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DVE STE LET SKOLY
V CERNOTINE

1792 - L992

Ředitelce Školy v Černotíně
LtbuŠi Dvořákové,
Magistru TomáŠi Královi, učiteli.

YáŽená paní ředttelko,
milý pane kolego!

Zpracovďiiste historllŠkolyv Černotině u příleŽÍtostiJeJího dvoustého trvání. Dovoltámi předeslat
k VaŠim textům pár slov.

JestlDe stojí u Marka 6,4, .Prorok neni beze ctl,leda ve své vlasti, u sr1ich príbuzných a ve svém
domě" - můŽeme to kltdně ňct t o arclučiteli Janu Amosu Komenském. Smyslem veŠkerého
qýchovného procesu je podle něho nasměrovat dítě na cestu k Bohu, konečnému cíli' A ejhle! Vedoucí
národa, v němŽ se narodll, povyházeli v r. 1950 kÍiŽe ze Škol. NáboŽenstú užby|o dríve ryhláŠeno od
Jtstých zahraničních mudrců za oplum lidstva. No - a tak zvaná sekularizace ve společnostl pokračuJe
dal.

TotoJe poznámka první.

Představení obce se o Školu v Černotíně starďi' V sedmdesátých letech minulého století za starosty
Josefa Štndlera byla Škola zÚŠená o patro a postaven byt pro učitele. Z rok:; 1938 máme kompletní
dokumentaci nové Školy. Měla stát mezÍ oběma vesnicemi na .zelené louce- za Perniclgím. Téměř
hektar pole byl vyčleněn pro jeJí potřeby. Ale - vpadli k nám Němci. Roku 1975 obstarďa si obec
dnrhou kompletní dokumentaci generďní rekonstnrkce stávající Školy' Tň tňdy s přísluŠenstúm, byt
pro učitele, stravorma pro děu r pro důchodce, klubovna pro rn|ádež, knthovna s čítárnou.
Rekonstrukce byla finančně řádně zabezpečena. odbor Školstú okresního národního qýbon: stavbu
nepovolil. Důvod: dďŠí - v pořadi šestá - oprava geniální Školské reformy Zdeřlka Nejedlého aJeho
jeclnotné Školy. VŠechny mďotřídní Školy měly byt zruŠeny. Škol.' v Černotíně nezruŠtli pouhou
náhodou. Šedesát dětiz Černotína se toÚŽ do hustopečské Školy prostě neveŠlo. ohánět se volebním
programem a připraveností celé akce nepomohlo. Dodnes vzpomínám s úsměvem' jalý údlvvzbudila
u .načalstva" dokumentace celé rekonstrukce, |<teráváŽítň kilogramy. Stála 22ooo,- Kčs. Nadarmo'
7avádéla se nová koncepce, Šestá v pořadí za25let. A basta'

To je má poznámka dnrhá'

V posledních čtyňceti letech doŠlo k dokonalé degradaci učitelského stavu. Z učitelů - mtstrů
vyulry a ýchor,y stďi se posluhové reŽimu. Situace se začíná obracet. KéŽbyt,

To je má poznámka třetí.

Děkuji Yárn za práci.

VáŠ kolega 
PhDr. Alots Harzlíček

obecní kronlkář



Motto: Séastný je ten narod, jenŽ mó. hojnost škol.
J.A.Komenský

Vgr. TomaŠ Král
Cernotírrská škola v letech L79z. 1930

I,etos tomu bude 20o let, kdy byla otevřena nyrrčjŠí dvojtrídní Škoia v Černotíně, která byla
postavena v letech |79o - 1792, Toto výročí je jistě vhodnou příleŽitostí, abychom se ohlédli do
mlnulostl naŠí Školy.

Kolem r. 1975 však nechybělo mnoho k tomu, abychorn se o černotínské Škole dočetli pouze
z archívních materiá]ů. TehdejŠí vŠeobecná tendence směřovďa tot:Ž k ruŠeni málotřídních Škol.
Připomeňme si napŤ., Že málotřídní škola ve Vysoké byla zruŠena v r' 1965, v Milotlcích nad Bečvou
v r, 1974, v Porubě v r. 1975' ve Špičkáchv r, I97v.

RuŠenívesnic\Íchmálotňdekbylo sicezdůvodňovánorůzrrýnihledislry, např. zásadoul.1rrovnávání
rozdílů mezi vesnicemi a městy, ďe pro děti to znamena.lo únarmé cestování, vytrženi z domácího
prostředí a přineslo i ochuzení společenského Života na venkově. .Te nutno Íici, že rozdt]' mezi městem
avesnicí se neqřrovná tím, Že lidi odvezeme z vesnic do měst (aťjiŽ na prechodnou nďro trvďou dobu),
ďe že budeme zlepŠovat podmínlry života na vsí, tedy i po stránce Školské a kulturní. Se znrŠenÍm
nevellých vesniclých Škol zmizel z vesnic velmi důieŽÍý občanslý a kulturní činitel' tot!Ž učitel čt
učitelka. Kdysibydlívďitrvďenavsích abylislidrni sziti, vposlednídobě aspoňnavesnické působiŠtě
doJŽděll, t to obohacovďo vesnic\i kolektiv a jeho Školslý a kulturní Život.

Jemylný dohad, ŽevětŠiŠkolaúcevyrobí - to platíotovárnách, ďeve Školeje tomu naopak, pokud
Jde o kvďitu qýsledků. UŠetřilo-li se tedy rra menším počtu učitelů' vzrllk7y Škody dďeko r,yŠší na
naukové a mrarmí úrovní žacfua. Vesnické Školy mají svou tradici, jsou mnohdy staré sto i více let.
ZatracovatjeJichtradiciznamenďozárovenzatracovat důleŽitou součástŽivého kulturního nrchu na
venkově.

Málotrídní Školy se jeví jako vyznarnná součást Školského systémtr pro své úlohy, jeŽ plní pŤt
rzdělávání a harmorrickém rozvoji dětí a pň udrzování sociďních a kuiturních poměrů na vesnlci.
Podle průzkumůJsou učebníýsled$Žákůvmálotňdkách srormatelné s úrormínaostatních školách'
VětŠí nárolry Jsou ďe kladeny na učitele, u kterého se předpokládá vyjimečný vzLah k dětem a
pedagogické práci, schopnost rozumět si s venkovslým obyvatelstv-em, Širo\Í rozhled a samostatnost'

I z černotínské mďotňd}<y vyŠli lrySoce vzdé|ani lidé, učitelé, inŽenfi', kněŽí' lékaň' řemeslníci a
zemědělci. Jak dobře tedy, Že ji nepostihl osud obdobných Škol v okolních obcích.

Z hlstorle školního vytrěovríní

Každý ú, Že kostel v Černotíně je zasvěcen sv' Cyrilu a Metodějovi, lrteň mají svátek S.července a
TJeto státní svátek Čsr.n. VětŠinaznásvt,Žeto nebyli Češi či Moravané' Nebylito ani Slované ,nýbrž
Rekové, které v r.863 povolď velkomoravslý kníŽe Rostislav na Moravu zbyzantské Soluně. Srdce
kontlnentu se zásluhou Cyrila a Metoděje stalo kolébkou slovanského písemníctví' ZatirncopřeváŽná
část Ewopy seJeŠtě po stďetí kulturně vyŽívďav latině, naVelké Moravě wžvznika|aliteraturapsaná
Jazykem téměř totoŽn1im s tehdejŠí mateřŠtirrou předků. SoluňŠtí bratÍizaŽeh|iplamteekvzdělanosti,
atřebaže zahořeljen slromně, jen tolik, jak umožňovďa doba, znamenďo to vpravdě revoluční čin.
VŽdyttento národmělvlastní písmo aknihydřívneŽvětŠinaewopslých národů. Toje fakt, oprávňuJící
k troŠe hrdosti'

oba slovarrŠtívěrozvěsti působili u nás nejen jako ŠiŤitelé křesťanství, ďe i jako.první učitelé
národa-. cyrll vytvoňl po r. 860 pnmí slovanskou abecedu - hlaholici' Tímto novým písmem přepsď
bibll aJiné náboŽenské krťhy přeloŽené z řečtiny do staroslor'ěnského jazy-ka. oba bratři zďoži|lna
ínerni našeho státu i první školy, ve lrter5ích byli lyučováni budoucí kněŽí staroslověnŠtlnou,
srozumltelrrouJim i lidu naŠich zemí. Bylo ýznamné, Že papeŽ pň návŠtěvě obou věrozvěstů v Římě
v letech 867-868 slarmostně uzlaf slcvanskou liturgii. Fo Metodějově smrti r" 885 kruže Svatopluk
Jeho Žálryvyhnď. Ti se potom odebrali do DalrnácÍe a do Buiharska.,|am sestavili nové písmo - cyrilici,
ziKad azbuý.



o pobytu CYrila aMetodějevnaŠítěsné blízkostiqrprávěJí dvě lidové pověsti. R:\mí řftá' Že namístě
Cerekviskau Ustí (staroslovarrské crlry. cerekve -kostel)stávaldřevěnýkostelíksv. MikuláŠe (patrona
obchodníků), kteý snadza|oŽili. Karavany kupců se'pývŽdyv kosteííku pomodlily' neŽ vstouptly do
prďesa na cestě k Polsku. Pomístninázev Cerekrrisko - v češtině rreznárné pojmenování - samo o sobě
o exlstencl takové stavby svědčí. Podle dnrhé pověstt příŠli Cyril a Metoděj az do Špiček, kde rystavěli
dřevěnou kaplt. Později byla kaple roŽŠířena, tj. pňstavěla se nynějŠí chrámová apsÍda ve slohu
gotÍckém. Sv' MetoděJ podle lidové tradice zanechď na své pouti ve Špičském chrámě dřevěnou
monstranct' kteráJe uloŽena v olomouckém muzeu.

První Školy v čes\Ích zemích bylry zak|ádány od zač. |o, stol. pro církevní potřeby (Školy
klášterního' katedrálního čl farního typu)' Vyučovacím jazykern byla latina, postupovďo se podle
antlckého trlvta (gramatlka, rétorika. dialektika) a kvadrivia (aritrnetika, geometrie, astronomie,
hudba) . S rozvoJem obchodu a řemesel od 12. stol. vznikďy téŽ Školy městské (partikulární). K rozvoji
vzdělanosti přispělo zafožení Univerzity Karlovy r.1348. Její rektor Jan Hus byl s největŠí
pravděpodobností autorem latinského spÍsku De ortographiaBohemica (o českém pravopise), v němŽ
se nawhuje zjednoduŠení českého prar'opisu. StaročeŠtina 5i rr5rpomáhďa aŽ do té doby tzv.
spřeŽkoq/m pravopÍsem tam, kde latinskému písmu chyběl grďic\i akvivďent. Latina totŽ nemá
měkké souhláslryJ ako č nebo ř. : čes\i' pravopis věc řeŠil spřeŽením dvou písmen č = CZ, Ť = tZ. Dlouhé
samohlás}ry se spřeŽkově psďy zdvojené: á = do., é = ee atd. Nový diakriticlý pravopis začď měkké
souhlásky a dlouhé samohláslqy označovat dvěma ýpy nabodeníček, teček nad písmeny. Z těchto
znamíneksepobratrské úpravěv 16. stol. vyvinulyháčky ačarlry' typické pro čes\ýpravopls dodnes.
SpřeŽkový pravopis převzďi od nás Poláci, kteň jím dodnes píŠou.

od r 5. stol. pod vlivem husitslgich tradic by|y zÍ1zovárry Školy bratrské, věnující péči vedle lattny
l mateřskému jazyku. Vyraznou postavou jednoty bratrské byl její poslední btskup Jan Amos
Komens\ý, povaŽovarrý za zak|adatele moderní pedagogitcy. V letošním roce Si celý kulturní svět
pňpomínáa00. výočínarození tohot'o Moravana- učitele národri, osobnosti' jejŽpůsobeníje spoJeno
i s přerovslrým okresem. V r. l608 totiŽ vstoupil na latinskou Školu v Přerově, kterou navŠtěvovď aŽ
do r. 16l l. Roku l6l4 se do Přerovawací, byl zdeJmenován správcem bratrské Školy av r. l616 se
stává kazatelem jednoty bratrské. Po vysvěcení na kněze se r' 1618 ožern] a odeŠel do Fulneku. Je
velmi pravděpodobné, že pfi sqých cestách proŠel nebo přejel přes naŠi obec, poněvadž do své mapy
Mora\y, která poch ází zr, t627 zakreslil mimo jiné i Propast (Hranická propast), kostelík ve Špičkách
a Hustopeče.

Komenského program přetrvď staletí aje pro lÍdstvo aktuální dodnes. PedagogÍckávěda ani praxe
nedokázďa dosud splnit jeho poŽadavek dobrovolnosti, radostné povahy učení a váŽnosti učitelů.
Škobtví se vŠude opozdilo zaJeho přáními po estetické qichově' JeŠtě horŠíje to s naplněním touhy
Komenského po moudrém souŽlti lidstva a vzájemném pochopenibez pouŽívání násilí mocněJŠích.

Vznik novodobého veřejného lidového školství v českých zerních

V polovině 18. století bylo celé rakouské Školství narllz,ké úrormi. Počet Škol se stále zmenŠovď.
Vyučor'ání ve Školách městslých' farních a pokoutních vedii lidé nekvalťikovarrí - kostelníci, rt:zrlt
řemeslníci, dokonce i vyslouŽilí vojáci. Nedostávďo se dobých učebnic a nďeŽitých vyučovacích
pomůcek.

Dokonďý obrat v reformě Škol nastď zaMasieTerezie v letech |74o - I78o aza jejillo synaJosefa
II., vládnoucího v letech L78o - l790. Y r. 1773 znršil papež jezults{ý řád, jezuitské Školy převzď stát
aveŠkeýmajetekjezuitského řádu vplynul do nově zďoŽeného studijního fondu. Řád byl po padesáti
letech obnoven.

Y r, 1774 povolala císařorma Marie Terezie do Vídně J.i'Felbigera, aby rypracovď zásadní reformu
rakouského elementárního Školství. Ten tak učinil v organizač.ním statutu l:,,daném pod názvem
VŠeobecný řád pro německé normální, hlavní a triviální Školy ve všech císařsko-kralovs\ých
dědlčných zemích. Podle tohoto řádu bylo rakouské školství prohláŠeno za součást státní organizace.
Felbigerůr'Školni Ťádzaváděl pov|rrnost Šestlleté Školní docház|<y í|nerávŠak nebyl azry|ástězpočátku
dodrŽována)' do q''učování by|y zaŤazeny předměty praktické povahy a bylo upraveno učitelské
tzdělání. Vznikďy elementární Školy trojího dnrhu: Školy triviální, Školy hlavní a Školy normá]ní.
MládeŽ do dr'aceti let navŠtěvovala dvě opakor'ací hodiny týdně na nedělních Školách při Školách
irtviálních'



Jednotfidní, popř. dvoutřídní Školy triviální byly určeny pro obyvatele vesnic. By|y zŤtzovány v
sídlech far jako Školy farní, v ostatních obcích jako Školy filiální. Učilo se zde triviu - čtení, psaní,
počíťání, dále náboŽenstú a na venkově základům polního hospodáŤstú. Dívlry se měly učit Šít a plést
pod vedením učitelek. Povinnost školní docházlry byla určena pro vŠechny děti od 6 do 12 let. Na
venkově vŠakbyly děti 9-r2 leté vlétě od Školy osvobozeny' Trtviální Školy byly buď české nebo
německé. Dozorcem nad triúální Školou byl místní farář. okresní dozorci (zpravidla úkáň nebo
děkani) podávďi úřední zprávy Školním provincionálním komisÍm. o Školy triviální pečovďi statkáň
a obce.

