Naposledy se v devadesátém
sedmém do mnohých domácností alespoň na chvíli nastěhoval.
„Mezi Černovírem a Chválkovicemi nebyli kdysi les, ale pěkně to tam čvachtalo
a nebylo radno z cesty sejít. Nedosti na tom: To se tam ještě objevoval ohnivý muž,
v Černovíře odjakživa zvaný Fajrmón. Čas od času se tam proháněl a bylo to prý
různé. Někdy jenom tak blikal. A tehdy lákal pocestné šepotem: “Pojď do bažiny.
Pojď do bažiny“. Z toho však zase plápolal plným plamenem, a to nebyly žádné žerty,
a kdo ho viděl, zdálky se černovírské slatině vyhnul.
Dnes už nežijí pamětníci jeho řádění. Jak docházelo k vysoušení krajiny a vysazování
lesa, odstěhoval se nejdříve blíž k Hlušovicím a na počátku minulého století zmizel
docela. Jedna stopa jeho řádění ale zůstala. To když hrábnete v Černovírském lese
do země, zůstane vám v hrsti černá, jakoby spálená půda.
Samozřejmě, že se v Černovíře hrozilo i Polednicí a Klekánicí. Daleko horší ale
byla Šperechta. Tu nikdo - na rozdíl do Polednice, kterou tak pěkně popsal pan
Erben - ani očkem nezahlídl. Přesto se dětí natrápila až až. Byla totiž vyzbrojena
velkým nebozezem, a když se někdo moc najedl, tak se do takového bříška zavrtala
a vrtala a vrtala. Zvlášť Šperechta v Černovíře řádila, když dozrávalo ovoce. To
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někdy kvůli hladovcům nestačilo ani pořádně dozrát. Nejhorší byly hrušky. Takového
přejedeného kluka mohla Šperechta i umořit. Naštěstí znaly černovírské maminky
na ni lék. Postiženým dávaly na bříško nahřátou pokličku zabalenou v hadříku. To
se Šperechtě hrubě nelíbilo, a tak z bříška za mohutného šprudlování a hromobití
utíkala. Často až moc rychle.
Na dospělé zase platil Krvavý pes. Ten se vždycky za poledního zvonění prohnal
Černovírem a zmizel na lazecké vojenské střelnici. Jen se mihnul se skučením
a vrčením. Ohnivým jazykem lízal silnici. Každý mu šel z cesty a těch pár povozů,
co tehdy po obci jezdilo, bylo vždycky už před polednem zaparkováno u nejbližší
hospody. Provoz nastal až po konci zvonění. Kde se taková příšera v Černovíře
vzala?
To bylo tak. Když byla na Lazcích zřízena vojenská střelnice, tak tam denně
pochodovali vojáci, aby se ve střelbě cvičili. V Domobraneckých kasárnách tehdy –
ještě za císaře pána – sloužil feldvébl, nějaký Züngleinhund. Ten často vodil vojáky
na střelnici. Kdyby jen vodil. On vojáky přímo trápil. Tak je nutil chodit škarpou –
zvláště po dešti – nedovoloval jim před hospodou, ba ani před obecní studnou se
zastavit žízeň hasit. Pravidelně je nechával na střelnici přes poledne, takže se na ně
v kasárnách už mináž nedostala. Takový to byl kruťas. Zkrátka Krvavý pes, jak mu
vojáci říkali. Když vypukla první vojna, tak byl ještě horší a vzteklejší. Naštěstí pro ně
umřel na tyfus v nemocničním baráku pod Hradiskem ještě v šestnáctém roce. No
a právě po smrti se začal zjevovat. Byl k tomu lízání cesty, kde vojáky tak často týral,
kletbami odsouzen. Jeho řádění trvalo až si třicátých let. Zachránil ho Lecián. Toho
vezli v černém kočáře na černovírský hřbitov. Tím z Züngleinhunda prokletí spadlo,
protože mělo trvat až do doby…“kdy po té cestě se v kočáře poveze ještě větší lotr,
než on“. A to Lecián určitě byl.
Že není radno si se strašidly zahrávat, ta snad ví každý. Svědčí o tom i následující
skutečná příhoda. Mezi východním křídlem Hradiska a dnešním železničním
kolejištěm bývaly kdysi krásné rybníky. Byly napájené vodou z černovírské slatiny
a mniši v nich chovali ryby pro klášterní stůl. Našli se v Černovíře neznabozi, kteří
si řekli, že by se na klášterním zboží mohli přiživit, a tak tam na ty ryby, to se ví, že
v noci, chodili. Došlo to tak daleko, že i pan farář v kostele pobertům hrozil zatracením,
ale nic nepomohlo. Zvlášť usilovným nočním lovcem byl známý černovírský pytlák
Venca.
Několik klášterních noviců se domluvilo, že tomu řádění učiní přítrž. Vyrobili strašidlo
z vydlabané dýně a dlouhého bílého plátna. Zavěsili ho na tyč a k tomu ještě secvičili
hrůzostrašný sbor hlasů kvílících „nepokradeš“. Teď už jenom čekali na milého Vencu.
A dočkali se. Hned následující noci. Zatímco Venca na kapříky líčil, zapálili mníšci
svíce a strašidlem z okna kláštera za hrozného kvílení mávali. Nepřejte si vidět, jak
se Venca polekal. Jak později líčil, hnala se na něho vysoká bílá obluda s ohnivou
hlavou a kvílela „nepokradeš!“. Málem z toho měl smrt. Nezastavil se až doma,
kde zůstal několik dní po peřinou. Do smrti mu ale zůstala na noční dobrodružství
památka: koktal. Zda nechal pytláckých praktik, se pamětník nezmínil.
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Poslední veřejně angažované strašidlo působilo v Černovíře za Protektorátu. Hlavně
poslední válečnou zimu a jaro. To, že toto, takříkajíc celostátní strašidlo, operovalo
občas i v Černovíře, byla vlastně ostuda. Franta Pérák – tak zněl oficiální název přijatý
šeptandou – se totiž zaměřoval na plašení a trestání kolaborantů a těch Čechů, kteří
se „dali k Němcům“. Občas si troufl i na osamělého německého vojáčka. K vybrané
osobě přiskočil využívaje válečné tmy a vrazil mu pár facek. Potom zmizel mohutnými
skoky. Měl totiž boty opatřené silnými péry (odtud Pérák). Našli se svědkové, kteří
tvrdili, že dokázal přeskočit i ploty, příkopy a nižší domy. Kupodivu postižení si nikdy
nestěžovali. S koncem války zmizel i Franta Pérák.
RUDOLF HRADEČNÝ

Jubilující Čechoslovák zdaleka - Ivan Solovka
V mnohém bylo to setkání jedinečné, těžko uvěřitelné. Zejména z dnešního pohledu.