FelbÍgerovu reformu uskutečňovď na Moravě wchní Školdozorce Ignác Mehoffer. ZeJménaJeho
zásluhou se jiz po patnácti letech projevily značné úspěchy Školské reformy. Na Moravě ave Slezsku
se počet Žďktů z I0 ttsíc v r. L775 zvýŠú na l47 tisíc (ve 1548 Školách) v r. r79o.

Zav|ády císaře Josefa II, se zvýrazňuje i ve Školství vedle snahy Školu zcelazesvětŠtlt a zestátnit
také zálněr gerrnantzační. Veřejná obecní Škola měla b1it zafoŽena vŠude tam, kde bylo 90-lo0 dětí
Školou povtnných. Aby byla podpořena Školní docházka, byly chudé děti zproŠtěny placení Školného.
I<něži mělí být ze škol úplně odstraněni a k posílení státního dozoru měli byt vedle duchovních
Jmenovánt světští komÍsaři. Stát převzď dozor nad Školami naňzením Josefa II. zr.|786 o ustanovení
krajslých Školních komisařů, kteň dostďi za úkol pečovat o stav a údrŽbu Školních budov, o
yzdělávání a platy učltelů i o docházku Školní mládeŽe. Byli v kaŽdé zernipodř2eni vrchnímu Školnímu
dozorci.

Zav|ády l,eopolda II. (1790 - 1792) a jeŠtě více za parrování FrarrtiŠka I. (L792 - 1835) se naplno
projevila reakce protl josefins\ým refornrám. V r. 1805 byl lydán nov1i organlzačni řád obecného
Školstú, 

^Iďlý 
téŽkrátce Schulkodex. Dozor nad Školami byl znovu svěřen qýhradně duchovenstvu

a rakouské elementární Školstú bylo na dďších padesát let zaměřeno na plněnizásady.Rakousko
nepotřebuJe lidi učené, nýbrž dobré poddané". Učltell na venkovských školách se opět stávďl
řemeslníct a vojenŠtí r1rslouŽilcl, kteň lypomáhďi v kostele jako varhaníci a kostelníci.

Pro českou národní kultunr a Školstúje období od konce 18. stol. do poloviny 19' stol. významrté
Jako doba národního obrození, charalrterizovaná vlastenecwnr úsilím knéŽi a učitelů: obrozenŠtí
učitelé se snaŽilizároveň pomoci ronlijetnárodní.ja4lk. I kdyz podle Po]itického zÍizeníobecných Škol
z r.I8o5 bylo učitelům v5Íslovně zakázáno provádět jal<ékoliv jÍné vyktady, neŽ které byly uvedeny
vMetodní knize, zavádělivlastenečtí učitelé dďŠípředměty'jako byl dějepis se zeměpisem, pňrodopls,
zdravověda azpév.

Vr. l855byluzavřenkonkordát(dohodamezistátemacírkví),podleněhožbylocírkevníkontrole
podřízeno vyrrčování na niŽŠích avyŠŠích Školách. Po qlhláŠení nové ústavyv r.1867 se vedenívŠeho
školsM uJÍmá stát. Fakticlýn zruŠenÍm konkordátu rllže uvedenými zákony byl vliv církve omezen
pouze na vyučování náboŽenství na Školách'

Dne l4.května l869 bylvyhláŠen ňŠslýzákon, kterýmbylavytvořenasoustavanárodního Školstú
(obecných a měšťanslr5ich Škol) a vyhláŠena povinnost Školní dochazky pro děti od 6 do l 4 let. V tomto
zákonu byly uplatněny zásady:
1. Věda a vy:čováníJsou svobodné.
2, o r:áboženské ryučování pečuje církev, státu na]eŽí wchní dozor.
3. VŠechny hlavníJazylry v zernI (v pípadě česlých zemi jaryk němec\Í a česlý)jsou si rovny.
4. Jako administrativní adozorčí orgány se zťlzuji zemské, olcesní a mistní školní rady'
5. Učitelé se vzdělávají na čtyrletých učitelslých ústavech jednotně pro národní Školy.
Místo ŠestÍletych trlviálních Škol vznikaly ny.ní osmileté obecné Školy. ZácI téchto Škol mohll po
pětileté docházce přestoupit na r.yŠŠí stupeň obecné Školy - na tříleté Školy měŠťanské, vzniklé na
místě zrušených Škol hlavních. V mnohém ohledu znamenď tento zákon vyrazný pokrok:
l. Stanovil povirrnost osmileté Školní docházlqy pro hochy i dívky.
2. ZesvětŠťoval Školu.
3. RozŠífil staré trivÍum o pňrodopis, zeměpts s dějepisem, měňctví, tělocvik a jiné předměty.
obecnáŠkolamělabyt zřizovánav těchmistech' kde do okruhu 4 krnbylo přinejmenŠím4o dětí školou
povinných. Učite.lům byla předepsána zkouŠka učitelské způsobilosti a bylaJim stanovena nejvyŠŠí
úvazkovámíra na tňcet hodin týdně. NejvyŠší počet Žáků ve trídě mohl byt 80. V zákonu bylo určeno
praúdelné vyplácení sluŽného učttelům a přiznáno právo na penzi.



Skolskou novelou z r. 1883 doŠlo ke zrněně někteých ustanovení o povinnosti Školní docháztry
v tom smyslu, Že navenkovslgich Školách bylozavedeno pouze polodennívyučování abyly umoŽněny
tzr' ú|evy ve Školní docházce, kdy na požádáni rodičů dětl dvarráctileté a starŠÍ nemusely od dubna
do llstopadu navŠtěvovat Školu. Učitelé bylÍ povinní vykonávat dozor při náboŽenslých cvičeních.
Počet Žáků pripadajících naJednu učiteiskou sílu byl novelou zlrýšen z 80 na l00'

Statutem z r.l886 bylo sníŽeno učitelské vzděláníjako logic\i důsledek Školské novely z r.l883'
Podle tohoto statutu byly na pnmí místo v učitels\ých ústavech zaŤazeny náboŽenství a hudba,
zatímco ostatrú předměty byly odsunuty na místo druhé. V náhradu za studium originálních
pedagogiclých spisů by7o zaváděno bezduché a neplodné metodikaření,

Po vzniku samostatného československého státu 28.ríjna l91BJe poŽadováno provedení Školské
reforrny azruŠení celibátu učitelek. Po dlouhýchprůtazích byl konečněr.I922vydánt^r' mďýŠkolslý
zákon, kteý:
l. zavedl osmiletou Školní docházku pro celou republiku,
2. zruši| úlery ve Školní docházce,
3. sníŽil počty Žáků ve tňdě na jednotřídní Škole na 65 Žáků' na ostatních Školách na70 žáku /od
Škol.r.1932/33 byl počet dětí ve trídě snŽen na50/,
4' zaved| společné lyučování chlapcťr a děvčat na vŠech stupních Škol,
5. uznal rovnost učitelů a učitelek před zákonem.
JelikoŽ tento zákon neprilcočil k řeŠení základních otázek, zůstď v podstatě jedin1irn komple>crím
zákonnýn podkladem v naŠem Školství říŠslý zákon z r.1869.

Malý Škols\ý zákon zavádél nové učební předměty: občanskou nauku a ýchovu, ruční práce pro
hochy a nauku o domácím hospodářství pro dívlry. Ikdyž náboŽenství zůstďo v učebním plánu na
prvním místě, rodiče měli právo své dítě znáboženství odhlásit. Vzákladním Školství existovďy nadále
'dva typy: osmiletá obecná Škola a tňletá měŠťanská Škola, navazuJíci na pětiletou Školu obecnou. V
r.l923 byly vydány nové Ško|ní osnovy zvláŠtní a později i nové Školní osnovJ- úplné pro vŠechny
předměty. Mastní dozor na obecných i nrěŠťanslých Školách vykonávali stejně Jako za Rakouska
zemŠtí inspektoři $menovaní trvale) a okresní inspektori $menovaní dočasně).

Po pnmích deseti letech existence samostatného Československa bylo moŽno konstatovat pokrok
demokratizace Školství:
- nastď kvantitatiwrí růst Školství;
- zqyŠilo se procento žákú, kteň absolvovďi měŠťanskou Školu;
- bylo v podstatě vybudováno státní menŠinové Školství v pohraničí;
- TÝyšn se počet žákyn na učitelsxy--ch ústavech;
- vzrostl počet niŽŠích ivyŠŠích odborných Škol i Škol pokračovacích, Živnostens\ých, obchodních

a mistrovs$ch;
- stoupal počet studentů na lysolr57ch Školách.

ohlédnutí do historie školy v černotíně

Vzhledem k tomu, Že v Cernotíně nebyl kostel - vesnice Černotín a Hluzov byly přÍfareny k městu
HranÍce asvémrtvé pohřbívďinahřbitově u Kostelíčka. ŠkolavČernotíně by|azřizenapoměrněpozdě,
kolem r' l790. Ve Školní kronicb Školy ve Velké, kterou vedl od r.l869 tamní učitel Jan Hapďa, uvádí
se totř, Že protokolem ze dne 28.I2.I787 vŠechny obce dralrotuŠské farnosti wTÝány k tomu, aby
zrídily vlastní Školu. Kr.rŽe Die|richstein darovď na stavbu Školyve Velké část materiálu, občané vŠak
stavbu oclmítall a materiál byl odvezen na stal'bu školy v Černotíně. Dlouholetý starosta obce
Cernotjna FrantjŠek Hrubec ve své zprávě pro Soudní okres hraniclg7 píŠe, Že Škola v Černotíně byla
postavena v r. 1790 a pňstavěnav r'I792. é

Podle Školníkroniky, kterou zapoČ'a|vr.l873 JanZap|etď, bylazdejŠíŠkoladleýpovědlsta4ých
|idí zřízena jlŽ za panování císařovny Marie Terezie. Písemných důkazů o tom se vŠak nezachovalo'
Skola byla1ecinotňdní a stávďa na tomtéŽ místě jalro nyrrí, č.p. 56.

Na str. 147 pn.ního dílu Školní kroniky se píŠe, Že jména pnrrrích učitelů lze jen podle zapamatování
starych lidí naznačit. Podle j ejich výpovědi působiii na této Škole aŽ do r. 1821 učitelé ostravský aJan
Radocha. R.182I jsou děti Školou por'inné v matrice zapsány jiŽ jinou nrkou a je tedy oprávněna



domněnka, že toho roku nastoupil sluŽbu učitele v Černotíně Martin Hybner a slotrŽtl aŽ do r,1848,
kdy odeŠel na odpočinek. Bydlel v obecním domku č.35 a v Černotíně zemřel. R. 1848 nastoupil zde
učltelskou sltrŽbu Josef Důbrava' }<terýzde setrvď 221retdo r.1870. Poté byl dán do qýsluŽby s ročním
platem 4OO zl.

Žaang, z těchto učttelů nezanechď po sobě žádrré spisy a poznámky, zttlc}:žby se mohly sestavit
událostt a dějirry obce. Jedirrý úřední spisJe stará Školní matrika, literá by|azapočata v r.I808. od
r.1870 by|zde učitelemAlois Hanák,zartěhož byl poňzen pn.ní katďog škol.roku l870-7l. Učitel
Hanák zde onemocněl a zemře| svobodný ve věku 28 let v r. 1873.

Y r.I872 byla stará Školní budova jiŽ ve velmi špatném stavu a potřebovďa ntrtné opravy. Byt pro
učitele sestávď pouze zJedné světrťce' bez kuchyně,Též "učírna" byl^a jLž seŠlá a přitom velmlvlhká,
takže podlaha za několik letvždy shnila.
PoněvadŽ by oprava školy byla nákladná, učÍnil starosta Josef Štndler náwh, aby se Škola zryŠila o
Jedno poschodí na sta.qých zá}ladech, čimŽby zistďo dostatek místa pro byt učttele. Tento náwh byl
qýborem obce podporován a přijat. VeŠkeré vylohy na přestavbu Školy i s vnitřním lybavením čirrily
ast 5000 z|aých, k čemuŽ i pňŠkolená obec Hluzov čhrrtlnou pňspívďa. Po čas stavby se vy:čovďo
v gruntě č.44' Vysvěcení zrýŠené Školni budovy proběhlo 27.II'I872.

Místní Školrrí radu tehdy tvořili: předseda Josef Šindler, členové Jan Šnejdrt", .l"., DobeŠ, Josef
ffiar' Alois Hanák a náhradníci FtantiŠek Nová]r a FrantÍŠek Rek. Po úmrtí učttele A.Hanáka se od
února do prázdnin 1873 na Škole nevyrrčovďo.

Na uprázdněné učttelské místo se hlásilo 8 Žadatelů, ze ktetých místní Školní rada zvolila Jana
7ap|etala, t.č. mladŠího učttele v Nákle (okr. Litovel), Jenz byl pak c.k. okresní Školní radou
presentován avys.c.k. zemskou Školníradou dekretemze dne l6.čerrrna 1873Jmenován učltelem na
této škole se sluŽným dle II. platební třídy (ročně 500 z|atých), Ustanovený učitel Jan 7-ap|eta7
nastouptl místo v Černotíně 27.8.|873.

Hrměr dětí navštěvujících v té době Školu byl přes sto. KdyŽ se počet dětí Z\.iŠil na 130, bylo
zaŽádáno o rozŠaení Školy na dvojtřídni, což se uskutečnilo 6.5.1882' ďe v.vrrčování ve civou třídách
zač,alo aŽ počátkem škol.rokr-r 1883-84. Po rozŠíření školy na dvojtrídní byl v r.1883 prvním
prozattmním podučitelem ustanoven Frant-tŠek Novák, ktery se v r.i886 přestěhovď naZbraŠov,
druhým prozatimnim podučitelem byl v letech 1886-89 FrantiŠek Neubauer a třetím prozatimním
podučltelem Karel Hartl od r' 1889.

. 
Ve Školrrí kronice dvojtrídní obecné školyv Čemotíně se dočteme o dalŠích učttelích, kteň nazdejší

Škole působÍll pod správcem Školy nadučltelem Janem Zapletďem, ktery na Škole setrval aŽ do
odchodu do ýsluŽby v r.I9O5, Lj. 32 |et, ZaJeho působení byl starostou obce Černotína maJÍtel
vápenek Josef Šindler a starostou obce Hluzova Jan DobeŠ. Josef Šindler postavil v r.l872 velkou
knrhovou pec, v nŽ se ručně vyrábělo mÍmořádně kvďitní vápno, lderé pan starosta poslgrtl na
představbu Školy v r.I872.

Tito tň místní občarré spolu s prvnÍm černotínslýn farářem Korrrádem Surmou (instalován v
r.1880) se zaslouŽili o rozvoJ spolkového žbvotav obou obcích. V r.1882 byla v Černotíně zaJožena
Cyrilskájednota, r. l883 Čtenářslý spolek Svornost, r. l888 Rolnická zá]ožna, r,1892 Hasičs}g7 sbor
- ve steJném roce 1v Hluzově.

obecní rada udělila nadučiteli Janu Zap|etďov1zazás|uhy, které si za své tňcetileté působnosti
o obec získď' čestné občarrství obce Černotjna.

Ve Škol. r. 1888-89 byla získána plocha pro školní zahradu - 456 m2 před kostelem, Zahrada byla
v následujícím roce ohraŽena plotem. Bylo zavedeno industriálnívy.rčování v rozsa]ru 7 hodin týdně
- 3 hod. nÍŽŠí a 4 hod. vyŠŠí oddělení. Pryní industrialní učitelkou, která vyrrčovďa ručnÍm pracem,
byla MarÍe RůŽková.

od l.prosince 1905 působil na zdejŠí Škole jako ňdící učitel Josef Vodička, kteý zde učil aŽ do
odchodu do rryisluŽby v r.l930, tj. 25 let. obecní rada ocenila jeho dlouhodobé působení ve Škole a
obci (byl i prvním laonikářem obce od r. 1924 do r' 1938) udělením čestného občanství obce Černotína.



V r.l909 měly v nejbliŽŠím okolí Černotína jednotňdní obecnou Školu obce Milotice, Šptčlry' Ústí,
Zámrsky a ZbtaŠov, dvojtňdní obecná Škola byla v Cernotíně, Mďhoticích a SkďÍčce, čtyřtřídní v
Hustopečích. NěmeckéJednotřídní obecné Školy byly v KunčÍcích,Kozich loučkách a Heřmanicích,
čtyřtrídní byla v Bělotjně.

V r.1928 byly obecním zastupltelstvem schvaleny větŠí opravy ve Škole - přestavba záchodů ďe
rozpočtu za2l tlsic Kčs a do Školy a do bytu řídícího učitele bylo zavedeno elektrlcké osvětlení. Ve
Školním roce l930-3l stoupl počet žákú v pnmi trídě přes 60, a tak byla povolena paralelka pŤi první
trídě a umístěna v nyněJŠím kabinetě. V r.Ig3l dďa místní Školní rada opravit byt pro ňdícího učltele
nákladem 8 tisíc Kčs. V tomto roce bylo obsazeno místo ríďcího učitele ,zpětiŽadatelů byl ustanovením
okresním školnÍm ýborem a potvrzen zemskou Školní radou František Dohnď, kteý zde nastoupil
místo l.záÍi r93I.

Ze zdejší školy vyniku tlto žáci:

FrantiŠek Hnrbec'

FrantiŠek Mastil,
Jirí MoJŽíŠek'
Josef ProkeŠ'

JosefRek,
Karel Šnejdrla,

JUDr. Josef Šindler,

PhDr. Jaroslav Vavňk,

Ladislav Zapletal,
oldřich Zap|eta|,
Msgre. Vojtěch Zap|eta|,

Prameny a literatura:
1. V.Bartovs\ý:
2. A.V.Musiol:
3. V.Štverák:
4. Mďá československá encyklopedie
5. MístnÍ pralneny:

rolník a dlouholeý starosta obce Cernotína ( l 9 1 3- l 945) 
' 
předseda olcesního

hospodářského spolku, předseda Kontribučenské založny a člen {boru
mnoha hospodářslqých korporací
kněz
|<něz
starosta města ostravy, jeho jméno nese nárněstí před ostravskou novou
radnicí
|<něz
rolník, starosta Selské judy na Hranicku, člen ředitelstva Rolnického
mlékárenského druŽstva
generální korrzul ve Španělsku' jeho man,Želka, akad. mďířka Jarmtla
Slndlerová' patňla mezi neJlepŠí české mďíře moře
knihovník Městské knihovny v ostravě, hudební teoretik, sběratel lidových
písní v Černotíně
rídící učitel v Doloplazech
soudní rada a přednosta olcesního soudu v Moravské ostravě
arcibiskupslý rada a papeŽslý komoří, místopředseda Qrrrlskéjednoty za
Moravu, virtuos na varhany, katecheta v KroměríŽi

MastÍvěda moravská - Hranic\ý okres, 1909
Soudní okres hraniclgi' 1936
Stručné dějiny pedagogÍky' l983

kronika Školy veden á J,Zap|etďem' l 873- l 905
kronika Školy vedená J.Vodlčkou, l905.l930
kronika obce vedenáJ. Vodtčkou. t924.l938
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LibuŠe Dvořáková

Hlstorle školy v černotíně od nástupu řídícího učitete Frantlška Dohnala v roce 1931

Po dlouhodobém působení definitivního fidícího učitele Josefa Vodičky byi ustarroven na zdejŠí
Škole deÍlnittvním řídícÍm učttelem FrantiŠek Dohnď, dosavadní správce Ško|ynaZbrašově. Pňstěhovď
se o prázdntrrách roku 193l do naturálního bytu, kteý byl důkladně opraven. Na vlastní Žádost se
pak po devíti letech na zbraŠovskou obecnou Školu wátll.

Škota v ČernotÍně byla nadále dvojtrídní' V I. trídě vyučovď FrantiŠek Dohnď, ďe ve II. tňdě
docházelo k častěJŠímu stňdání vyrčuJících. SteJně často se měnila i učitelkaŽenslých ručních prací
a domácích nauk, která byla ustanovena vŽdy pro obvod několtka Škol.

Na dneŠní poměry byl ve Škole vysoký počet Žáků' kteří po pěti letech Školní docházlry pokračovall
buďvHranlcích naměŠťarrské Škole čigmrnáziu,nebo namenŠinovéměŠťanské ŠkolevHeřmarricích.
Někteň Žáct vŠak obdrŽeli propouŠtěcí vysvědčení po .dokonané por,'innosti Školní".

Podle zápisů ve Školní kronice ždkÍlm kaŽdoročně pňspívďi na vánočni besídku l. Školní vylety
RolrťckázáloŽnav Černotíně, obecní úřady obou obcí aJednotťví občané Černotírr.aaHluzova. Vtomto
předválečném období bylo kaŽdoročně slavnostně vzpomínáno .Dne svobody" 28Ji1na. Žáct
s ostatnímt občany v průvodu pňcházell k pomníku padlých černotínslých rodáků, kde písněmi a
básněmt oslavtli ýznalnný den. Podobně byl slaven | 7 'bÍezen, den narození T.G.Masaryka.

Dne l2.června l933 se konalave Škole ustavující schůze místní Školní radyv Cernotíně. Radaměla
sedm členů i se zástup c|, Zapředsedu byl zvolen Jan Humplík z Černotína a jeho náměstkem Josef
Hendrych zH|uzova. O tom, jaká byla činnost této Školní rady a její spolupráce se Školou, v kronice
uvedeno není.

Za ýznannnou uda]ost je podle kronilry povaŽována návŠtěva pn.ního předsedy Národního
shromáŽdění FYantiŠka TomáŠka dne 6.června 1935, ktery se léčil v bl:r,$ch |áznich' Slova, která
senátorTomáŠek řekl na adresu Školy a učitelů, i s jeho podpisemJsou zachycena Ve Školní kronice,.Chodil 

Jsem do obecné Školy' do měŠťanské Školy, poslouchal jsem filozofii. Mám velmi pěkné
vzpomínlry navŠechny své učitele, ďe nejkrásnějŠí wzpomínlrymám na ty, kteň star'ěli zá}<lady mých
vědomostí." Myslím' Že je to velké ocenění práce učitele na záf<],adní Škole.

Během působení F.Dohnďa byla také věnována pozornost údrŽbě Školní budoly. Zaýznamné
lzepovaŽovatzavedení elektrického osvětlení o prázdninách v roce 1932 avyrněnu venkor'rrích oken
v roce 1934.

Jak uŽ bylo napsáno, ředttel Ftarrttšek Dohnď ukončll své působení na Škole v Černotíně o
prázdninách v roce 1939. Poslední dva roky vŠak Ťídící Dohnď v kronice Í|ezA"Í|a:menal. lÉta okupace
a vállry zachyt|l uŽ FrantiŠek Novák, kteý byl před nástupem na černotínskou Školu v DrahotuŠích,
kam byl evakuován z TěŠínska v roce 1938.

FrantiŠek Novák se nastěhovď do Školního naturálního bytu. od ls.března 1938 do konce
Školního roku 1944/45 jsou však udalostl ve Školní kronice qzlíčeny zpětně proto, že "záznamy v
kronÍkách, které musely být vedeny za Němců, neodpoúdďy pravdě a rrrritřnímu přesvědčení českého
učitele a obsahovaly údaje okuparrty .qrnucené, a proto bezcenné. Část zápisu z naťlzení, které ke
krontkám vydď okresní Školní výbor v Hranicích 9.ňjna 1945'

Těžká válečná léta poznarnenďa i černotínskou Školu. Po lS.březnu, kdy vůdce německého
národa a ňŠslý kancléřAdolf Hitler podle sých slov .rrzď naŠe země v ochranu., byl na Škole pouze
němeclý nápis Volkschule a ve třídáchJ eh o obrazy aobrary tzv. státního prezidenta dr. Emila Háchy.
VŠude vládl qýsostný znak němeclých okupantů - háLkoý křŽ.

Děti měly od l. ročníku 4 hodiny týdně němčiny na úkor svého mateřského Jazyku musely umět
německé hymny a znát furjsw pozdrav zdviženou pravicí. Učitelé museli navŠtěvovat prázdnlnové
kursy němčiny a - pokud chtěli učtt dál - museli s|ožitz tohoto jaryka zkouŠku. Ke zkouŠce se
v5rŽadovďa i znalost jakésÍ německé občanské naulry. Kdo zkouŠku nesloŽil, byl pensionován.



od roku l942 neodcháne|iŽácipo ukončení S.ročníku do jiných Škol' ďe zůstávďi na černotínské
Škole a tak ve Školním roce L944/45 byli na Škole r14rčovánÍ Žáci l. - 8.ročníku.

PoněvadŽ se počátkem roku 1945 blíŽÍlavďka k hranicím Protektorátu Cechy a Morava, musela
l Škola poslouŽlt válečným účelům. V obou tňdách byli ubytováni muŽi "zákopníci"' kteří priŠli
z olomouce, aby vybudovali protitankové zákopy.
Učitels\ý sbor byl pak pověřen správou kuchyně a zásobováním zákopníků. Vyučování nemohlo byt
proto po vánočních prázdninách zahájeno a žáci se scházeli jedenkrát ýdně v hostinci u pana
Kociána. Dne 2:bÍezna odeŠli zákopníci ze zdejši obce - ze Školy, z hostince i ze soukromých bytů.
tJbytováním zákopníků celá Škola velmi utrpěla. NeŽ mohla by't uvedena do sluŠného stavu pro
lyučování žákú, byla 1S'března opět obsazena, VětŠinou to byli Vlasovci, kteří zásobovali pomocí
koňslých potahů střelivem německé vojáky v okolních lesích. Vojáci obsadili celou budo!'u i
s kabinetem, kteý během války slouŽi] jako zásobovací kartcelář a byly v něm vydávány občanům
potravlnové lístky.

V prvních květnoých dnech nabýají válečné události v Černotíně na dramatičnosti - ve Skalách
vykolejili partyzáni nákladní vlak, přes vesnici ustupuje německá armáda, vlak s němeclqnni voJálry
dává podnět k útoku sověts\Ích letadel. NaŠtěstí bomby, které dopadají i v těsné blízkosti Školy, v níŽ
měli Němci touto dobou uskladněny i miny, nezpůsobily na budově Žádné rozsáhlejŠí Škody. V nocl
na 7.května opouŠtěli poslední němečtí r'ojáci obec a škola po dlouhém čase čtyřměsiců byla konečně
uvolněna. Na zahájení vyrrčování vŠak nebylo ani pomyŠlení. Vellýn přičiněnÍm a porozuměním
tehdejŠího předsedy rodičovského sdruŽení, pana stavbyvedoucího Jana Šnejdrly, musela být Škola
rozsáhle opravena a vymďována. Koncem května se mohlo začít s pravideln5im r1n:čováním. Tento
Školní rok byl ukončen l2.července I945.

Po válce naŠe Školství těŽce utrpělo zavedením systému tzv. jednotné Školy' Bylo to dílo prvního
poválečného ministra Školství univ. profesora dr. Zdeřlka Nejedlého. Vedle metody globálního čtení
zaváděného na obecných Školáchnakoncipwnírepublilryaýulcymatematikymetodou mnoŽinového
počtu nemohlypotkatnárod Komenského horŠí pohromy. Nejedlého reformabylavŠak nejnebezpečnějŠi.
Směřovďa k nlvelizaclvzdělání. Velké Štěstí, Že se zák]adní Školy tato manipulace celkem nedotkla.

odroku I950sestďaŠkolavCemotínětrojtřídní,ďetentopočettrídnebyltrvďýazáúselnapočtu
Žékú.Ve stejnémroce bylotakézahájenorryučovánívnovézťtzenémateřské Školeve dvou mistnostech
býalého hostince v domě č' l.

Ředitel FrarrttŠek Novák byl přeloŽen na nové působiŠtě do Heřmanic a ředitelkou se stala
dosavadní učitelka Marie Simarová, která obětavě pracovďa pro Školu i děti.

Významnou osobností černotínské Školy zůstarre jistě FrantiŠek Kocián, dnes plukor,ník ve
qýsluŽbě' ktery stál vJejím čele celých čtrrrnáct let. FrantiŠek Kocián absolvovď zapwni republiky
VoJenskou akademiiv Hranicích' Po dobu německé okupace působilJako učitel. Předepsanévzdě|ánj
si řádně doplnil. Po válce byl znovu zaÍazert do československé armády, ale v padesáých letech byl
z arrnády propuŠtěn. V roce 199l byl rehabilitován a povýŠen do hodnosti plukovníka.
Na Školu do Černotína priŠel F.Koclán v roce 1960 i se Svou Ženou Ludmilou Kociánovou, rozenou
Vodlčkovou, nejmladŠí dcerou býalého řídícího Školy. Dodnes obažijív obci, pro kterou udělďi kus
poctlvé práce'

Zás|uhy F.Kociána na úseku přestavby, údržby a materiálního zabezpečení Školy jsou obrovské.
ZaJeho vedení byla během necelého půl roku (červenec - prosinec 1962) provedena generální oprava
celé Školní budovy. Ve vedlejŠí budově vznikla rekonstrukcí býďého bytu nová třída s parketovou
podlalrou, sklad matería]u a dilna. V hlar.ní budově byl likvidován star1ý strop rnezípťtzerním a prvním
patrem a rybudován notý. Potwdily se obavy místních učitelů. Že nosné trárny by j,Ž dalši zátěž
nelydrzely' tak byly uhnllé. okna na západní straně by|a zaz'děna a r,ybudována nová Široká na
ýchodní stranu, vyměněmy dveře, provedena elektroinstďace a stará střeŠní krytina naltazena
novou. V době oprav se r1ručovďo nouzově i v pnrním patre budovy č'1. Celkoqi náklad na generáJní
oprarvl] čirúl 167 tisíc Kčs a byl vyčerpán.

FrantiŠku KocÍánovi patří zásluhazazÍÝení Školní Str,avovny. Jako kaŽdá novota v obci anÍ Školní
stravorma se neobeŠla bez .kritÍclých pňponrÍnek'.



Vroce l97l bylaprováděnavnitřníizolace Školníbudovyprotivlhkostt. Přibouránizdiby|nďuen
Pamětní spis uloŽený v plechové krabičce v Severozápadním rohu spodní tŤídy. Zaznanenává
provedení Šamotové dlažbyvpřlzemí azhotovení schodiŠtě do prvního patraz litého betonu. Byl uloŽen
7 zrti 1 9 l l řídícÍm Josefem Vodičkou. Papír b-vl následkem vlhkosti značné poŠkozen, ale větŠí část
textu byla čitelná. Spolu s dďŠímt dokumenty o opravách Školy byl opět uloŽen ve schránce ve zdl
chodby vpravo za hlavnim vchodem.