Jak o tom píšeme na jiném místě, v uplynulém roce se dožili 90 let dva lidé s trvalým
bydlištěm v Černovíře či na Klášterním Hradisku. Jedním z nich je Ivan Solovka.
Bydliště: Sušilovo náměstí 1/5 sice na první pohled vypadá normálně, jako lecjaká
jiná adresa. Jde však o léčebnu dlouhodobě nemocných pro válečné veterány
v renovovaném hospodářském dvoře bývalého kláštera Hradisko otevřenou zde
v roce 2008. A v ní žije muž, který byl donedávna krajským předsedou Československé
obce legionářské.
Ale to už jsme přeskočili celých více než 90 let od narození. Budeme lehce indiskrétní,
když řekneme, že to bylo 6. září 1923 na Podkarpatské Rusi. Přesněji ve Volovém, nyní
Mižhorje. To proto, abychom si uvědomili, že jak velmi byl při zániku Československa
mladý. Mladý či malý Ivan se
prý dobře učil a chtěl studovat.
Rodiče si ale z finančních
důvodů
nemohli
dovolit
poslat jej na gymnázium
až do vzdáleného Chustu.
A proto se hned po vyučení
stal dělníkem na parní pile.
Ač tedy nikoli Čech ani Slovák,
nesl Ivan Solovka rozpad
tohoto státu těžce. Proto
se rozhodl za jeho obnovu
bojovat.
Obdobně
tehdy
uvažovalo hodně mladých
mužů,
jeho
vrstevníků.
Utekli tedy do východního
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Polska, do části již pod správou Sovětského svazu. Solovka i jeho druzi se ovšem
po zadržení Rudou armádou dostali do gulagu. Na Sibiři, u řeky Pečory, dělal zemní
práce na železniční trati od Kotlasu na sever.
Situace se začala měnit až po napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941
a zejména pak poté, když naše exilová londýnská vláda pojala za svou myšlenku
prosadit propuštění vězňů z bývalého Československa a vytvoření samostatné
československé armády v Sovětském svazu. Když se tato možnost naskytla, neváhal
ani chvíli. A zda neměl strach? „Dostávám tuto otázku často. Strach jsem měl v lágru,
pak už ne. To nepřicházelo v úvahu,“ tvrdí Ivan Solovka a dodává, že již tehdy měl
informace, jak to je na frontě. Přesunul se tedy v únoru 1943 do Buzuluku, kde
následoval tříměsíční základní výcvik. „Chtěli jsme vše co nejrychleji zvládat s tím,
že jdeme proti Německu, za Masarykovu republiku. V samostatném polním praporu
začínal jako střelec u 4. roty kapitána Růžičky. Byl pak nasazen na osvobození Kijeva.
Opět přeskočíme. Se Svobodovou armádou se dostal do Prahy v zajímavé datum
– až 14. května. Samozřejmě 1945. Když jsem se ptal na zranění, uvedl, že nikdy.
„Snad jen jednou na hlavě, ani jsem to nehlásil k ošetření, bylo by to ponižující,“
říká Solovka. Skutečnou hrůzu a velký křest však přece jen zažil hned za začátku.
Při přepravě dělostřelectva byl vlak zasažen leteckým náletem. Letadlo letělo nízko
a snažilo se vrhat bomby přímo do vagonů. Po jednom zásahu jej smetla tlaková
vlna. Cosi mu pak přistálo na zádech. Když se vše ztišilo, zjistil, že je to půl těla jeho
bombou roztrženého kamaráda ze družstva…
Po skončení druhé světové války se už nikdy se svou ukrajinskou rodinou nesetkal.
Nejdřív prý chtěl do civilu, ale pak mu doporučili lázně na revma a potom už ten možný
čas odchodu nějak propásl. Získal pak také vojenské vzdělání v Hranicích, vystřídal
řadu posádek a dosáhl hodnosti plukovníka. Oženil se, manželce se narodily dvě
dcery, ale obě žijí v zahraničí. Naposledy bydlel v Olomouci na Hněvotínské ulici.
Během těch tří hodin jsem vyslechl samozřejmě i mnohé další, nejen z války, ale
i z dob perzekucí frontových vojáků v pozdějších letech. O tom snad někdy příště.
Zaznamenal JINDŘICH HOVADÍK

Jak jsme se dostali skoro o 100 let dozadu
Začalo to na přelomu let 2012 a 2013, kdy se na člena naší komise městské a tentokrát
především správce Vojenské nemocnice Olomouc ing. Květoslava Cupáka e-mailem
obrátila jistá (tedy tehdy ještě „jistá“, nyní již zcela konkrétní paní Zora Volmutová
z Borku u Českých Budějovic. Pátrala po stopách své matky, která navštěvovala
v letech 1917 až 1918 Zemskou hospodyňskou školu na „Kláštero – Hradisku“.
To už jsem také zbystřil i já. Mailů pak bylo víc a také získaných materiálů. Potom
dokonce v létě paní Volmutová zavítala do Olomouce a Hradiskem ji i její kamarádku
kolega Cupák důkladně provedl. Z této návštěvy je i fotografie, na níž Zora Volmutová
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Vzpomínku na studentku, od jejíhož narození již loni uplynulo 115 let, doprovází fotografie dcery s matčiným vysvědčením,
kterou autor pořídil na místě činu na Hradisku. Na reprodukci historické fotografie ze školního roku 1917/1918 by měla být
Magdalena Lamošová zcela vpravo.
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ukazuje matčino vysvědčení ze školního roku 1917/1918.
A co jsme se o této ženě dozvěděli? Maminka se jmenovala Magdalena Lamošová,
narodila se již v roce 1898. Byla Slovenka z Lipovce u Vrútek. I když vysvědčení
nevypadá vůbec špatně, školu navštěvovala slečna Magdalena jen jeden rok. Pak
ji rodiče ze školy odvolali. „Nevím už proč, asi z finančních důvodů,“ uvedla dcera
Zora Volmutová. Ta kromě vysvědčení schraňuje také matčin památník, kde jsou
podepsány její spolužačky. A také fotografie z dob matčina olomouckého působení.
Mimochodem – na vysvědčení jsou známky z takřka neuvěřitelného počtu 31
předmětů. Plus ocenění mravů a pilnosti. Široký záběr zahrnuje obecné předměty
známé i ze současných středních škol, dále třeba chov hospodářských zvířat,
zahradnictví, nauku o složení potravin. Nakonec tu figurují známky z takových oborů
jako je třeba vaření, žehlení, šití prádla, žehlení, úklid a podobných disciplin.
Zajímalo nás, jak potom znalosti a dovednosti ze školy s tak širokým záběrem využila.
„Školu nijak nevyužila, v roce 1921 se vdala za mého otce. Měla čtyři děti, nejstarší
dcera zemřela v deseti letech na záškrt, syn zemřel hned po narození. Já jsem byla
nejmladší, jako vejškrabek, narodila jsem se v roce 1934,“ uzavřela Zora Volmutová.