V červnu 1972 se konďy společné oslaly rOO.qýročí pňstavby Školy a 8O'vyročí založent
hasičského sboru v Černotíně a v Hluzově. Št<ola uspořádďa {stavku moderních pomůcek,
Žákovs$ch prací a v .htstorické části' byly rystaveny Školní dokumenty z lg.století Í fotogrďle
b1foďých ředttelů Školy spolu s vlastnonrčním doptsem Aloise Jiráska, kteý byl čestným občanem
obce Černotín.

Celé oslavy v5nrrcholÍly nedělním odpoledním rystoupením. Byly Ílzeny olganizační komisí, JeJírnŽ
předsedou byl FrantiŠek Kocián.

Ředltel FrantiŠek Kocián odeŠel do důchodu v Srpnu Ig74 avedení Školy bylo svěřeno ředitelce
Drahomíře Vinklárkové, která denně dojtŽdé|az Hustopeč nad Bečvou. V roce lW5by|azaváděna do
základních Škol nová koncepce, která se mnohdy stďa postrachem pro rodiče předevŠím lcvtili
mnoŽinové matematice. Z důvodu nové koncepce ve Školstú končí v roce i 978 v Černotíně trojtřÍdka.
S.ročníky bylry př7Íazeny ke dnrhému stupni ZS a černotínské děti od deseti |et začaly dojíŽdět na
úplnou Zďk|adrúŠkolu v Hustopečích nad Bečvou. Černotínská Škola se tedy stďa dvojtřídní, vŽdy se
dvěma ročnílry vJedné tňdě.

V ňJnu 198I nastoupila do funkce ředitellry Jirina Vaculová, učitelka ZŠ v Hranicích. Tato vŠak
požáda|a po dvou letech zvážných zdravotních důvodů o přeloŽení zpět do Hranic a byla vystňdána
LibuŠí Dvořákovou ze ZŠ Velká u Hranic.

Koncem čenma l984 sezača|o s dlouho odkládanými pracemi na stavebních úpravách Školy. Byla
rybudována kotelna na místě starého skladiŠtě uhlí a do vŠech místností budovy bylo zavedeno
ústřední topení. Následně pak byla vyměněna d|ažba na chodbách hlavní budory, upravena tňda ve
vedleJŠí budově na tělocvičnu a vybudována nová předzahrádka s okrasnýrni dřevinami.

Mimo jlné drobné práce v interléru Školy obloŽily se v letoŠním roce chodby i chodiště versalitem.
VŠechny práce by|y vždy prováděny za velkého pochopení obce, obětar'é pomoci rodičů i dďŠich
občanů obou obcí. Je vŠak spravedlivé ocenit práci důchodců F.Tománka, F.TomáŠka a A.Turečka
kteň v posledních letech udělďi pro údrŽbu Školy nejúce.

Vellý ýznart Školy pro obě obce spočívá v tom, Že se udÉela i přes necit]ivé ruŠeni venkovs\ý'ch
málotrídek v sedmdesátych a na počátku osmdesátých let. V tuto dobu se počet malých Škol prudce
sníŽil a proti tomuto unáhlenému postupu se nepřipouŠtěly v dňvějším reŽimu Žádné protesty.

V centru pozornosti naŠí Školy stili vŽdy žácí a pro jejich optimální rozvoj se snaŽlli učitelé i
v obtíárějŠích podmínkách málotřídní Školy udělat maximum. Práce na Školním pozemku, kteýJsme
vblízkostiŠkolyzískalivroce l9B9,jsouproŽálryvhodn]ýmnaplněnímosnovpracorrníhovyučování.
KdyŽ bylo nutné lcvťrli ýstavbě rodlnných domků znrŠit Školní hriŠtě, bylo vybudováno náhradní za
lrrtenztvní pomoci rodičů a v zimních měsících poslouŽilo jako kluziŠtě. V letoŠním Školním roce žácI
všech ročníků absolvovďi dvanáct dvouhodinoqých lekcí plavání v Plavecké Škole v Přerově.

VyučuJící nelltovďi volného času, kteý věnovďi Žákům při Školních qýletech, vycházkách,
exkurzích, návŠtěvách kulturních akcí, nácvicích na spartakiády a ve vedení zájmoqich krouŽků.

NaŠe Škola se po léta tradičně zučastňovďa soutěŽí Severomoravslých sběrných suroún a
větŠinou s velmi pěknyÍn umístěním, často na pnmím místě v okrese. Vedle věcných cen a finančních
odměn získďa l místa v záJezdech k moři pro nejlepŠí sběrače. V roce 1966 to byla Svatava Nehybová
k Bďttckému moři, v roce 1969 Vítězslava Březinová k Cernému moň a v letoŠním roce Magda
Andýsováke Středozemnímu moň do Spanělska. Pen:ze,|<teréŽáciziskávajíkaŽdoročním obětavým
sběrem léčiqých rostlin, neslouŽí jen pro Jejich potřebu. V letoŠním roce např. přispěli spolu se
zaměstnanct Školy částkou 250'- Kčs na konto "MíŠa-.
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Černotínské Škole se Jlstě dďilo za vedení vŠech ředttelů plrťt důleŽlté ku-lturní a spoleěenské
poslání. Školnibesidlty, détst<é slavnostiarodičovské plesyobohacovalyžlttotvČernotÍně tv Hluzově.
NeŠloJen o druŽné pobavení, radost dětí z vystoupení, společná práce a starost s pfipravou ta}ových
akcí dávďa ltď dohromady.

ŽÍ1eme v nové době, chceme demokratickou společnost, demokratickou školu. Cesta k uskutečnění
těchto představ bude pravděpodobně sloŽltá a dlouhá. Cílem vŠak musí byt škola moderní, tvořtvá a
radostná, ve které se Žácl t učitelé budou cíttt dobře. VěřÍme' že pŤLsoučasném velmi dobrém vztahu
mezi Školou, obecním úřadem a rodtčl se podaří t v Černotíně takovou Školu vytvářet.

Prameny: Štotní lrrontlcy č. 3 a 4 od roku l93l
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Přehled o působení nadučitelů, řídících učttelů a ředttelů:

do r. l82l
1821 - 1848
1848 - 1870
1870 - 1873
1873 - 1905
1905 - 1930
1930 - l93l
1931 - 1939
1939 - 1951
r95r - 1960
1960 - 1974
1974 - 1981
r98r - 1983
r983

ostravs\ý' Jan Radocha
Martin Hybner
Josef Důbrava
Alols Hanák
JanZap|etď, nadučitel
Josef Voďčka' řídicí učitel
Jan Hauzrrer, zatímní ňdící učttel
FrantlŠek Dohnď' ňdící učltel
FYantiŠek Novák, řÍdící učitel
Marte Šimarová, ředitelka
FtantiŠek Kocián, ředitel
Drahomíra Vinklárková' ředttelka
Jlňna Vaculová, ředitelka
LtbuŠe Dvořáková, ředitelka

FrantiŠek Novák
FrantiŠek Neubauer
IQrel Hartl
FrantiŠek Václaúk
Štepan Dňmď
Ifurel \ýpar
Marie Volková
Jan Holeňa
Augustin Jančík
Mllada Bochořová
FrantiŠek Pitron
otakar Tichák' pohřben v Černotíně
FrarrtiŠek Bernkopf
MÍlada Martincová
Anna Porubová
Terezle Žilinská
Karel Horák
Jan Hauzner
ZÁ'enkaTusková
Ftanttška Zap|etďová
Anna Dittelová
Jan Hauzner
Žofie Dostálová
Jaroslav Hegar
Mil ad a Z ernánkov á-Vodičková
Ltdmtla Macháňová
oldňch Pivoda
Stanlslava Mďftová
DanuŠe Sumbalová
Ludmila Ďurkechová
Marle Šimarová
Marta Quirencová
Josef Plíva (s přeruŠením - voJna)
Alena Večeřová
Mar1e Vodtčková
Alena Šmídová
Jana Sedláčková
Erlka Volfová
Lu dmila Koctánová-Vodičková
Vďentln Gregorek

Přehled o působení učitelů odzťtzení dvoJtřídní Školyv r.1882

1883 - 1886
1886 - 1889
1889 - 1895
1895 - 1900
1900 - 1904
1900 - 1906
1904 - 1906
1907 - 1908
1908
1908 - l912
l9l r - r9l2
1912 - 1926
l913 - 1914
l914
l9l7 - l9l8
l9l7 - 19l9
t925 - 1926
L927 - L928
1928
1929 - 1930
1930 - r93r
l93r - 1933
1933 - 1935
r935
1939 - 1944
1939 - 1942
1940 - l94l
1944 - 1945
1945 - 1946
1946 - 1947
1947 - 1960
1950 - 1952
1952 - r956
1951 - 1952
1955 - 1958
1956 - 1960
1958 - 1959
1959 - 1962
1960 - 1970
1962 - 1963
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Přehled učttelů, kteň na Škole působtlt krátkou dobu

1963 - 1964
1965 - 1967
t970 - 1974
1974 - 1983
t974 - L978
1983 - 1989
1985 - 1986
1986 - 1987
1989

1952 - 53
1953 - 54
1954 - 55
1965, 1968
1964 - 65
1982
t982
1982 - 83
r985

1889 - 1901
r90r - 1902
1902 - l9r2
1912 - 1932
1932 - 1939
1939 - 1942
1942 - 1943
t943 - L947

Ludmtla Křenková
Antonín Gregorek
Anna Kovďová
Marle Hurtová, krátce L987 /88
Jarmtla Nawáttlo.vá
Eva Čuntová
Maďmíra Nikolénová
Petr Novák
Jana opluštllová

L. Chmelík
J. Metelka
B. Čučková
E. Kolářová
M. Chromá
D. JányŠová
J. Krasňáková
R. Hepnerová
S. Rtchtárová

Marie RůŽtčková
Arrastázle LukeŠová
Arrastázte Stáhďová
AneŽka Icelová
Marie Ctmbálníková
vtlma Řeháková
Arrna StontŠová
Gabrtela Zárubová. Mlroslava Volfová

Přehled učttelek nrčních prací a domácích nauk

Vyučování náboŽensM - přehled duchovních správců
1880 - 1887
1887 - 1890
1890 - 1899
1899 - 1906
1906. 1916
l9l7 - 1935
1935 - 1936
1936 - 1952
1952 - 1969
1969 - 1991

páter Kondrád Surma, první farář v Černotíně
páter Josef MoŽný, farář
páter Jarr Šebestík, farář
páter Jan Perntca, farář
páter FranttŠek Husička, farář
páter Josef Nawátil, farář, arcib'rada a kanovník
páter Karel loníček, administrátor
páter Msgre. p. Šteparr Čech, poslední farář v ČernotÍně
páter Antonín BartoŠík, hrantc\ý děkarr, adminlstÉtor
páter Ladtslav Kocfelda, admtrrlstrátor
páter Karel Wetchsel S. J., admirťstrátor
páter l,adlslav I&Iáb' adminlstrátor
páter Michď Petr, adminÍstrátor
páter Bohumil Vícha, admtntstrátor
páter Miroslav Dibelka, admtrrlstrátor
páter MtloŠ Gandera, admtntstrátor

páter Jan Vdoleček, admtrrtstrátor1991 -
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7a'dobu trvání černotínské Školy sev nírystfidďaspoustaŽálnr adlouhářadavyrčujících. Publlkace
svýmrozsahemneumoŽňuJe, abychomzveřeJňovaltvŠechny seznamyJmen' Vysoké počtyŽáků, které
se v m|nulém stoletÍ a v první polovtně tohoto století blíŽily ke stovce, začinaJi od padesá!ých let
postupně klesat.

Školní rok počet tříd počet ročnílnr počet Žáků

osmiletá střední Škola
1953-54 2
1954 - 55 3
1955 - 56 3
1956 - 57 3
1957 - 58 3
1958 - 59 3
1959 - 60 3

základní devítiletá škola
1960 - 61 3
196l - 62 3
1962 - 63 3
1963 - 64 3
1964 - 65 .3
1965 - 66 3
1966 - 67 2
1967 - 68 2
1968 - 69 2
1969 - 70 3
tg70 - 7t 3
t97t -72 3
t972-73 3
1973 - 74 3
L974 - 75 3
1975 - 76 3
1976 - 77 3
t977 -78 3
t978-79 2
1979 - 80 2

základní Škola
1981 - 82 2
1982 - 83 2
1983 - 84 2
1984 - 85 2
1985 - 86 2
1986 - 87 2
1987 - 88 2
1988 - 89 2
1989 - 90 2
1990 - 91 2
1991 - 92 2

Přehled o působení Školntc:

87
96
90
89
77
86
72

66
68
64
62
6r
62
44
4l
49
63
63
67
66
66
63
62
63
64
53
48

40
42
46
40
4L
39
37
35
29
33
29

Z dosažilte|ných pramenů bylo moŽno zJisttt tatoJména:
Marte BartoŠová
Alotste ČaJková
FrarrtiŠka Špurková
Marle MikŠánková
Bohumtlra BartoŠíková
Jitka Glosová
Jarmila Sencoúclová
Jrtka Glosová

1964 - 83
1983 - 84
1984 - 86
1986 - dosud
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Skola u Cerrwtírtě u soucc.srros[ť - z 'paclnt pahLed

Škoh u Cernat-íně u současnosté - uyctwdr pohled



Škota u Černotíně pred gerlercrLní opraDou U role 196a - zapadní pohled



lOO LET
YO

SBORU DOBROVOLNYCH ITASICU
v ČBmvorÍnvĚ

1892 - L992

o

SBORU DOBROVOLN-YCH ITASICU
V HLUZO\IE/
1892 - 1992

Úvod

1ýo paměti k qýročí za)oŽeni sboru dobrovolných hasičů V roce 1892 v Černotíně a Hluzově byly
sestavoványv době přewatné co do politického dění celé Ewopy aqfuoje celého světa. Pouhá dvě léta'
která nás dělí od vítězství demokratické revoluce na konci listopadu l989' nám nďéhavě pňpomněla,
žereŽimprohlaŠující samasebe zazákoniý wchol dosavadního historickéhoq1voje lidské společnosti.

Celých čtyřicet let trvďaj ednostrarrná ideolo$ie sociďismu , která bylaŤizenaze Sovětského svazu.

Jistě poučný pohled do minulosti, ve které jsme i my v názvu"PoŽélrrlt ochraně", tak se jmenovďa
naŠe organlzace, podle názvu Sovětského svzzu. 1ýo zrněny nepňŠly zce|azrtenadání. ale Že se po
dlouhá léta zprvu nepozorovaně, pak časem stále zjewrěji v lůně staých reŽimů pňpravovďy.

JestltŽe t5rto reŽimy padly, podaňlo se to proto, Že se v pravou chúli naŠel dostatek těch lidí, kteň
se jlm odváŽill postavlt se tváň v tvář a ve střetnutí s niml prokázat sílu, statečnost, bystý úsudek
a pevTrou víru ve spravedlnost své věci.

A právě tyto vlastnosti, JeŽ jsme osvědčily v pohnutých dnech 1989' bychom si měli v plné mře
uchovat t do pňŠtích let.

Statečnost, sílu a schopnost v boji proti prírodním Živlům, pomáhat sqým bliŽním, které potká toto
zlo vyvolané j ak přírodou suunou a nebo z|,ými lidmi, kteň si vydobýají násilím svá práva, ďeJeŠtě úce
jich bude třeba pro zápas za proměnu celé naŠí společnosti, jejího rozvráceného stavu.

Tyto vlastnosti nárn dďt do vínku naŠí předkové, kteří za]<Láda|LSbor dobrovolných hasičů. Jak
poznáte v těchto pamětech, tyto myŠlenlry a poslání až na mďé ýpatlry nečlnnosti se udrŽovaly po
ceh'ch 100 let.

Kelar Antonín
starosta
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lŤ Žl,lí NnŠI rnsIČI

Sto let nás dělí od zďožent dobrovolných sborů hasičů ve dvou těsně sousedícich obcích, v
Černotíně av Hluzově. Před sto lety to byly zcela samostatné obce. SpoJovalaJe pouze Škola, kostel,
pošta, že|ezn|čni zastávka a hřbltov. od sedmdesátých let tohoto století spravuje týo obce Jediný
místní národní rýbor, a to v Černotíně. V roce lg90 se občané těchto obcí rozhod|i, že Je bude dál
spravovatJedtrrý obecní úřad. Ten má sídlo zasev Černotíně. Za starostu slzvolili občarra zHluzova.

Hastčské sbory máme dva, v kaŽdé obci samostatně, tak' jak by|y za|oŽeny oba v témŽe roce.
Katastrofálni požár v roce l 892 zničtl tehdy - podporován siln;fm větrem - dvě třetiny obce opatovÍc.
Nedbďost kuřáka. Bylo přede Žněmi. Ani bouřlivý l{avec, kteý následovď, neodehnď ohntvého
kohouta z doŠkových střech.

Uplynulo sto let. Evropou se přehnďy dvě straŠné světové várky. obnovila se naŠe státní
samostatnost. Uplynulo padesát let od dvou okupací naŠich zemí, neJdňve německé, potom sovětské'
Sbory hastčů trvaly dál. JeJtch exlstence nebyla ntkdy zpochybněna, ikdyž Němct na konci druhé
světové váIL<y zakáza]i vJdíŽdět k poŽárům mimo obec a ti druzizase napon:čllÍ přejmenovat hasiče na
poŽárníky a sbor dobrovolných hasičů na sbor požární ochrany. Jtstě - ti požárnicl ty požáry
nezakládďi, abychom nebylt na omylu, pokudjeŠtě mluvíme arozumíme česlry. Tehdy se ovŠem také
budovď sociďismus'Jak se toto společenské zilzení tehdy nazývďo. A také to bylo něco jiného, neŽ
hlásal název. VymyŠleno to bylo navědecké úrovnífilozoflcké náramně, bohuŽel asi pro anděly, kdyŽ
se to mezi lidmi neudtže|o. A to se ten sociďlsmus budoval nejdfive Jako základní nebo obyčejný v
teorii, potomJako reálný nebo rozvinuý a měl přecházet do komunismu v praxi.

Bohudíky, rťc z toho vŠeho nemělo vliv na základní poŽadavek hasičs}ých stanov: pomoc
občanům a ochranaJeJich maJetku pri Živelních pohromách.

Ať. ž|Ji naŠi hasiči!
PhDr. Alois Harzlíček

kronikáf obou obcí
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Historie sboru dobrovolných hasičů v černotíně
1892 - L992

Kdykoli jej hlas trubky volá'
buďto k ochraně majetku bliŽního,
nebo Bohu ke cti a slávě,
nebo ku cvičení - nikdy naváttďl"

Zavazuji se,
Že veŠkeré povinnosti hasiče věrně plniti
a přesně podle stanov a řádu spolkového
chovati se budu
k tomu mi dopomáhej Bůh.

o začátcích hastčského sbon: podávají zprávujednací protokoly spolku' Znich přepisuji místo,
kde se mluví o zďoženi sboru.

.obec Černotín čítá 83 domků , se smíŠenou lo.ytbou . V obci se provozuj e polní hospodářství a chov
hovězího dobýka. Domkaň Živí se prací dělnickou' neboť polností nemají. Zaměstnáni jsou ve
vápenných skďách náleŽej ících panu Josefu Schindlerovi..

Dobrovolný sbor hasičslý byl zďožen lS.řÍjna 1892. Následkem velkého požárll 1892 v b|izké
vesnici Opatovicích, o4ivďy se hlasyzňdit sbor hasičslgi. TehdejŠí starostaFerdinand Humplík, rolník
č.45, nechal svolat občany v měsíci srpnu, aby vyslechl mínění o zaJežItosti té. občané se seŠli k vďné
hrornadě v četném počtu a porokovavŠe o důleŽitosti a uŽitečnosti sboru hasičského, byli pro za)ožení
sboru.

ZaČleny nového sboru, kteryi v Živost vstoupÍti měl, zapsďo se hned o vďné hromadě 36 občanů.
starŠích i mladŠích rolníků ' domkařů' dělníků a řemeslníků' ZvláŠtě velmi dobý účinekmělo,žemezl
pňhláŠenyrni členy byl starosta Ferdinand Humplík, radní FrantiŠek Snejdrla, nadučite|JanZap|eLď
a mlaclŠí učitel Karel Hartl. V obecním výboru byli Josef Schindler, FrantiŠek Hrubec, Jan Humplík,
FrantiŠek Tomečka a Jan Snejdrla' kterí slíbili podporovati sbor hmotně.

Nejen členové obecního qfoobu, ďe i jiní občané byl'i za\oŽeného sboru pÍúnivci. coŽ dďi naJevo
Llrn, že neJen četně za č|eny sboru přistoupili, nýbrŽjej i hmotně podporovďi. Uzavře|i LoLtŽ hned i
přípravné vďné hromadě, Že k sjednání naradí a zaÍweni vůbec postoupí kďŽdý mile rád svůj podíl z
honebních penéz, čímŽ ročně 5o z|. sboru uŠtědň. TéŽ l,ypadající část úroků z kontribučenského
fondu, která činí asi 60 zl' ročně, vŠichnt občané aŽ na dďŠí ustanovení sboru postoupill. VŠechny
ostatní r,ylohy ku sjednání nářadí azaÍ1z'eni sboru vzeŠlé vzďa obec na sebe.

Prvním předsedou byl FrantiŠek Šnejdrla, rolník č.49 a náčelníkem Jan' Zap|eLal. nadučitel,
podnáčelníkem Ferdinarrd Humplík' rolník a starosta obce a jednatelem Jan MojŽíŠek, rolník. Přl
zaJoŽenibyli členy sboru - mÍmo výŠe uvede né - FrantÍŠek Humplík, FrantiŠek Deduch, JoseÍ JarryŠka,
Karel Kersl č.37, FrantiŠek Novák, FrantiŠek ProkeŠ, FrantiŠek Pobořil, Ferdinand RyŠka a FrantiŠek
Hrubec.

V roce lB98 jest předsedou FrantiŠek Snejdrla, rolník č.49' náčelníkem JanZap|etď, nadučitel,
jednatelem FrantiŠek Humlík č.4l a pokladníkem FrantiŠek RyŠka. odzďožert:. aŽ doposud členy
sbon.r vyLrwďi: Jan Mastil, FrantiŠek Humplík, FrantiŠek RyŠka, FranttŠek Kelar, Karel ČaJka,
FrantiŠek Libosvár, Jan MojŽíŠek, FrantiŠek MojŽíŠek, Adolf Novák, FYantiŠek Rek, Ferdinand Rek'
Karel Rek, Fran[tŠek Rábl, Karel Špiruta' FrantiŠek Šnejdrla' Josef Šnejdrla. Miloslav Tomečka a
FrantiŠek Kelar.
Později pňstoupili: FrantiŠek Deduch, Ferdinand Cadra. Jan Humplík. JoseÍ Kelar, FranttŠek
}íichďík. Franl iŠek oehman. Josef SkaŤupa. Karel Šnejdrla a Josef Žeravik.

Sbor má čýřkolovou stňkačku s péry (průměr boty 120 cm)' 3 berlovky, nav|ják na hadice, vůz
pro hasiČe. Žebř střechový posouvací, 2 velké háky, 4 kopáče a 4 vidly - vŠe v úhrnné ceně 1400 zl.
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Do roku 1897 sbor dobrovolných hasičů v Černotíně se zúčastnil 16 zásahú při poŽáru, Mezi
těmito zásahy byl také zásah pň poŽáru u Hellera v Hranicích. Po poŽáru byla udělena sboru v
Černotíně od pana Hellera odměna 5o z|, a 50 zl. od státní spořitelny.

obec Černotín odměňovala v době Žní za hlídání peněŽní částkou 36 aŽ 38 z|, Tento obnos byl
věnován sboru do pokladny' Těmito penézi byl umořován dluh, ktery byl v roce |9o7 2600 z|'

V roce 1908 byla jubilejní slavnostní schůze k 15letému trvání sboru. Při této příleŽitosti bylo
odměněno 16 členů hasÍčského sboru.

Čtnnost sboru byvďa bohatá. Abychom si mohli učlnit představu, uvádím čtrrnost za rok 1909:

24,l' pořádán ples hasičslý
26.|. večerní poučná schůze
4.4. večerní schůze členská
9.4. na Vellý pátek qykonď sbor čestnou stráž pň BoŽím hrobě
r0.4. qykonď spolek čestný Špďír př1 slavnostním průvodu VzkříŠení Práně
25'4. odbýáno cúčení poŤadové i požarové se stňkačkou
3.5. večerní schůze - jednání stran Floriánka
4'5. Svátek sv. Floriarrka, patrona hasičů, účast na mŠi svaté
6.6. večerní schůze . jednání oslav BoŽího Těla
I0.6. zúčastnil se spolek se sborem Hluzovslým průvodem pň Bďím Těle
27.6, odbýáno cvičení se stříkačkou - účast 16 členů
3o,7' večerní schůze - jednání strarr Hranické národní slavnostl
27.8, večerní schůze - jednání: 25l.etzd'oženi sboru v Hustopečích
2,Io' zásah při poŽáru ve Špičkách

od 8.srpna do 2l.ňJna vykonávď spolek haslčskou noční hlídku. 3r. to. odbývď spolek cvlčení
pořadové 1poŽárové se střf,račkou' Večer konání schůze, kde byly rozděleny odměny za rykonané
haslčské noční hlídky'

Práce v hasičském sboru byla povaŽována za povinnost i čest' Řada občarrů slouŽila sboru celá
|éta, za|ožt]a se ijtstá tradice, taJ<Žeze spolkoých protokolů můŽeme vyčíst posloupnost členství nebo
funkcí z otce na S)ma. Tak zakládající člen sboru Jan MojŽíŠekz č,26 zastávď funkci náčelníkavíc neŽ
20 let ajeho syn Karel MoJŽíšekvedl jednatelskou agendu aŽ do roku 1948 - 34 let nepřetržIté. V práci
zakládajícího člena FrantlŠka Hrubce polaačovď od roku 1907 jako náčelníkjeho syn FrantjŠek. Po
valce byl zvolen starostou a byl do této funkce volen aŽ do roku L952. Také rod Šnejdrlů z č.49 je
zastoupen od začátku ve ýboru. Po FrantiŠkovi byl zvo|en do výboru jeho syn Karel a ten jím zůstď
půl století. V této souvislostÍ je třeba připomenout obětavou práci člena sboru FrarrtiŠka Juříčka
z c.43, kteý se dlouhá léta starď o bezpečný chod strojního zaijzení.

od roku 1952 činnost sboru ochabla. StarŠí členové byli znechucení politickJrrn děním aJeden po
druhém odpadávďi. MladŠí členové do funkcí volení nebyli a vedení obce se v padesáých letech o
potřeby sboru pňliŠ nestarďo. PoŽámí zbrojnice pod č.4 přestďa slotrŽit a představení obce se
nepňčtnili o zbudování nové' KdyŽ se uŽ situace udrŽet nedala, přestěhovďi zbrojnici do obecního
domu č. t l. AvŠak tento dům byl později prodán nájemníkům, ta|<že požárni sbor se ocitl dokonce
v náJmu.

Teprve v roce 1964 byl zuol.ett výbor, ktery konečně situacl q1řešil' Rada místního národního
$boru se dohodlas místnímJednotnýmzeměděls}girn druŽstvem, které stavělo dílny agaráŽe' Jednu
garáž postavllo tehdy JZD i pro potřeby hasičů a přistavělo věŽ na suŠení hadic. Národní výbor dotovď
qýstavbu 60 000'- Kčs. Prací se pochopitelně účastnili Í členové sbonr. Ti v této akci odpracovďi na
700 brtgádnic\ich hodin zdarma, Tehdy stál v čele hasičů tajemník a pozdějÍ i předseda MNV
FrantlŠek Porubs\ý z č.38, sám akttvní člen a později i čelný funkcionář sboru po dobu 25 |et,

Nová zbrojnice stojí na místě' kde je soustředěn největŠí majetek občanů. Je také v bezprostřední
blízkosti pracoviŠtě, kde je zaměstnána řada členů poŽárního sboru. Ti jsou také okarnzÍtě pohotovi
zasáhnout, ukáŽe-li se potřeba.
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Místní národní výbor pamatoval také na nové lycházkové oblečení členům sborů, Lakže mohla byt
obnovena tradÍce doprovázet členy sboru naposlední cestě. Hasičt se mohlltaké účastnitvýznamných
slavností'Jatqrrni byly např. rýročí den osvobození naŠí vlasti Sovětskou armádou, v poslední době t

oslavy patrona hasičů sv. Floriána - od začátku sboru spojována s přátelslq1rn posezením a druŽnou
zábavou.

Osmdesáté qýročí sboru v r.|972 podnítilo hasičslý sbor k nové' do té doby nebývďé pracovní
aktivitě. Sbor se dostal do čela vŠech záJmových or1anvacív Cernotině. Předsedou sboru byl tenkrát
FrantiŠek Porubslý z č,38 a velitelem Antonín Kelar z č.55.
Sbor si koupil zvlastních prostředků starŠí stríkačku od poŽárního sboru v Hranicích' Členové sboru
se zapoJili do námětofch cvlčení v obci i v okrsku'

Y r'L974 probojovďo se Černotínské druŽstvo do okresní soutěŽe poŽárnich druŽstev. Byli v něm
tito členové: Josef AndrŠ, Václav Cagaš, FrantiŠek Kelar, Jaromír Kelar, Jarr MojŽíšek, Josef Svačlna
a Karel Volek. Velitelem byl Antonín Kelar. Celá organlzacebylave stejném roce r,yhodnocena jako
nejlepŠí v soutěŽi poŽárních sborů v okrese Přerov' Ve steJnou dobu byl z řad členstva nawŽen a potom
i zvolen do funkce okresního velitele Jaroslav Zbottl. Černotíns\i sbor ustavil v této dobé zavedení
Jaromíra Kelara, pozděJi Zdeňka Mičunka a Karla Zerav1ka dvě druŽstva Žáků, jedno druŽstvo žaček
a jedno druŽstvo dorostu. DruŽstva Žáků se zúčastňovala hry Plamen, organŽované okresním
vy'norem p&,t,r,i ochrany v Přerově. Žákor,ská dnrŽstva se udrzela aŽ do roku l985.