(jih)

O dalších počinech Jiřího Košíka a Senior activity
Ani tato ročenka nemůže pominout to, čím se nadále zapisuje do novodobé místní
historie černovírský rodák Jiří Košík (*1932).
Nové náměty se objevily po vítězství Hromova dubu v celostátním kole soutěže Strom
roku 2010, které tento aktivista doslova vyběhal. V sousedství tohoto památného
stromu z roku 1577 vznikl v roce 2011
Rodinný háj číslo 1. Nese název Strážná
bouda a zahrnuje 32 stromů různých
druhů a zhruba 120 nízkých keřů.
V roce 2012 na podzim začala výsadba
druhého rodinného háje. Ten má jméno
Venkovní katedrála a je již výrazně
blíže obydlené části Černovíra. Název
vychází z osy výsadby stromů ve tvaru
kříže orientovaného východním směrem.
Další výsadba podle projektu ing. Hany
Bělařové a realizovaná vlastníky stromů
resp. jejich patrony pokračovala na jaře
2013. Nakonec o něco později, než se
očekávalo, protože to počasí dlouho
neumožňovalo. Jak pro ročenku uvedl Jiří
Košík (na snímku autora), je tu celkem 53
stromů a 530 keřů v 18 druzích. Sadební
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materiál dodala firma Zahrada Olomouc. Zálivku stromů a sečení trávy zajišťují
smluvně Technické služby Olomouc.
Současné aktivity Jiřího Košíka se soustřeďují na vybudování zahrady starých
zapomenutých krajových ovocných stromů a keřů. Tato zahrada má vyrůst poblíž
Rodinného háje číslo 2. Zahrnovat má například sudetskou renetu a další odrůdy,
které mladá populace již nezná. Zde by se také lidé mohli seznámit s roubováním
a štěpováním.
Dalším vytyčeným úkolem pro rok 2014 je revitalizace zemědělské krajiny u Hromova
dubu. Nejdříve má jít o vyčištění mokřadu o přívod vody od řek Moravy a Oskavy.
Voda by pak naopak měla svodnicí odtékat do Moravy.
Za těmito úkoly stojí mj. obrovské množství administrativní práce. Proto se
s budováním dalších rodinných hájů počítá až později.
(jih)

O jednom zmatečném značení ulice
Zářijové zasedání komise městské části podalo (tak trochu na můj podnět) magistrátu
připomínku k ujasnění názvu jedné „naší“ ulice. Než bych se pokoušel znovu
formulovat, v čem je problém, myslím si, že vše lépe osvětlí text, který jsem zaslal
i se třemi přiloženými fotografiemi Olomouckému deníku:
Před několika desítkami let se do tehdejšího podniku Farmakon (nyní Farmak)
jezdilo od Vojenské nemocnice na Klášterním Hradisku po ulici Na Vlčinci. Pak ale
někoho napadlo vybudovat k firmě z druhé
strany širokou, lehce naddimenzovanou
příjezdovou komunikaci od Jablonského
ulice.
Takže nyní jsme se dopracovali do
takového stavu: Odbočíte-li z Jablonského
ulice k Farmaku, hned na prvním domě
uvidíte ceduli, která vám tvrdí, že jste
již na ulici Na Vlčinci. Potvrzuje to první
snímek. O pár metrů dál jsou dvě zastávky
autobusů městské hromadné dopravy.
Každá v jednom směru. Ty vás naopak
přesvědčují, že zastávka se jmenuje
Stratilova. To je tedy to druhé foto. (Bezesporu se tak jmenuje alespoň ulice vedoucí
z Jablonského ulice kolem bývalé pošty k řece Moravě). Ale to ještě není vše.
Obytné budovy přiléhající k široké ulici vedoucí k Farmaku i škola (viz třetí foto) trvají
na adresách nesoucí název ulice U Hradiska. Tak to už je opravdu blázinec.
Ale ani teď jsem ještě naznačený chaos nevyčerpal. Těsně před točnou autobusů
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čísel 17 a 20 a firmou Farmak sídlí firma
Nejkola. Ta už má adresu Na Vlčinci 3 stejně jako zde dominující farmaceutická
firma. Jejich pracovníci se mi svěřili, že svou
adresu respektují, ale přijímají ji s rozpaky.
Pokud je někdo hledá pomocí autonavigace,
jede od národní kulturní památky klášter
Hradisko a skončí kdesi u staré brány, tedy
za Farmakem.
Skončím trochu osobně, ale přísahám,
že pravdivě. Před několika dny jsme měli
navečer návštěvu - manželský pár sice
mohl zpět odjet autobusem zastavujícím
takřka před domem, ale jaksi nejdřív jela
linka číslo 17. Přestože oba naši návštěvníci
byli nadprůměrně vzdělaní i inteligentní(!),
nakonec jsem vysvětlování trojjediného názvu ulice a zastávky Stratilova, U Hradiska
či Na Vlčinci raději přerušil a vedl je raději těch 200 metrů setmělým předměstím
osobně.
Samotný Olomoucký deník
podle mých informací nejdříve
váhal, zda otisknout text
kurzívou (tedy jako glosu),
nebo problém takzvaně řešit.
Nakonec
zvítězila
druhá
varianta. Takže jsme si mohli až
4. prosince přečíst v poměrně
velmi obsáhlém článku, že
dotyčná ulice od Jablonského
k Farmaku se má skutečně
správně jmenovat jinak: V první části U Hradiska a ve druhé Čelakovského. No budiž.
Dokonce již zmizela tabulka na prvním domě od Jablonského ulice, která nesla
název NA VLČINCI. Záměrně píšu velkými písmeny, protože, jak jsme si také mohli
v Olomouckém deníku přečíst, v roce 2012 došlo k překvapivé změně a Farmak
a další firmy místo Na Vlčinci začaly sídlit Na vlčinci.
V internetové diskusi u otištěného článku i v osobním styku jsem se setkal i s názory,
že typu „to neřeš, jsou důležitější věci, všichni to tady známe“. To je sice pravda, že
jsou důležitější věci. Ale známe to tu skutečně? Zkuste si třeba zpaměti říct, kde by
měla být adrese U Hradiska 26. A když navíc „lže“ i navigace…
JINDŘICH HOVADÍK
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Naši hasiči pomáhali i Praze
Jako úspěšný hodnotil ve své zprávě v sobotu 14. prosince na výroční valné hromadě
Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Černovír končící rok 2013 starosta SDH
ing. Jiří Kropáč. Podle jeho slov se hasičům podařilo plán práce stanovený pro tento
rok splnit. Platí to i o akcích pořádaných pro veřejnost. Například už v únoru konaný
hasičský bál měl dobrý ohlas. Zájem o vstupenky převyšoval kapacitní možnosti
sálu. Pro zajímavost: Ten letošní se bude konat již 15. února. Obdobně oblíbený
dětský den s kácením máje se letos bude těšit přízni kalendáře – „potřebný“ poslední
květnový den totiž připadá na sobotu.