V období po osmdesátém výročí sbon'r zapojtl se hasičslý sbor rozhoduJícím způsobem do veřeJně
prospěšné práce pro obec Cernotín. Jeho členové stďt se hiarmími garanty těchto prací:

Přemístění pomníku padlýTn občanůrn

Pomník pořídil sr1im nákladem Karel Humplík, rolník z č,42, jehoŽ dva bratň za}tynuli v první
světové vďce. Pomník byl instďován na okraji obce před jeho usedlostí pň cestě ke dráze a ke mlýnu.
AvŠak nakoncl pnmí republiky bylar,1rprojektovánanová státní silnice jako spojkaz Hrarric na severní
Slovensko. Němci ji urychleně dostavěli. VeŠkerá doprar'a v obci se napojila na tuto novou
komunikaci. Za těchto okoiností zača]o b;ýt umístění pomníku nedůstojné. Lidé vstupuJící do obce
uviděltjeho zadní stranu. Nepomohla anlparková úprava okolí. Teprve po regulaci potokabylo získáno
vhodnějŠí místo uprostřed návsi před č.l, kde sídlí správa obce.

Rekonstrukce sálu v hostincl č.111

Dům č.l l l přer,zala do uŽívání obec. Po smrti maJitele Ludvíka Kociána zůstď dům neobydlen.
\' domě provozovď pohostinství nájemce. Byt majitele byl pričleněn k sálu v budově.

I(arrnl|zace a člstírna odpadních vod

I kdyŽ se této vŠeobecně prospěŠné akce zúčastnila řadaJiných občanů, hasičslý sbor provedl
nejnároČnějŠí práce. Zv|ášť je zde třeba připomenout Josefa AndreŠe , Antonína Kelara, FrantiŠka
Kelara a Josef Sl'ačinu. Tito členové prokopďi z domu č.l0 v silnici kanďizační ýhu do hloublry
3,5 m a déllry 20 m odstřelem skaly.

Požární hydranty

Pň budování kanalŽace a regulace potoka se musely znrŠit poŽfuninádrže aztěch, které zůstďy,
odsďa kanďizace část vody. Tím byly znehodnoceny pro poŽarni účely.
Při dďŠím rozvoji obce se vybudovď místnívodovod s hydrantovou sítí po celé obci. Bylo nutno vyřeŠlt
pažfuni bezpečnost obce. Bratr Kelar Antorún za pomoci manŽellry realizovď situační plán obce
s charakteristikou řeŠení požÁrni bezpečnostl v obci s vyrrŽitím poŽárních skříněk pro první zásah'

Rekonstrrrkce fasády a rrrrttřku kostela v černotíně

Za správcování pátera Ladislava Kocfeltry doŠlo k ná}ladné opravě fasády i vnitřku farního kostela
v Cernotíně. Při této pňleŽitosti byl postaven nový oltář podle náwhu Ing. arch. Čermáka z Prahy,
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Členové hasičského sboru při těchto pracích zabezpeči|lsoustal'rrou pomoc. VŠechny týo práce byly
prováděny, protoŽe páterKocfelda slerlovďmimořádnýcil: primiciiJiňlroReka zH|uzova. Přitéto akci
členové hastčského sbon: plnili úkoly pořadatelů.

Rekonstrrrkce hřbltovní zdla úpsava hřbttova

Sto let stará kamenná hřbitovni zeď m'.tsela byt' odstraněna' protoŽe uŽ dosloužia. Zača|a se
rozpadat. NaJeJich zá.]rladech byla postarzenazeď nováz lícovaného kamene. Výstavbu zdi provedll
místní řemeslníci. Jen usazování skříněk pro urny vjíhov5Íchodní části zdije práce cizttlo odborníka.
Vedoucím stavební skuptrry byl po celou dobu dvou let Antonín Kelar. Ten také zabezpeči plyltulý
chod prací.

Vzdělávací a odborná ělnnost hasičského sboru

Sbor nezapomínď ani na vlastrrí čirrnost'. V r.I980 zakoupil starŠí Avii od Jednoty v Hranicích.
AntonínNovákzH|uzovapřebudovaltentovůzpro potřebyhasičů, atobez úplaty. Vr.l99l byltomuto
vozu pň technické problídce odebrán techniclý prukaz. Jako důvod byl uveden zásah do konstrukce
vozidla' kteý neschvalil qýrobce. AvŠak uŽ na konci roku 199o dostď sbor od požár.ni inspekce dlouho
slibovanou motorovou střikačku PP MS 12, takže po stránce technické je sbor dostatečně vybaven.
Pravidlem jsou i rrzdělávací Školení, kteých se členové sboru účastní. Sehnal Josef a Cagas Václav
bylt proŠkolení jako strojníct, Kajnar }vtriroslav jako preventista v Bílých Poličanech.
Vr. t984 bylypňJaty do sboru pnmí čtyň Ženy:Jitka Glosová, JarmtlaSencoviciová,ZdeřlkaStálhďová
a Bronislava Volková.

Pomoc pro studenty v kaze v listopadu 1989

NáŠhaslčslýsborpodpoňlVroce 19B9stávkujícístudentyvPrazečálstkou 1000'-Kčš.TakJsme
se částečně podíleli na .sametové revoluci".

Pomoc přt r47budování nových sli:žeb Pro ob},vatele černotína

Poslední velkou akcí hasičského sboru byla rekonstrukce gruntu č'45. Na začátku roku l99l
dostď p. Zdeněk Hradil, Černotín č'32 kc'"rpit ze státního majetku uvedený grunt s podmínkou, Že v
domě zňdí prode.inu smíŠeného zboži, řeznictví a restauraci. obec od steJného data nevlastnila Žádný
společenslý sál. Hasičslý sbor mé| zájem takovéto zaiizeni urychleně vybudovat. Clenové sboru si
přáli, abyletoŠníoslavy l00let existence sboru proběhlyvdůstoJnémprostředí. Dohodli se,ŽekaŽdý
člen odpracuje na výstavbě sá]u l0 hodin. Členové, kteíi zjalýchkoliv důvodů se práce nemohli
účastnit, sloŽili do pokladny l00,- Kčs.
Venkovní pohled usedlosti by|zachována do původního rýklenku ve fasádě domu byla ve slavnostním
průvodu donesena na konci ňjna l 99 1 , posvěcená soŠka sv. Floriána, patrona hastčů, kterou darovď
velitel sboru Antonín Kelar. Při této příleŽitosti lysvětil dům na Žádost maj itelů duchovní správce fary
pater Jan Vdoleček.
Hasiči svou nevŠední ochotou pomohii akci dovést ke zdárnému koncl'

Kulturní člnnost

Výnamnou kulturní akcí byl zajezd do Národního divadla a návŠtěva hlavního města Prahy s
prohlídkou památek. Tohoto zájezdu se zúčastnilt i naŠe Ženy.
Podle hodnocení ýboru, splnil zájezd vŠechny předpoklady. DoŠlo ke stmelení kolektivu a vzeŠlo
mnoho podnětných náwhů pro naŠi dďŠí prácl. Jako upomínku márne lcesbu národního dlvadla,
kterou nakresltla Kelarová Eva' NávŠtě.tmíct se na tuto kresbu podepsďi' Podepsďi se l umělcl
Národního dtvadla.
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Jtná veřejně prospěšná činnost

Hasiči pravidelně organtzovali a prováděli sběr Že|ezrrého Šrotu. Zatento sběr peněŽní částka
nebyla nikdy zanedbatelná pro naŠi pokladnu.
KaŽdoročně 8 členů sboru dávďo bezplatně krev' Jeden zr:rích, Josef Sehnď st., získď za 40 odběrů
Jánského z|atou plaketuJako prrní v okrese.

Udržování tidoých zlryků

Členům hasičského sboru patň nesporná zásluha o udrŽení masopustní maškarády .Vodění

medvěda., která bývďa spojena s končinovou zábavou. Akce se pořádá každý rok,
Několikrát uspořádďi hastčl také .Kácení máje". I tento lidový obyčej byl' provázen komediálními
scénkami a zakončen veselicí v prírodě, pokud dovolilo počasí'
V minulosti se v létě pořádďy i hasičské vylety. Lidé se při dechové hudbě pobavili a zatančili si'

Pomoc přt živelních pohromách

oheň a voda jsou dobň sluhové, ďe zli pánové. To říká lidová moudrost.
Protože Černotín leŽí u Bečvy a pňmo v záp|avovém terénu stojí mlýn a tri dalŠí domy, měli černotínŠtí
haslčt práci téměŤ'každý rok. Ale l neregulovaný potok působil Škody. NeJvětŠí hrůzu zaŽí|a obec o
svatoduŠní nedělt l 'čenrna 1952. Nad katastry ČernotínaaH|uzovapřehnďa se bouře s lrupobitím,
následovaná prutrŽí mračen. Během půl hodiny tekla voda na návsi u kostela asi metr r,ysoko po celé
Šíř1.

Za posledních 50 let zasahovďi hasiči celkem Šestkrát' Čtynmat hořelo v zemědělském druŽstvě.
Dvakrát vznikl požár ve skladu sena, j ednou v se náŽní věŽi a jednou hořel v poli stoh slámy zapďený
Žhářem. Blesk zapálil stodolu v č.49 av č.39, doŠlo k samovznícení skladu uhlí, rovněŽve stodole. T}rto
dvě stodoly nebylo moŽno zachránit.

Kpňmé zásahové činnosti patň i preventívní protipoŽární prohlídky domů v obci. Jsou prováděny
podle plánu práce,

PoJlšťovna

Vbřeznu 1991 proběhla okresní korrference hasičů, kde byl zvo|ertbratr MiloŠ Machač starostou
okresu. Svoji funkci dělá dobrovolně bez nároku na mzdu. V červenci pak byla u Komerční banky
zaregistrována .Hasičská vzájemná pojiŠťowta", která měla kdysÍ dobrou tradici' NáŠ sbor uvolnil ze
svého účtu pro poJtŠtění svých členů, zákfadrtj vk]ad pro kazdý sbor činil 2000'- Kčs, myJsme se
rozhodli zlýšit tyto akcie na 4000,- Kčs.

Úmrti

Zezápisujednatelskéknihyuvádímeýpishodnoceníza20letodroku|972do 1992.Zatutodobu
odeŠli z naŠÍch řad tito členové:
MatěJtčný Václav, rybalý velltel poŽárního sboru, Mičůnek Zdeněk. Rek FrantiŠek, Kelar Josef 55,
Kelar Emerich, Čajka Václav, Kelar Josef, Líva Václav, MojŽišek Karel, Juřiček FrantiŠek, Šnejdrla
Karel, RománekMastimil, HumplíkKarel, CajkaAlois, ŠnejdrlaMiroslav, SehnalJosef st., Kuchař
Antonín, CagaŠ Antonin, Svačirra Josef' Šnejdrla Karel, Porubslý FrantiŠek, AndrŠ Josef.

I

1

23



PoJmenování frrnkctoniiřů

r990

Starosta, místostarosta. pokladník, jednatel. náčelník, l.podnáčelník, 2'podnáčelník

Předseda, velitel, l.podvelitel, 2.podvelitel, stríkač, |ezec, zbojmistr, ochranář

Starosta, místostarosta, pokladnÍk, jednatel, náčelník' 1'podnáčelník' 2.podnáčelník

Starosta, I.místostarosta, 2.místostarosta, pokladník. jednatel, náčelník' l.místonáčelník,
2. místonáčelník, vzdělavatel, stroJmistr, zbroj mistr, s amaritán

Předseda, místopředseda, velitel, jednatel. hospodář. referent pro politickou výchovnou
práci, referent pro prevenci, referent organizační. referent materiálně technic\Í. referent pro
civilní obranu

Starosta, místostarosta. velitel, Jednatel, pokladník, strojník, referent pro prevenci. referent
pro kulturu, referent pro mládeŽ, kronikář.

1893

1908

1915

1945

t975

ZakládaJící členové:
Náčeln|ctvo a ýbor
l. ZapletalJart
2. Humplík Ferdinand
3. Kelar FrantiŠek

č.3 r
č'45
č.29

členové:
8. BŤezina Vtktor
9. Čajka Karel č.57
10. Hegar FrantiŠek č.32
l l. Hrubec FrantiŠek č.3o
12. Humplík FrarrtiŠek č.46
13. Hynčica FrantiŠek č.73
14' JanyŠka FrantjŠek Č.60
15' Kajnárek Antonín č.33
16. Kelar FrantiŠek C'72
L7. Kelar Karel č,37
18. Kelar Karel č.69
r9. KubeŠa Jarr č.28
20. LívaAdolf č.2
2l. Líva Karel č.80
22. Libosvár Augustin
23. Šnejdrla Josef č.59
24. MojŽíŠek FrantiŠek c.4

Rok 19O5

4" Snejdrla FrantiŠek
5. Mastil Jan
6. MojŽíŠek Jan
7. Humplík FrantlŠek

25' MojŽíŠek Jan
26, Novák Adolí
27 ' Horák FrantiŠek
28. Ochman Josef
29. ProkeŠ Jan
30' Rábl FrantiŠek
3I. Rek Karel
32. Rek Karel
33. Rek FrantiŠek
34' Rek FrantiŠek
35. RyŠka Ferdlnand
36. RyŠka FrantiŠek
37. Špin:ta Karel
38' Šnejdrla FrantiŠek
39. Snejdrla Ferdinand
40. Tomečka Miloslav

č49
č. l0
Č.26
č.4I

č'26
č,67
č.ll
č.2o

č'24
č. l5
č.50
č.50
č.62
č,46
č"47
c.32
č,34
č. l0
č'3o

starosta
místostarosta
pokladník
jednatel
náčelník
l. podnáčelník
2. podnáčelník

ŠneJdrla FrantiŠek
Humplík Jan
Šnejdrla FrantiŠek
Rábl FrantiŠek
MojŽíŠek Jan
Hrubec FrantiŠek
RvŠka FrarttiŠek

č.49
č.4l
č.34
č,24
č.26
č.30
č.47
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Rok r9OB

starosta ŠneJdrla FrantiŠek
místostarosta Humplík FYantiŠek
pokladník Šnejdrla Franttšek
Jednatel Rábl FrantiŠek
náčelník MoJáŠek Jan
l. podnáčelník Hrubec FrantlŠek
2. podnáčelník RyŠka FYantiŠek

V zápise roku 1908 je psáno, Že sbor by|za|ožen 18.října 1892. Po l5 letém twání hastčského sboru
byllnawŽení k odměně vJubileJním roce ttto členové:

l1oJŽíšek Jarr, velitel' č.26' rolník
Snejdrla FrantiŠek, předseda, č.49, rolník
RyŠka FYanttŠek, 2. podveltte|, c.47, rolník
Humplík FrantiŠek, střlkač, č.4l, rolník
ČaJka Karel, zbroJmistr, č.85, tesar
Kelar Karel, střikač, č.48' rolník
ŠneJdrla FrantiŠek' střlkač, č.34, rolník
Hegar FrantlŠek, střikač, č.32, rolník
Rábl FYantlŠek, lezec, č.24, rolník
Hn:bec František, 1. podvelitel, rolník
MoJŽíŠek FYantiŠek' |ezec, č.4, rolník
Ryška Ferd1nand, |ezec, č.6, obuvník
ŠneJdrla Ferdinand, stňkač, rolník
ŠneJdrla Josef, ochranář, č.59, krejčí
Rek Karel' |eec, č. r5' zedník
Llbosvár Augustln, střikač, dělník

Rok 1915

Šnejdrla FrantiŠek, č.49, starosta
Hurnplík FrantiŠek, č.4 l, místostarosta
Rábl Karel, č.34, pokladník
MoJŽíŠek Karel' Jednatel
Hrubec FtantiŠek, náčelník
Kelar Karel, 1. podnáčelník
Kelar Josef, 2. podnáčelník

Rok 1926

$nejdrla Karel, č.54, starosta
Snejdrla Ferdinand, místostarosta
MoJŽíŠek Karel' J ednatel
Rábl FYanttŠek' pokladník
Hnrbec FYantiŠek, náčelník
Kelar Karel, 1. podnáčelník
Kelar Josef, 2. podnáčelník

Rok 1937
SneJdrla Karel, č.53' starosta
Snej drla Ferdinarrd, místostarosta
MojŽísek Karel' J ednatel
Rábl FrantiŠek, pokladník
Hn-rbec FranUŠek, náčelník
Spiruta Jaroslar', l' podnáčelník
Humplilr Antonín, 2. podnáčelník
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Rok 194O

Hrubec FrantiŠek, starosta
Humplík Karel, místostarosta
lloJŽíŠek Jan, jednatel
CaJka Alois' pokladník
ŠneJdrla Karel' č.49, náčelník
HumplíkAntonín, l. podnáčelník
Špiruta Jaroslav' 2. podnáčelník

Rok 1945

Hrubec FrantiŠek, starosta
lloJŽíšek Karel' l. místostarosta
CaJka Alois, 2. místostarosta
Humplík Karel, pokladník
Humplík Antonín, náčelník
Hrubec FrantiŠek, I. místonáčelník
Jambor FrantiŠek, 2. místonáčelník
MojŽíŠek Karel, Jednatel
Nehyba Jan' rrzdělavatel

Rok 1945

Juříček FYantiŠek, strojmistr
Jambor Frarrtišek, zbrojmistr
Mynařík Jindřlch, samaritán

Rok 1953

Mynaňk Jindňch č' 13, předseda
Matějíčný Václav č.19, velitel
Mynařík Miloslav č.l3, zástupce velitele
Koctán Jan č.30' Jednatel
Kuchař FrarrtiŠek č.64, pokladník
Jambor FrantiŠek č.l, hospodář
Nehyba Jan, zbroJmlstr
MoJŽíŠek Karel č.26, sanitní

Rok 1956

Mynařík Miloslav č.13, předseda
Vďenta Květoslav č'41, referent prevence
Tomečka Ladislav č.2l, velitel
Kocián Jan č.30. kulturní
TomáŠek FrantiŠek č.l07' jednatel

Rok 1958

Mynařík Miloslav č.l3, předseda
Tomečka l,adislav č.2l" velitel
TomáŠek FrantiŠek č.I07' jednatel
Noqý Ladis|av č.42, organizační
Sehnď Josef ml. č.28, preventista
Kuchař FrantiŠek č.64' pokladník
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Rok 1964

Ponrbslý FrantiŠek č.38, předseda
Matějičný Václav č.19, velitel
TomáŠek FrantiŠek č' Io7, j ednatel
Kelar Ladislav č.1 r9' kulturní
Kelar Antonín č.55, hospodář
Mynarík Antonín č.14, preventista
Volek Karel č.I|2, preventista

Rok 1967

Porubs$ FrantiŠek č.38, předseda
Kelar Antonín č.55. velitel
Bělík Stanis|av č'27, preventista
Tomášek FrantlŠek č.l07' Jednatel
Kelar Ladislav č.l 19, hospodář
CagaŠ Václav č.37, referent Co

Rok 1969

Ponrbs\ý FrantiŠek č.38, předseda
Volek Karel č,II2, místopředseda
Kelar Antonín č'55. velitel
TomáŠek FrantiŠek č.107, referent prevence
Kelar FrarrtiŠek č. 1 l 8' organizační
Humplík Jan č.40' jednatel
Zboi7| Jaroslav č.104, referent CO
Kelar l,adislav č.1 t9' hospodář
TomáŠek FYarrtiŠek č.l07. referent mládeŽe

Rok 1971

Ponrbslý FrantiŠek č.38, předseda
Volek Karel č.|L2, mÍstopředseda
Kelar Antonín č.55, velitel
ZboÍi Jaroslav č.l04, masově výchovná
Tomášek FrantiŠek č. 1 07' preventista
Kelar FrarrtiŠek č.l l8' organizační referent

Rok l97l

Humplík Jan č.40' jednatel
Kelar Ladislav č.I19' hospodář
Sehnal Josef ml' č.28, tech. referent
ZboÍ7| Jaroslav č.l04' referent Co
Kelar Jaromír č.l31. referent rn|ádeŽe

Rok 1975

Porubsk5Í FrantiŠek č. 38, předseda
Volek Karel č.||2, mistopředseda
Kelar Antonín č.55' velltel
Zbořil Jaroslav č. l 04, politicko-schov.
Kana.r Miroslav č.78, referent prevence
Tomásek FrantiŠek č. 1 07, organizační
Humpli< Jan č.40, jednatel
Cajka \'áclar' Č.85, hospodář
Sehnď Josef Č'28' mat.techniclý
Nedělka Ladislar' č.l22. referent Co
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Rok 1978

Kelar Antonín č. 55, předseda
Volek Karel č.|I2, místopředseda
Kelar Jaromír č.131' velitel
Zboí1l Jaroslav č.1o4' pol. výchova
Kďnar Mlroslav č'78, referent prevence
TomáŠek FrantiŠek č. 1 07' organizační referent
Humplík Jarr č.40, jednatel
ČaJka Václav č.85, hospodář
Sehnď Josef ml. č.28' materlál.tech.
Nedělka l,adislav č.l 12. referent mládeŽe

Rok 1986

Kelar Antonín č.55, předseda
Kelar FYantlŠek č. r 18' místopředseda
ZboŤ17 Jaroslav č. r04' pol.výchova
Mynaňk Antonín č.13, referent prevence
Kelar Jaromír č. 13 1' veli..cl
Humplík Jan č.40, Jednatel
Suchánek Bedřich č.82, hospodář
Kelar FrantiŠek č. r 18' organizační referent
Sehnď Josef ml'č.28, mat.tech.
Tomášek Zdenék č. l 07, materlál. tech.
TomáŠek FrantiŠek č.'r07' kronikář

Rok 1990

Kelar Antonín č.55, starosta
Kelar FtantiŠek č.1 18. místostarosta
Sencovlcl Pavel č'8, velitel
Mynaňk Antonín č. l 3, preventista
Kelar Jaromír č.l32, referent rn|ádeže
Suchánek Bedřich č.82, pokladník
Tomášek Zdeněk č.107' stroJník
Petrzílek Antonín č.14' kulturní referent
Humplík Jarr č.40, jednatel
TomáŠek FrantiŠek č.l07. kronikář
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Seznam černotínských členů
Sbonr dobrovolných hastčů v roce 1992

1" AndrŠ Antonín
2, AndrŠ Josef
3. Bělík Starúslav
4. Březina Augustin
5. Cagas Václav
6. Cajka Václav
7. Fiala ArnoŠt
8. Glosová Jitka
9. Humpiík Jan č.40
I0. Humplík Jan č.l28
l 1. Hrubec FrantiŠek st'
12. Hrubec FrantiŠek ml.
13. Hrubec Jan
14. Jambor Karel
l5. Jochec FrantiŠek
16. Kďnar Mlroslav
17. KelarAntonín
l8. Kelar FrantiŠek
l9. KelarJaromír
20. Kelar Ladislav
21. Kelar Pavel
22. Kelar Petr
23. KoČnar Jaromír
24. Kuchař FrantiŠek
25. Květoň Roman
26. Mičunek Lubomír
27. MikŠánek Stanislav
28. MoJŽíŠek Jan

Přípravný ýbor oslav 1(X) let

starosta, Kelar Antonín č.55
velitel' Sencovici Pavel č.8
místostarosta, Kelar F}antiŠek č.l l8
kronikář, Tomášek FrantiŠek č,. |o7
ved.mládeŽe, Kelar Jaromír č.l31

29. MojŽíŠek Karel
30. M1.nařík Antonín
3I. Mynaňk Miloslav
32. Nedělka Ladislav
33. Nehyba Jarr
34. ochman Václav
35. Perniclr5Í Emil
36. Románek Jří
37. R;ipar Ludvík
38. ŘehákJosef
39. SehnďJosef
40' Sehnď MartÍn
4l. Sehnalová Jana
42. Sencovici Pavel
43. Sencoviciová Jarmila
44. Stáhďa Pavel
45. Suchánek BedřÍch
46. Šnejdrla Václav st.
47. ŠnejdrlaVáclav ml.
48. TomáŠek FrantiŠek
49. TomáŠek Z,deněk
50. Vďenta Květoslav
51. Volek Karel
52. Volek Květoslav
53. Volková Bronlslava
54. Zboři| Jaroslav
55. Žeravík Karel
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Čtqto* poŽorrtírt} sbonr / kntonn rok 1972 /

Pred'auaní Uaznamenartí na slaur.n.sfní schťtzí irok 1972 l



klo pruuodu /rok 1972/

PťedsedntckÚ shrl na slansnostní schŮzi roku 1972 Wipíjení ze slan,lnos tní schÍtze / zleua okrskouy jednatel
br at N e Íw b a, rlej s tar ší čIen br at Maj žiš ek, br at Humplík,
bratr Rek - rok 1972 /



h1i|nd u hÍstorickych tu,+farrnach / Rok 1972 /

Ukazko s hustonckou stťlkadcou pfí oslauach 8a let / Rok ]g72 /



{t--

hliud, z kostela s ugsuěcenou soškou su. noricrnka
/ &rnottn - rok 1gg1 /

Pťe dau qní s oš kU s u . Flo rt anka mqj íteV do mu p . Hr adibtli
/ krnotín - rok 1991 / .



lOO let
Sboru dobrovolných hasiěů v lJlluzově

1892 - L992
Sbor dobrovolných haslčů v Hluzově byll zaloŽen na podzÍm roku 1892' Přesné datum v

písemnostech spolku zazttalrtetrrát:Lo není. S jistotou vŠak můŽeme uvést měsíc říjen. Bezprostřední
podnět k zďoŽeni hastčského sboru v sousední obci Černotín, s níŽ Hluzov spojuje Škola, kostel, poŠta,
že|ezricni zastávka a hřbttov, dď katastrofální požár, kteý postlhl přede žněrnl 1892 bljzkou obec
opatovtce' Dvě třettny obce padly za obéť. ničivému Živlu qruolanému neopatrností kuřáka.

Podle černotíns\ých dokladů svolď starosta Ferdinand Humplík z č.45 občany, aby se s niml
poradil o zďoženi svépomocného hasičského sboru. Stďo se to l2.října lB92.

Jako zakladatel hastčského sboru v Hluzově uvádí se starosta obce Jan DobeŠ č.17. DobeŠJistě
neJednď sám, nýbrŽ aspoň s obecní radou. Že o zďožení sbonr uvažoval se starostgu černotínslgÍm,
Je zce|azŤejmé.

StarostaDobeŠsedoHluzovapŤiŽeniJzFlustopečnadBečvou.Včeleobcestálplných30let' t869
- l899' a to nepřetrzitě. Patří mu zásluha, že zača| psát v obecních knihách latinkou.

Prvním starostou haslčského sboru se stď starosta obce Jan DobeŠ' náčelníkem FYantiŠekR1foar
č. l, jednatelem Alois Hendrych č. l8.

JeŠtě v r.l892 zakoupllt si hastči čtyřkolovou stříkačku s 8 metry savic a l00 m konopných hadlc.
Podle účtu firmy Smékal v Čechách u olomouce, zap|ati| zavybaveni 72o z|. SlouŽila aŽ do r.1936.

V r' 1896 byla postavena hasičská zbrojnice a u ní zasázeny 4 lípy. Jedna z nich jeŠtě stojí.
VrocevýstavbyhasÍčskézbrojnicebyl starostou hasičů RekArrtonín č"35, náčelníkemŘehá]<Antonín
č. l, jednatelem Řehák Josef č.8. Členy sbonr byli: AndrŠ FrantiŠek č'4, Rek Jan č.9, Janíček Jakub
č.l0, R1ýparJan č.13, SlimáčekJosef č.13, AndrŠAntonín č.14, RýparAntonín č.15' RyŠkaJan č.16,
DobeŠ Emerlch č.I7, Hendrych Ludvíkč.23, RekFerdinand č'24, ČočekJan č.28, RekFrantlŠekč.29,
Čadra FrantiŠek č.31' TomečkaJlndňch č,.26,I(řístek Josef č.36, Novák FYarrtiŠek č.38, R1fpar Karel
č.39' AndrŠ Antonín č.4o, $fpar FrantiŠek č.4l' Rýpar Janč.44, Rýpar Karel č.44, Novák FrantiŠek
č.44. Čestn1imi členy bylt: Rýpar FrantÍŠek' Černotín č.l, DobeŠ Jan, Hluzov l7 a Šatánek, Hluzov
č. l9.

Do konce l9. století zúčastnll se sbor hašení devíti požári. Místa nejsou uvedena.

Generační stŤídání stráži zazrtarnenávají spolkové písemnosti v roce 1935. V tornto roce proběhly
volby nor'ého vedení sboru taJným způsobem, a to lístlry. Z navrŽených kandidátů byl zvo|en
předsedou Vpar FrantiŠek č.l l, velitelem Řehák Jaroslav č' l a jednatelem Křístek Alois č.36.

V této době měly uŽ hasičské sbory své hasičské stříkačlry na berrzinový pohon, někde mělt uŽ
přenosné agregáýnebo dokonce stříkačlrymotorové. VedenísborupoŽádďo proto obecnízastupttelstvo
o pomoc. StroJník totÍŽ ohlásil' Že ruční stříkačkaje poŠkozená. Prřivolaný odborník FrantiŠekJuříček
z Cernotína stroj prohlédl, upozornil, Že|itinoý rnateriil stroje uŽ doslouŽil, slíbil poŠkozená místa
zavaŤ7t, ďe odmítl dát na práci záruku. Tento havarijní stav přiměl sbor' aby uvaŽova)' o zakoupení
stňlračlcy nové, a to motorové. Jistě se toto jednání neobeŠlo bez ŽlvějŠí qýměny názorů. Sám starosta
obce Rýpar Emil č.47 upozornll, Že finanční situace obce je tísnivá a Že hasičt samt svůj problém
nevyřeŠí. Stál vŠak naJeJich straně a uJistil je, Že se přičiní, aby se motorová stříkačka zakoupila.

Šlo zřejmě o dva tábory: obecní zastupitelstvo sloŽené ze starŠich občanů a výbor hasÍčského
sboru, reprezentovaný občany mladŠÍmi. Hasičt nawhli obejít m{itele pozemků, aby se na delŠí dobu
zřekli honebného - poplatku, kteý vyplácel náJ emce honitby za moŽnost vstupu na pozemlry při lol'u
zvěŤe arozhodli poŽádat o příspěvek peněŽni ústary a pojiŠťornry' které na takovéto účely pamatovďy,
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ze sv}'ch prostředků. V protokolech sboru se uvádí, Že dvarolníci honebné ponechat hastčům odmítli,
peněŽní ústavy pomoc přlslíbtly. Získď se sluŠný obnos a obecni zastupitelstvo dalo souhlas k
uvolnění peněz z obecní pokladny na doplnění potřebné částtry. To se stalo 24.února l936.