Starosta sboru ze sportovní činnosti ocenil zejména zaměření na TFA (Nejtvrdší
hasič přežije) a hasičský víceboj, v nichž Černovírští dosahují pěkných výsledků.
Svědčí o tom první místo Miloše Jelínka a druhé místo Radka Raušera v celkovém
pořadí Šumperské ligy TFA. Obdobnou soutěž uspořádali i sami černovírští hasiči
v sobotu 25. května
Různých soutěží se účastní také členové Kolektivu mladých hasičů. Vedou je Vít
Špilháček, Mgr. Jitka Součková, Ph.D., a Ondřej Bulva, kteří si v uplynulém roce opět
prodloužili kvalifikaci vedoucích.
Pestrým výčtem loňské činnosti se mohl pochlubit také velitel jednotky SDH
Petr Lichtblau. Z dlouhé řady výjezdů k požárům patřil zejména červnový k ohni
ve stavebninách Balus na olomouckém předměstí Holice a říjnový zásah v Moravských
železárnách. Kromě toho v červnu odjeli tři členové jednotky při povodních na pomoc
Praze. Pomáhali tam na Kampě a Čertovce při stavění hrází.
(jih)

Na snímku z výroční valné hromady černovírských hasičů jsou zleva starosta SDH ing. Jiří Kropáč, starostka Okresního
sdružení hasičů Olomouc Vlastimila Švubová, hovořící náměstkyně olomouckého primátora Mgr. Eva Machová, dále ředitel
Hasičského záchranného sboru plk. ing. Karel Kolářík a ing. Aleš Vysloužil, vedoucí oddělení havarijního plánování a ochrany
obyvatel z olomouckého magistrátu. Foto autor textu.
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Sokol Černovír má nové vedení
V březnu proběhla valná hromada, kde byla hlavním tématem volba nového starosty
a plán na rok 2013. Do funkce starosty byl opět zvolen Pavel Horný. Další funkce
výboru byly obsazeny novými členy, jelikož ti předešlí už tyto funkce nechtěli či
nemohli zastávat.
Netrvalo dlouho a začaly vycházet najevo problémy z minulosti, hlavně finanční.
Po nedlouhém pátrání a řešení byl v srpnu dosavadní starosta z funkce pro neplnění
svých povinností odvolán. Jednotu tedy vedli členové výboru a ze všech sil a možností se
snažili dát co nejdříve vše do pořádku. Požádali o pomoc jednatele Župy Smrčkovy pana
Františka Kráčmara. Za jeho spoluúčasti jsme naplánovali na říjen mimořádnou valnou
hromadu. Na ní se sešlo šest desítek členů. Všem jsme současnou situaci podrobně
vysvětlili. Byl zvolen nový výbor a ten se zasloužil a zasluhuje dál o to, aby naše jednota
nadále fungovala jak má. O tom svědčí i skutečnost, že se nám během podzimu přihlásilo
dalších 28 nových členů. Bylo nás tedy ke konci roku 118 členů, což není málo.
V naší sokolovně se zabýváme různými sporty. Máme tu oddíl volejbalu, házené,
badmintonu, historického šermu, sebeobrany. Dále cvičení pro ženy, cvičení pro
menší děti. Cvičí u nás také ženy seniorky, mladé slečny trénují své moderní tance.
Co napsat na závěr? Jsem moc ráda, že se nám během krátké doby a bez
našetřených financí podařilo dát vše do pořádku, že jsme si nenechali naši sokolovnu
vzít a bojovali o ni. Doufám, že nadále se tam budeme všichni rádi potkávat. Ať
na sportovních nebo kulturních akcích, kterých tam také pořádáme za rok několik.
ŠÁRKA GRYGÁRKOVÁ
starostka TJ Sokol Černovír

Rok 2013 se fotbalistům TJ Slovan Černovír velmi
vydařil. Výsledkově i organizačně
Podzimní část soutěží skončila na začátku listopadu 2012 a volna si funkcionáři a hráči
Slovanu mohli užívat něco málo přes dva měsíce. Ihned po Novém roce začal rok 2013
přípravou fotbalového plesu. Opět bezvadně zafungovala spolupráce se Sokolem Černovír
a ples se za menších personálních změn podařilo uspořádat. To byl na rozjezd činnosti
dobrý počin, neboť rok 2013 byl už dopředu považován za organizačně velmi náročný.
A to z několika důvodů. Byl to rok, kdy bylo dosaženo 20. výročí obnovení kategorie mužů
TJ Slovan Černovír. A potom taky z důvodu očekávaných velkých stavebních úprav
v areálu hřiště na Lazcích. Nakonec se vše podařilo zvládnout i s velkým bonusem, který
připravilo první mužstvo. A tím byl po letech postup do I.A třídy OKFS.
Po podzimní části byli muži TJ Slovan Černovír v tabulce I.B třídy OKFS na 6. místě
s průměrnými 20 body a ztrátou 10 bodů na vedoucí Chválkovice. Nedalo se tedy
reálně čekat nic jiného než stabilizace celku s přípravou na další sezonu. Tím spíš,
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že do kádru nepřibyla žádná výrazná posila. Naopak odešel nadějný David Dvorský.
Navíc příprava nebyla nikterak výrazná a vstup do soutěže vyloženě rozpačitý.
Po remíze 2:2 v Brodku u Přerova a domácí prohře v derby se Slavonínem 0:3 byl
Slovan až na 10. místě v tabulce. A v tu chvíli se muselo stát něco, o čem fotbalový

TJ Slovan Černovír - Muži - podzim 2013

trenér Pospíchal pravil, že postrádá logiku. Jen naprostý idealista a velký černovírský
srdcař snad mohl snít o tom, jak to nakonec dopadlo. Mužstvo trenéra Martina Zmrzlého
se totiž neskutečně semklo a zahájilo jízdu nevídaným jarem, na které se bude určitě
dlouho vzpomínat. Přišly totiž dvě utrápené šťastné výhry 2:1 s Doloplazy a Velkou
Bystřicí, které restartovaly utrápený celek. Další dvě utkání totiž Slovan suverénním
způsobem vyhrál 6:0 v Drahlově a 5:1 doma s vedoucími Chválkovicemi. Po dalším
skvělém výkonu a výhře 4:0 v Kožušanech už se začalo ve fotbalovém prostředí
šeptat o výborné formě Černovírských. A ta musela být opravdu velká, neboť Slovan
v následujících zápasech postupně přetlačil mužstva Protivanova 3:1, Velkého Týnce
2:0, zvládl i přestřelku v Haňovicích 9:4 a očekávaně porazil i doma Červenku 3:0.
No a to už bylo jasné, že v posledním zápase sezony v Maletíně půjde o hodně. V tu
chvíli dokonce o první místo v tabulce. Na tento klíčový duel byl vypraven autobus
s fanoušky a po velmi nadšeném výkonu, navzdory vyloučení a penaltě, se zápas
podařilo vyhrát 5:3. Slovan Černovír se dostal na první místo v tabulce a zbývalo jen
čekat, jak závěr sezony zvládnou Chválkovice. Těm se nakonec podařilo 1. místo o 2
body před Slovanem uhájit. Černovírská pohádka však nakonec přece jen skončila
happyendem. Do ročníku 2013/2014 OKFS se totiž nepřihlásila některá družstva
a Slovanu byla nabídnuta účast ve vyšší I.A třídě. Naštěstí. Protože nezúročit tak
mimořádnou sezónu, potažmo partu, která se vytvořila, by byla opravdu velká škoda.
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A snad si ten postup Slovan za léta ve špičce I.B třídy zasloužil. Je nepochybně
odměnou pro všechny funkcionáře, trenéry a fanoušky, kteří tomu věřili. A že se tak
stalo v roce 20. výročí obnovení mužské kategorie v Černovíře, je o to sladší. Ještě
jednou zmíníme ten faktor X, který byl hlavní příčinou úspěchu, a sice vynikající
partu: trenér Martin Zmrzlý, vedoucí mužstva Lukáš Sedláček a hráči kapitán Petr
Vyroubal, Lukáš Murárik, Aleš Špička, Jan Špička, Martin Špička, Pavel Navrátil, Eda
Pulkert, Milan Kuba, Petr Zeman, Honza Štěpánek, Marek Havelka, Jaroslav Sedlář,
Miroslav Géc, Jirka Judas, Karel Okleštěk, Rostislav Nestrojil, Radim Novotný, Jakub
Krzyžánek, Jan Janošťák, David Dvorský, Vojtěch Švec a Pavel Ježo. A je také
potřeba zmínit velkou podporu našich fanoušků, které nám můžou ostatní oddíly jen
závidět. Snad všem vydrží nadšení a energie i ve vyšší soutěži.
A jak to tak ve fotbalovém dění chodí, když se jednomu týmu daří, tak ostatním
to většinou moc nejde. A bylo tomu tak i ve Slovanu. Starší dorostenci se na jaře
2013 nepotkali s ideální formou a hlavně výsledkově se trápili. Trenéři Ondřej Fojtík
a Tomáš Kopp sice dělali co mohli, ale nastartovat mužstvo se nepodařilo. Na některé
dobré výsledky, jako remíza v Mohelnici s lídrem soutěže, nebo výhra nad Přerovem,
se nepodařilo navázat. A tak k podzimním 14 bodům přibylo 12 jarních a v celkovém
účtování to stačilo na konečné 7. místo v tabulce krajského přeboru. Přesto je potřeba
zmínit hráče jako Marek Pešák, Jáchym Šrámek, Pavel Ježo, David Zdráhal, Josef
Slouka, Michal Janák, Roman Kupka, David Koupil, Tomáš Kesler. Všichni jsou
příslibem do budoucna a všichni by se měli připravit na přechod do mužského celku.
Mladší dorost Slovanu se v sezoně 2012/2013 stal jakýmsi testovacím mužstvem pro
zkušenosti do dalších let. Celek měl pomoci hráčům, kteří vyšli ze žáků, adaptovat
se na starší kategorii a dát jim chuť do další sportovní činnosti. Snad se to povedlo.
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I za přispění hráčů, kteří hráli na hostování, nebo střídavý start. Po podzimu měl
Slovan na kontě 17 bodů a pár dobrých výsledků. K těm na jaře přidal 20 bodů
a výborné výsledky jako remízy s Přerovem, výhru v Čechovicích nad lídrem jarní
tabulky a vyrovnané utkání v Mohelnici. Suma sumárum 4. místo za 37 bodů v tabulce
krajského přeboru. Tahouny mužstva byly Dominik Guskovič, Patrik Kupka, Tomáš
Placek, Marek Ondrejka, Filip Brablik - i parta jako celek.
V žákovských kategoriích se Slovanu stále nedaří dotáhnout na špičku tabulky.

TJ Slovan Černovír - Dorost B - podzim 2013

Nejinak tomu bylo i u starších žáků na jaře sezony 2012/2013. Ačkoliv po podzimu
mělo mužstvo trenéra Antona Guskoviče ztrátu jen 4 body na druhou příčku, tak
nakonec výkonnostní progres nepotvrdilo. Částečně i díky hráčské pomoci mladším
dorostencům. Jako jediní sice sebrali body suverénnímu Jeseníku, ale asi se čekal
větší boj o medailové pozice. Většina hráčů přechází do dorostenecké kategorie.
Jsou to Vojta Bednář, Pavel Meissner, Michal Hlava, Marek Duba, Dominik Roman,
Michal Ošťádal, Lukáš Němec, Lucas Kotek, Tomáš Spáčil.
Ani mladším žákům se nepodařil posun v tabulce na lepší než 7. místo. Pouhé 4 jarní
body a celkový zisk 11 bodů jistě přidělal další vrásky na čele trenéra Petra Placka.
Ale snad to byl poslední ročník, kdy se v této kategorii Slovan potýkal s nedostatkem
hráčů. Nějaké změny už vedení provedlo a výsledky se určitě dostaví.
Sezona 2012/2013 tedy skončila v červnu se smíšenými výsledky. Výrazný úspěch
mužů by neměl mít vliv na podstatu činnosti ve Slovanu Černovír. A tou je maximální
snaha ve výchově mládeže. Naopak, první mužstvo složené výhradně z odchovanců, by
mělo být ukazatelem, že jen dobrá práce s mládeží má na krajské úrovni smysl. Takže
cíl z minulých let zůstává stejný. Do další sezony se ještě více věnovat mládeži. K této
práci jistě pomůže zásadní počin černovírských funkcionářů, a tím je vybudování nové
tréninkové plochy s umělým povrchem. Tento sen mnoha generací trenérů a hráčů se
stal skutečností na konci června 2013. Je nutné zmínit, že celá akce proběhla díky veliké
pomoci Statutárního města Olomouce, jehož zástupci se zúčastnili 7. září slavnostního
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otevření UMTRA.
Jarní sezona skončila v polovině června, a protože čas je neúprosný, tak přípravy
na další sezonu začaly hned v polovině července. Hlavní náplní letní činnosti byly
úpravy plochy kolem umělé trávy a rovněž před klubovnou. Konečně se také podařilo
realizovat vybudování automatické závlahy na hlavní ploše. Tím pádem dostal celý
areál zase o trochu modernější podobu. Toto byly práce, které byly nejvíc vidět. Až
potom nastaly ty „všední“ starosti kolem hráčského kádru všech celků, pořadatelství
domácího turnaje bývalých hráčů a zahájení sezony 2013/2014. Tradiční turnaj
Legendy se vrací proběhl 27. července za účasti již tradičních soupeřů. U Komína
hrály Chválkovice, Nové Sady, Hodolany a domácí Slovan. Pro statistiky uvedeme,
že vítězem turnaje se stal celek Nových Sadů po finálovém vítězství nad Slovanem
v poměru 3:2. Důležitější však bylo, že tradice setkávání bývalých hráčů pokračuje.
Vzpomínalo se opravdu velmi nadšeně. Ve zbytku prázdnin už zbývalo jen připravit
hráčské složení mužstev a rozjet následující sezonu 2013/2014.
Euforie po postupu mužstva mužů do I.A třídy znamenala, že žádný z hráčů nepocítil
touhu Černovír opustit, a tak kádr zůstal v nezměněné podobě. Naopak se povedlo
dotáhnout návrat odchovance Bořka Petrů ze zahraničí. Také s trenérem Martinem
Zmrzlým se vedení oddílu rychle dohodlo na další spolupráci, takže příprava
mohla proběhnout podle očekávání. Přípravné zápasy se povedly, Slovan ukázal,
že sílu během léta neztratil. Výhry ve Slatinicích 3:2 a především velmi povedené
utkání na Mikšíkově memoriálu ve Chválkovicích s celkem Dolan, kdy Černovírští
jasně vyhráli 4:1, ukázaly dobrou formu a připravenost. Druhý, finálový, zápas
ve Chválkovicích sice Slovan prohrál se Slavonínem 1:2, ale to už se mužstvo
spíše chystalo na premiérový vstup do I.A třídy. Ta chvíle nastala v neděli 10. srpna
a soupeřem bylo mužstvo SK Šumvald. Po výborném výkonu před skvělými fanoušky
Černovírští borci vstup do vyšší soutěže zvládli a zvítězili vysoko 7:0, když skórovalo
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sedm hráčů sestavy. V klubu zavládlo nadšení a spokojenost. To vydrželo ještě další
čtyři zápasy. Remíza v Jindřichově 1:1 a dvě domácí výhry nad Lošticemi 3:2 a Štíty
3:1 Slovan vynesly až na 2. místo v tabulce. Následné derby v Bohuňovicích bylo potom
soubojem prvního celku v tabulce s druhým. Zrodila se remíza 1:1 a nic nenasvědčovalo
tomu, že to byl na dlouhou dobu poslední bodový zisk celku. Následovalo totiž pět
prohraných utkání v řadě, které Slovan dostal do docela traumatizující situace. Zápasy
v pořadí Mohelnice „B“ 0:1, Troubelice 0:4, M. Beroun 2:4, Jeseník 0:2 a domácí lapsus
s Bludovem 0:3 vyvolávaly mnoho dohadů a spekulací. Po remíze 2:2 v Leštině se zdálo,
že mančaft trochu zvedá hlavu, ale další prohry s Bělkovicemi 1:2 a zpackané utkání
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ve Chválkovicích, při zbytečné prohře 0:1, ukázaly, že na mužstvu leží opravdu těžká
psychická deka. Naštěstí se ve finiši podzimní části podařilo vyhrát předehrávanou
odvetu v Šumvaldě 5:2 a do posledního kola a domácího zápasu s Jindřichovem se
mohlo jít s klidnější hlavou. I tento duel Slovan zvládl a vyhrál 7:0. O tolik lepší sice
nebyl, ale snad se štěstěna zase usmála i na černovírský fotbal. Získaných 18 bodů
by sice někteří fanoušci po 6. kole považovali za bídné, ale v kontextu celé podzimní
sezony je to zisk slušný. Nakonec došlo na rčení, že po hodech bývají problémy, a tak
nezbývá než věřit, že více než dvouměsíční čekání na vítězství nás na jaře 2014 snad
nečeká. Však by si naši skvělí a trpěliví fanoušci zasloužili víc radosti.
Pro ročník 2013/2014 se v soutěžích dorostu opět reorganizovalo a z krajského přeboru
vypadla kategorie mladšího dorostu. Pro Slovan tudíž vyvstala otázka, jestli zachovat
dva oddíly dorostu, nebo jen jeden. V duchu mládežnického oddílu byly postaveny dva
dorostenecké celky, jeden v krajském přeboru a jeden v I. krajské třídě. Kádr dorostu „A“
zůstal v téměř nezměněné podobě, a tak měl předpoklady hrát o čelo tabulky. To se sice
úplně nepotvrdilo, ale ani umístění v lepším středu tabulky není špatné. Slovan dostal
nejmíň branek v soutěži a pokud prohrál, tak většinou o jeden gól. Cílem pro jarní odvety
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zůstává vylepšit střeleckou potenci a bojovat o 3. místo v tabulce.
Dorost „B“ využil základní kádr z minulého mladšího dorostu a s trenérem A.
Guskovičem postoupilo o věkovou kategorii výš docela dost loňských žáků. Cílem
celku bylo adaptovat mladé hráče na starší věkovou kategorii a připravit je do dalšího
ročníku. Vstup do soutěže měli hoši dobrý a trend, vyjma jednoho nepovedeného
utkání v Želatovicích, udrželi. V jarních odvetách jistě využijí získaných zkušeností
a posunou se ještě více do středu tabulky.
V kádru starších žáků se přes léto událo několik zajímavých změn. Týmu se ujali mladí
trenéři Ondřej Fojtík a Tomáš Kopp s touhou přiblížit se špičce KP a nahánět mančafty
jako Zábřeh, Jeseník a Mohelnice. Do kádru přibylo celkem 13 nových tváří. Výborně se
adaptovaly posily ze Slavonína, také kluci z mladších žáků hru oživili. Tréninky probíhaly
ve vysokém nasazení v průměrném počtu 16 hráčů. Hojně se využívalo nově vybudované
hřiště s umělým povrchem, proto se mohlo trénovat i v nepříznivých podmínkách a kluci
tak nepřišli o žádnou tréninkovou jednotku. Starší žáci si udrželi výkonnost. Doma
na podzim zůstali neporaženi, přidali vítězství na půdě Zábřehu. Nakonec z toho bylo
krásné 3. místo. Pozitivní je, že ztráta na vedoucí dvě družstva není velká. Celý kolektiv
si zaslouží pochválit.
Také mladší žáci příjemně překvapili. Trenéři Petr Placek a Martin Blažek odvedli
obrovské penzum práce. Kluci se pohybovali uprostřed tabulky a dali tak zapomenout
na minulé sezony. Určitě pomohlo i rozšíření soutěže. Tým mladších žáků má pro jaro
velký potenciál – v žádném zápase výrazně nepropadli (4 zápasy skončily prohrou
o gól), vyjma zápasu proti stoprocentnímu Jeseníku. Nutno říci, že mančaft po celý
podzim sužovala různá zranění a nemoci, takže ve většině zápasů nemohl nastoupit
v optimálním složení. Přesto si kluci zaslouží pochválit a popřát jim do jarních
odvetných bojů více toho fotbalového štěstíčka. A co je hlavní, tak méně zranění.
Celý kolektiv mladších žáků zaslouží pochvalu za snahu předvádět v rámci svých
možností líbivý fotbal a za svůj přístup k tréninkům.
Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2013 působila v rámci Slovanu Černovír mužstva
starších a mladších benjamínků a starší a mladší přípravky. U těchto mužstev působí
trenéři Petr Placek, Marek Čech, Aleš Šoltés, Petr Koplas, Bohumil Štrait, Petr Zoubek
a další. Kromě trenérů patří obrovské poděkování rodičům za spolupráci při pořádání
turnajů a rovněž za pomoc při mistrovských zápasech. Pro Slovan jsou tyto nejmladší
kategorie prioritou, a proto do roku 2014 vyhlásil snahu o zvýšení počtu členů těchto
mládežnických družstev. Hlavními body tohoto programu je zkvalitnění tréninkového
procesu mládeže a navýšení počtu turnajů uspořádaných naším oddílem. Když k tomu
přidáme i zkvalitnění hrací plochy, včetně UMTRA, tak se zdá, že máme v roce 2014
mládeži co nabídnout. Doufejme, že se všechno podaří podle plánu a Slovan Černovír
bude i nadále pokračovat ve výchově mladých fotbalistů tak úspěšně jako doposud.
Rádi bychom využili příležitosti a poděkovali ještě jednou všem trenérům, sponzorům
a partnerům Slovanu Černovír za jejich podporu v roce 2013. Rovněž všem rodičům dětí
v mládežnických kategoriích za pomoc s tréninky a zápasy. Všechny naše příznivce rádi
uvidíme na našem stadionu i v roce 2014, a proto připomínáme informace o termínech.
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Domácí utkání „A“ mužstva Slovanu: NEDĚLE 10:00
Domácí mistrovská utkání celků dorostu: NEDĚLE 10:00, 12:15
Domácí mistrovská utkání žáků: NEDĚLE 13:15, 15:00
Turnaj bývalých hráčů: SOBOTA 26. ČERVENCE 2014
Slovan hraje domácí zápasy ve fotbalové aréně U Komína na Lazcích.
www.ofisport.cz, www.efotbal.cz, www.fotbal.cz, www.slovancernovir.cz
MARTIN SUCHÁNEK

Chovatelé se (konečně) představují i v ročence
Český svaz chovatelů má v Olomouci svou organizaci, která sídlí v dnešní době
v Olomouci - Černovíře na Heydukově ulici. Zakoupením pozemku v roce 1990
na této adrese začíná existence výstaviště ČSCH v Olomouci.
Předtím se výstavy pořádaly v zahradě na Jablonského ulici v dohledu kláštera Hradisko.
Výstavní prostředky se pak skladovaly v objektu DS Olomouc. Ty bylo nutné před výstavou přestěhovat, umístit a pak přemístit zpět do skladu.
Po koupi pozemku organizací byl pozemek upraven, oplocen a rozdělen na část
výstavní a chovatelskou, kde jsou jednotlivě vyhrazeny pro potřeby chovatelů
chovné dílce.
V některých letech se výstava neuskutečnila kvůli povodním, které prošly přes areál.
Stalo se tak i v roce 2006. V následujícím
roce 2007 zase byla výstava zrušena veterinárním zákazem. Důvodem byla ptačí chřipka. Došlo i ke změnám při stavbě
hráze řeky Moravy a nám bylo umožněno
zrekonstruovat celý výstavní areál, ve kterém se výstavy drobného hospodářského
zvířectva konají každoročně. V posledních
letech pod záštitou olomouckého primátora
Martina Novotného, který předává čestné
ceny a poháry získané za oceněné králíky, Snímek z výstavy chovatelů konané 14. a 15. září zachycuje
bývalého černovírského občana Josefa Bíroše s hanáckým
drůbež a holuby.
voláčem, s nímž získal čestnou cenu. Výstavě bohužel příliš
Český svaz chovatelů sdružuje chova- nepřálo počasí. Foto Jindřich Hovadík.
tele drobných hospodářských zvířat, exotického ptactva a dalších oborů. Pro zájemce o chov čistokrevných zvířat nabízíme
v naší organizaci členství.
ALOIS BARTÁK
předseda ZO ČSCH Olomouc - Černovír
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Základní kynologická organizace 013 Olomouc – Černovír
Jak jsme uvedli již před rokem, základní kynologická organizace Českého kynologického svazu působí v městské části Černovír od roku 1962, kdy byl areál cvičiště
vybudován na bývalé skládce. V roce 1993 nás postihla živelná událost v podobě vyhoření celé naší klubovny, která byla obnovena v roce 1994 a hned v roce 1997 celá
opět zničena další živelnou událostí, a to povodní. A tak jsme znovu budovali v rámci
dobrovolné brigádnické činnosti a úpravám až do dnešní podoby.
Naše organizace se velkým dílem podílí na výchově a smysluplném zájmu dětí
a mládeže. V činnostech jsou rovněž výrazně zastoupeny generace důchodového
věku a dospělé populace, kterou směrujeme na využití svého volného času.
Základní kynologická organizace nabízí pro širokou veřejnost zimní, jarní a podzimní
kurzy základní poslušností. Pomáhají lidem, kteří si pořídili pejska s jeho výcvikem
a poslušnosti pod vedením zkušených instruktorů. V roce 2013 jsme pořádali tři kursy
pro pokročilé i začátečníky.
Všichni naši instruktoři a dobrovolní pracovníci výboru mají dlouholetou praxi ve výchově psů, v kynologii a obecně ve vztahu člověk, zvíře, okolí.
Členové naši organizace reprezentují město Olomouc a její městskou část Černovír
na různých akcích, závodech a soutěžích, a to jak místních, krajských nebo celorepublikových. V letošním roce jsme se účastnili akce Bezpečná Olomouc, kde jsme
předváděli výcvik sportovní kynologie a poslušnost různých plemen. Někteří naši
členové nás reprezentovali na závodech jednotlivých ZKO (Sudkov, Uničov, Kyjov,
Brno…), kde jsme se umístili na prvním a druhém místě.
V soutěžích pořádaných Českým kynologickým svazem jsme měli reprezentanta na vylučovací soutěži na Mistrovství ČR IPO (podle mezinárodního zkušebního
řádu), kde uspěl a stal se účastníkem Mistrovství ČR IPO.
Také jsme organizovali několik zkoušek podle řádu IPO a NŘ (národního řádu).
V našem výcvikovém středisku v katastru Drozdova jsme rovněž nezaháleli. Pořádali
jsme tak jako tradičně letní výcvikové soustředění, školení a závody. V neposlední
řadě jsme opět pokračovali v opravách a rekonstrukcích tamní budovy.
Jsme příspěvková organizace zabývající se výcvikem psů. Všichni, kteří ji vedou
a pomáhají - a není jich málo - věnují hodně svého volného času zájemcům o výcvik.
ZUZANA PYTLÍČKOVÁ, předsedkyně ZO

Černovírské drobničky
* SVÁTEČNÍ SLOVO. Česká televize věnovala v neděli 22. září na druhém programu
své Sváteční slovo černovírsko-lazeckému ekologickému aktivistovi Jiřímu Košíkovi,
o jehož záměrech se píše i v této ročence. Pořad stojí za spatření (třeba dodatečně
na internetových stránkách televize) už jen proto, že se v něm náš rodák prochází
černovírskou krajinou.
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* OCENĚNÍ NEMOCNICE. Pěkného ocenění se dostalo Vojenské nemocnici
Olomouc. V soutěži vyhlašované neziskovou organizací Health Care Institute
a nazvané Nemocnice České republiky 2013 získala druhé místo. Stejného umístění
dosáhla i v hlasování hospitalizovaných pacientů.
* SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ. Zářijová oslava Dne české státnosti má v Černovíře
svou tradici. Průvod od Sboru Prokopa Holého jsme sice nezachytili, ale přikládáme
alespoň dodatečně pořízenou fotografii (3. strana obálky), čerstvě okrášleného
pomníku obětí obou světových válek.
* ZAJÍMAVÁ VYCHÁZKA. V první skutečně teplý jarní den, v neděli 14. dubna,
se uskutečnila pozoruhodná
vycházka po Černovíře. Její
vedoucí ing. Vilém Švec (na
snímku uprostřed), který je
nejen šéfem příkazského Hanáckého skanzenu, ale také
černovírským rodákem a patriotem, ji zaměřil hlavně na architekturu. Nezapomínalo se
ale ani na jiné pozoruhodnosti. Potěšitelná byla značná
účast lidí z různých částí města a okolí, ale i Černovíranů.
* REKONSTRUKCE LÁVKY. Lávka pro pěší a cyklisty přes Moravu mezi Černovírem
a Kaucemi má z bezpečnostních důvodů v roce 2014 projít rekonstrukcí za 1,7 milionu
korun. Podle sdělení magistrátu se tak její životnost prodlouží nejméně o 15 let.
Poetický večerní zimní lávky pořídil pro titulní stranu ročenky ing. Jiří Doubravský.
* ODPADY. Také tuto zimu se vyvážejí popelnice s bioodpadem jen jednou měsíčně.
Letos to bude po 7. lednu ještě 4. února a 4. března – a to už je termín prvního
svozu ve čtrnáctidenním cyklu. V závěru roku se objevily i v domácnostech naší čtvrti
barevné sáčky pro separovaný sběr papíru, plastů a skla. Občané jsou tím nenásilně
motivováni ke třídění odpadu.
* NOVÉ HŘIŠTĚ. Nové hřiště s umělou trávou otevřel Slovan Černovír v sobotu 7.
září za účasti olomouckého primátora Martina Novotného (na publikovaném snímku
dodaném Slovanem se uprostřed připravuje ke křtu). Dorazili i zástupci SK Sigma
Olomouc Mgr. Zdeněk Psotka a ing. Jaromír Gajda, který Slovanu věnoval pohár
z roku 1945, kdy SK Černovír patřil k nejlepším klubům Olomouce.
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* DOBRÁ ZPRÁVA? V jeden prosincový den jsem pod okny domu na Jablonského
ulici, spatřil muže, evidentně geodeta, soustředěného na jakési zaměřování. Prý
připravoval už podklady pro vybudování přechodu. Že by konečně…?
* FANOUŠCI. Ještě jednou se musíme vrátit k fotbalistům Slovanu Černovír. Jeho
hráčům se začalo více, často i bouřlivě, fandit. Snímek pořídil autor Drobniček
na podzimním domácím zápase s mužstvem Mohelnice B. Ten sice skončil prohrou
domácích 0:1. Vlajkonošů však prý chodí a jezdí i na hřiště soupeřů i víc.
* STAŘÍ SPRINTEŘI. Těžko už se hledají pamětníci skvělých sprinterů Sokola
Černovír. Zapsali se do historie olomoucké atletiky již v dubnu 1933 na závodech při
otevření čtyřproudové dráhy na sokolském stadionu. Čtyřčlenné družstvo tu soutěžilo
ve sprinterském trojboji na 50 metrů, 100 yardů a 4 x 60 metrů a mezi 16 týmy zvítězilo.
* SRNEC V HROBCE. Pokud jsme v minulém roce psali, že profesionální hasiči
z Olomouce zachraňovali 7. listopadu 2012 srnky zaklíněné v plotu černovírského
hřbitova, netušili jsme, že tentokrát budeme mít ještě bizarnější informaci. Totiž 7.
května 2013 večer spadl do jedné z otevřených hrobek srnec. Hasičům se jej ale
podařilo zklidnit, uvázat, vyprostit a předat myslivcům.
* KAUZA CUKRÁRNA. Již není tak docela pravda zpráva z loňské ročenky, že
za „krvavý útok v černovírské cukrárně“ z března 2012 Krajský soud v Olomouci uznal
vinným z pokusu vraždy 43letého Miloslava K. a poslal ho na sedm let do vězení.
Vrchní soud rozsudek zrušil, uznal muže vinným z pokusu těžkého ublížení na zdraví
a uložil mu jen podmíněný trest.
* TAKY PĚSTÍRNA. Pěstírnu marihuany objevili olomoučtí policisté v prostorách
bývalého školního statku. Zadrželi přitom dva Vietnamce a jednoho Olomoučana.
Všichni tři muži byli obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy. Hrozí jim až deset let vězení.
* TIP NA VÝLET. Sice už ne v Černovíře, ale doslova za humny u silnice na Chomoutov
máme od prosince zrekonstruovaný fort číslo XXII. Vybudovaný byl v letech 1854
až 1857 jako součást olomoucké pevnosti. Jako jediný pevnostní objekt v České
republice má funkční padací most. Uvnitř najdou návštěvníci i expozici o historii
olomouckého opevnění.
* VÝZVA ČTENÁŘŮM. Máte-li cokoli zajímavého z našeho předměstí, tedy
z Černovíra a Klášterního Hradiska, o čem ještě černovírská ročenka vycházející
pravidelně od roku 2000, nepsala, pochlubte se. Nejlépe na elektronickou adresu
Jindrich.Hovadik@seznam.cz. Ale klidně třeba i osobně…
Sesbíral JINDŘICH HOVADÍK
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