Nabídka strojů bylaveltká. Po uváŽení bylo rozhodnuto, Že se koupi stroJ od firmy Sigmund pumpy
zOlomouce. Lutína' 2.dubna l936bylazakoupenastříkačkamotorová, dvoukolovánapneumatlkách,
závěsná, čt5rnálcová s vodním chlazením. Za stroJ a sto metrů hadÍc se zaplatilo 20 500'- Kčs. Na
tehdejŠí dobu to byl obnos velilý. Dď se zaň postavtt skromnějŠí rodinný domek o dvou místnostech
s příslušenstvím na zakoupeném pozemku.

Nová motorová stříkačka byla slavnostně posvěcena 2l.června 1936 před kaplí sv.Anny. Potom
odeŠlt shromáŽdění občané k pomníku padlyrn v l,světové valce. Tento pomník byl tehdy přemístěn
od čemotínského mostu před usedlost Jaroslava Reháka č.1. Pomník byl na novém místě rovněž
posvěcen, slavnostní řečníct zhodnotili zás|uŽnou práci občarrů, k pomníku byl poloŽen věnec.
Slavnost byla zakončena státní hy'rnnou'

A kdyŽ uŽJsme u toho pomníku: od jeho instďace aŽ po dneŠní čas zacÍtovďa se na něm bysta
sv.Václavaapnmího prezidentarepublikyTomáše G' Masarvka. Tostojizazntínku. Masa-rykovysochy
byly totjz po roce 1948 ze vŠech mÍst v republice odstraněnv. Stejný osud potkď málem i drobnou
sochařskou práci v Hluzuvě. Pohotový občan odpor'ěděl na .udir'-. jak je rnoŽné, Že v H|uzově stoJí
Masaryková bysta, Že nejde o Masaryka, ďe o za]<ladatele hasičského sboru a starostu obce, ktery
padlv l. světové válce. Vysvětlení bylo pŤijato. Stďo se pri jedné oslar'ě osr'obození.

Vr.1937vybudovďihasičiqlzděnouvodnínádňoobsa}ru l2m3předčíslem l5. Prorizornívodní
nádrŽbylazŤizenawžv r. 1928 u poŽární zbrojnice. Materiál poslq1tlo obecní zastupitelsn'o. V Lémže
roce byla zakoupena ruční poplachová siréna, ptotože bylo naňzeno, aby při rypu}crutí poŽáru byl
odstaven transformátor elektrického prou du.

Pnmí' kdo se přesvědčil o správnosti svého rozhodnutí, byl sám Emerich R;ipar č'47 ,kdyŽmu nor'á
stříkačka, o jeJtŽ zakoupení se přičirril, pomohla uhasit 22.června I952 jeho hospodářské stavení.

Kromě devítí poŽárů v prwrích Šesti letech, zúčastnil se sbor při likvidaci těchto požárú:

v r. l9l9, Hluzov - Baďura č,22
v r.l927, Černotjn - MojŽíŠek č.26
v r.l929, Hluzov - AndrŠ č.4
potom Milotlce n.B. - Bartoněk
Ustj - Šulák
$nttv - Pečlva
Spičlty -Yozák
v r.1966, Černotín - Šnejdrla č.49
v r.1968' Hluzov - Glos č.45
v r.1988, Černotín - ŠneJdrla č.39

Za německé okupace hospodaňll Němci po svém i u hasičů. Naponrčili vyměnit mosazné
součástlry stfikačky za hltníkové' a to bez náhrady. Tím byl stroj znehodnocen. V závěru vil|<y zakánali
Němci vJdíŽdět k poŽárům mimo obec.

Po druhé světové váIce začíná se projevovat jistá stagnace. StarŠí členové umírají, mladŠíJsou
znechuceni změněnou polltÍckou situací. Sbor byl zaÍazen do okrsku hranického. Vedení a práce
tohoto okrsku nebyly na qýŠi a to se proj evuj e i v práci místního poŽárního sboru . Z té doby nemáme
zachovány zápilsyzeschůzí, chybídokumentacezvedení sboru, veqýboru se často strídaJífunkcionáň,
nejsou pňJímáni noví členové v takovém počtu, aby se udrŽela akceschopná členská základna. Přes
vŠechny potDe, které v tomto období vznikají, byla rekonstruována požarní zbrojnice, pristavěna k ní
úřadovna místního národního {boru a kulturní místnost. I hasičs}oý sbor se po r. lg64 omladll. Na
konci tohoto roku má sbor 26 činných členů.

V r. 1966 zakoupil místní národní výbor za předsedy FrantiŠka Baďury z č .22 ataJernníka Mlloslava
Hendrycha z č.6L pro hasičské potřeby starŠí nákladní auto T 805.
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Po qýr.oční členské schůzl v r.1968 nastává v celém spolku obrat k lepŠímu. V r. l969 je zaJiŠtěna
oprava vozu T 805, a to z prostředků okresního vedeni sboru požární ochrany. Tento sbor pňdělil
místnímu sboru v Hluzově dvoukolovou motorovou stříkačku DS 16, která nahradila stfikačku
z r.1936.

V květnu 1969 rozhodl se okresní lýbor Československé poŽární ochrarry v Přerově znrŠit okrsek
Hrartice a čtyň sbory z tohoto okrsku zařadit jinak. Hluzovslý požárni sbor byl spolu s černotíns\ým
zaÍazen do okrsku Hustopeče nad Bečvou. Z počátku nebyl s tímto rozhodnutím spokojen nikdo.
okrsekv Hustopečích bylvŠakvedenvelice dobře, byly organizoványpravidelné sctrůze, uskutečňovďa
se potřebná námětová cvičení, průběŽně se vedla agenda, navázďy se osobní kontakty. Sárn okrsek
v Hustopečích stá] uŽ delŠí dobu pň hodnocení na 2. místě v okrese a to se projevilo i na práct
hluzovského sboru . V letech 1970 - 7 l byla doplňována qýzbroj aqýstroj sboru. Z prostředků místního
národního býboru bylo zakoupeno 10. vychazkor,ych stejnokrojů' 4 kusy hadtc B' čtyří kusy hadtc
C, myčka na hadice, 2 akumulátorové sútilny, l0 cvičných opasků' sekery atd. Za dobrou práci
prtdělil nám okresní qibor l0 cvičných steJnokrojů a 8 kusů hadic B a C.

Veřejně prosPěšné práce

Po roce l968 zapojili se hasiči velmi intenzívně do veřejně prospěŠných prací ve. prospěch obce.
Týto práce měly název .Akce 

Z- , organrzovď je národní qýbor. občané měli dobror'olnou prací pňspět
ke zkráŠlení svého by<lltště.

Největšímt akcemt tohoto druhu Je vybudování ryletiŠtě v Lípí, jedno z neJhezčich v okolí. Šlo o
ýstavbu menŠí hostinské místnostl v podobě srubové chaty' tanečního parketu se zastřeŠen;ým
prostorem pro muzikanty, Jednoduchých stolů s lavičkami a pňjezdové cesty v délce asi 200 m.
VýletiŠtě je u malé přehrádlqy na Hluzovském potoku, která slouŽí Jako nádrz vody pro stáJe
zemědělského druŽstva. DďŠí velká a}ce bylo lybudování obchodu se smiŠeným zbožím na místě
starého obecního domu a potom kanďizace a úprava návsi po generálrrí rekonstnrkci okresní silnice
v obci. VŠude byli hasičigaranty těchto prací. Hodnota dilavyčíslenabyt nemusí. Skutečnostízůstává,
žeby tt|uzovŠtí občané, kteří od nás odeŠlt před padesáti lety' Hluzov asi nepoznďi. Příklad hasičů
podnítil i občany ostatní. VŠichnl majttelé domů své nernovistott vy'lepŠili, opravili , takže celá vesnice
prohlédla.

Y r.l972bylo za7oženo druŽstvo žáku. Přihlásito se 14 chlapců. kteŤí se velmi aktivně zapojili do
práce. Sbor v tomto roce oslavil 80 let své existence spolu se sborem černotíns\ým. Sbor seJakoby
obrodil. Aktivita vydrže|a aŽ do r' 1980' Potom nastaly v práci druŽstva muŽů problémy. DruŽstvo se
posunulov okrsku na poslednímísto. Také druŽstvo Žáků nerydrzelo. Zůstďo pouze 5 členů. Situace
se obráttla k lepŠÍmu aŽv roce 1983, kdy sbor získď nového vedoucího mládeŽe a22 ch|apců od 7 do
12 let. Ve stejném roce zakoupil sbor nákladní auto AVIA, které členové sbonr předělďi za pomoci
místního národního výboru napožárni vozidlo. Tehdy odpracovali členové 650 hodin.

V r. 1987 pňstoupilo zač|eny 5 Žen. Čtynznichjsou členkami dodnes. Jejich činnost se zaměŤuJe
předer'Ším na zajiŠtění kulturních akcí sboru.

V posledních dvou letech se činnost sboru zintenzivrula' Po revolučním zvratu v r. 1989 uvědomllt
si občané, žev zás|užné práci předchůdcůJe třeba pokračovat.

Zpracova|i podle dost-upných pramenů Emtl Rek, Jaroslav Rehák, Madislav Tomečka.
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Seznam členů Sbonr dobrovolných hastčů v Hluzově ke dnl r.1.1992

Josef Andýs
FrantiŠek Baďura
Eduard Glos
Alois Hendrych
Jaroslav Hendrych
Jaroslav Hendrych ml.
Josef Hendrych
Mtloslav Hendrych
RadomÍr Hendrych
Madtmír Hendrych
VoJtěch Hendrych
Antonín Herman
Jiň Hón
Karel Humplík
Antonín Humplík
Jaroslav Kubáč
Karel Novák
Emll Rek
FrantiŠek Rek
Petr Rek
Martin Rek
Mlroslav Rek
Stanislav Rek
Starťslav Rek ml.
VoJtěch Rek
Jaroslav Řehák
Jiň Řehák
Jan Rob
Jan Roth
Bohumil RyŠka
Bohumil RyŠka ml.
Josef RyŠka
AntonÍn $ypar
Frantlšek Rýpar
Jaroslav Rýpar
Josef Rýpar
Josef Rýpar
Petr R;/par
Madtmír Rýpar
Antonín SoJka
Starťslav Stavárek
Madlslav Tomečka
Madislav Tomečka ml.
Alols Vacula
Radek Vacula
Ladtslav Volek
Jarmila Nováková
B|ažena Reková
Jana Rothová
Marle Tomečková

členové výbonr Sboru dobrovolných hastěů v

člen od roku 1946
člen od roku 1970
člen od roku 1976
člen od roku 1960
člen od roku 1969
člen od roku 1987
člen od roku l972
člen od roku 1964
člen od roku 1987
člen od roku l952
člen od roku l973
člen od roku l987
člen od roku lg90
Člen od roku 1964
člen od roku 1970
člen od roku 1952
člen od roku lg69
člen od roku l954
člen od roku I952
člen od roku 1987
člen od roku l987
člen od roku l97l
člen od roku l960
člen od roku 1987
člen od roku l987
člen od roku lg69
člen od roku 1969
člen od roku 1973
člen od roku l97l
člen od roku l966
člen od roku lg73
člen od roku 1973
člen od roku 1973
člen od roku l952
člen od roku lg38
člen od roku lg52
člen od roku 1980
člen od roku 1987
člen od roku 1969
člen od roku 1932
člen od roku l972
člen od roku l952
člen od roku 1987
člen od roku lg52
člen od roku l987
člen od roku 1980
člen od roku l9B7
člen od roku 1987
člen od roku 1987
člen od roku 1987

Hluzově rok 1992
Tomečka Ladislav
Novák Karel
Glos Eduard
Rek Stanislav ml.

Hluzov č.19
Hluzov č.66
Černotjn č.18
Hluzov č.18
Hluzov č.6
Hluzov č.6
H|uzov č.I2
Hluzov č.6l
Hluzov č.18
Hluzov č.63
H|uzov č.67
Hluzov č.35
Černotín č.1
Hluzov č.5
ČernotÍn č.13
H|uzov č.26
Hluzov č.56
Hluzov č.46
H|uzov č,29
H|uzov č'24
Hluzov č.46
Černotín č'57
H|uzov č'24
H|uzov č.24
Hluzov č.9
Hluzov č.1
Hluzov č.8
Hluzov č'3
Hluzov č.3l
Hluzov č.16
Hluzov č.16
Hluzov č.48
H|uzov č,47.
H|uzov č.42
Hluzov č.5
Hluzov č.l l
H|uzov č'67
Hluzov č.l l
H|uzov č'2
Hluzov č.2|
Hluzov č.l0
Hluzov č.49
Hluzov č.49
Hluzov č.53
Hluzov č.53
H|uzov č.27
Hluzov č.56
Hluzov č.46
Hluzov č.3l
Hluzov č.49

Rek Stanislav
Rýpar Antonín
Herman Antonín
Rek Emil
Rek FrantiŠek

předseda
místopředseda
velitel
Jednatel
pokladník

člen v,ýboru
člen výboru
člen výboru
člen ýbonr

38





'':i... .E



Píseň hasičská

Vydána náklademJednoho dobrovolného hasiče z Hranicka /župy )C J.I/

I.

HoJ! bratň pojďme vŠichni
v ten junáclý náŠ sbor,

ať píseň naše zavzrlt
jak zvony zýše v dol!

Toé hasiči hraničtí
zpivaJi píseň svou.

A kdo chce zpívat spolu
toho přátelslry zvou.

Atzní plesem, polem, lesem:
Já přec Jsem hrdý na to,

Že čes\ý hasič jsem'
Že hájÍm statek blŽních
Jak vojín vlasbeí zem.

'il.
K poŽáru rychle spěchat'

kdyŽ trubka hlaholí,
a obranu zaiidit
Jak velitel velí:

toť bratřt naŠe práce
teď hasič v proudu Je,

hadice natahuje,
stňračka pracuje:

vodu čerpat a v Žárji hnat!
At hasič s chladnou kwí

do poánr patří
akdyž se troubí signď

pozor|, dejme bratří!

m.
KdyŽ plamen vzhůru Šlehá

oči Žárem plaJí
kdyz Štít se dolu kácí
aŽ dech se vŠem tají:

tenkrátJe hasič v proudu
a nic nedbá toho!

Že žIvot v Šanc dát musí
ač nic nemá ztoho!

Hasičská čest, cílem námJest:
hoto jsem hrdý na to
Že čes\ý hastč Jsem,

že hájtrn statek bliŽních
jak vojín vlastnÍ zem.

IV.
VŠak hasič rád je také
kdý na parádu Jde,

kdyz hudba krásná hraje
a všude radosťJe.

Jaká v pochodu rozkoŠ!
Kdo není náš - neví!

hleďvpravo neb vlevo,
vŠude samé děly:

těch se očí po nás točí!
ProtoJsem hrdý na to'
Že Švarný hasičJsem'

Že srdce děvčat pro mne
t.zdy hoň plamenerg!

V.
AŽ jednou přijde doba,
Že s Bohem! světu dám'

pridělen budu sbonr
kde pán Bůh velí sám.

Pak, prosím, vzpomeňte sl!
na muŽe, Junáka

a památník mu deJte
by pnul se v oblaka!

Nápis hezký ať je čes\ý:
"Zde |eŽi věrný hasič

jenŽ svornost, lásku znď
a blDnÍm sqfm pomáhď
aŽ Bůh jej k sobě wzď-.


