ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 1.6.2015
Přítomni:

Ambrož Radek, Bránka Karel, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil
František ml., Stanislav Valuš, Zvěř Evžen

Hosté:

Ondřej Macků

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.


Jubilanti v květnu – v měsíci květnu oslavili své životní jubileum paní Ludmila
Doleželová a pan Jindřich Sedláček. Gratulujeme.



Nový člen KMČ Sv. Kopeček – dne 26.5.2015 jmenovala RMO na svém jednání pana
Stanislava Valuše za člena KMČ Sv. Kopeček. KMČ Sv. Kopeček vítá pana Stanislava
Valuše a přeje mu mnoho zdaru a trpělivosti při práci pro naší městskou část
Sv. Kopeček.



Nová vývěska – KMČ žádá o umístění nové informační vývěsky pro potřeby KMČ
v lokalitě autobusové zastávky ZOO směr od Olomouce pro lepší informovanost obyvatel
Sv. Kopeček.



Oprava hřbitovní zdi – KMČ opětovně žádá o opravu havarijního stavu hřbitovní zdi
v ul. Holubova, opravu branky a propadlého chodníku. Řešením problému byl pověřen
člen KMČ p. Ambrož.



Schůzka předsedů KMČ, MPO a PČR – dne 12.5.2015 se uskutečnila na detašovaném
pracovišti Sv. Kopeček ve služebně Městské policie Olomouc společná schůzka
předsedů KMČ Sv. Kopeček, Droždín, Radíkov, Lošov a zástupců Městské policie
Olomouc a Policie ČR. Obsahem schůzky bylo informování o problémech a požadavcích
jednotlivých městských částí na MPO a PČR. Předseda KMČ Sv. Kopeček upozornil na
to, že návštěvníci Sv. Kopečka porušují značky zákazu vjezdu a současně požádal MPO
o důraznější činnost v této problematice.



Odpověď na dopis – KMČ stále neobdržela odpověď na dopis směrovaný na SNO a.s.
ohledně způsobu provozování parkoviště „Fojtství“. V této věci bude osloven náměstek
primátora RNDr. Ladislav Šnevajs - garant naší městské části Sv. Kopeček.



Toalety parkoviště „Fojtství“ – KMČ Sv. Kopeček navrhuje umístění toalet v lokalitě
parkoviště „Fojtství“ formou sanitárního kontejneru, umístěného na rozhraní hřiště
a parkovací plochy v dolní části parkoviště, který by sloužil jak pro potřeby parkujících,
tak i pro akce pořádané na venkovní ploše fotbalového hřiště. Kontejner by byl připojen
přímo na stávající kanalizaci a sítě. Umístěním tohoto kontejneru by byl vyřešen
dlouhodobý problém s hygienickým zázemím na tomto parkovišti, a to relativně levně a
rychle. S návrhem budou seznámeni RNDr. L. Šnevajs, SNO a.s. a ZOO Olomouc.



Sečení trávy dětské hřiště – KMČ opětovně žádá o včasné a pravidelné sečení plochy
dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště. Bude znovu oslovena SNO a.s. jako správce
celého areálu.



Sečení trávy na Sv. Kopečku – předseda KMČ předal členům KMČ seznam sečených
ploch (pasport sečení zeleně) v naší městské části a požádal je o kontrolu těchto ploch.
V případě nesouladu bude tento pasport doplněn.



Hody Svatý Kopeček 2015 – PODĚKOVÁNÍ – KMČ Sv. Kopeček tímto děkuje všem,
kteří se podíleli na svatokopeckých hodech – PŘÍLOHA č. 1



Pošta Sv. Kopeček změna hodin pro veřejnost – KMČ Sv. Kopeček oznamuje, že
v období 20.–31.7.2015 a 17.–28.8.2015 bude otevírací doba pro veřejnost na poště
Sv. Kopeček pouze od 8.00 hod. do 12.00 hod.. Mimo tyto termíny bude pošta
otevřena standardně.



Plánované:
4.6.2015 - schůzka zástupců KMČ Sv. Kopeček s TSMO-návrhy oprav (chodníky,
cesty)
9.6.2015 - schůzka KMČ, RNDr. Jakubec - náměstek primátora a ing. Habáň ředitel ZOO Olomouc (problematika parkování na Sv. Kopečku).



Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 13.7.2015 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Zapsal: František Prášil

PŘÍLOHA č. 1

Hody Svatý Kopeček 2015

Poděkování
Dne 31.5.2015 za slunného nedělního dne se uskutečnily Hody Svatý Kopeček 2015,
organizované paní Martou Čapkovou ve spolupráci s Maticí Svatokopeckou a obyvateli
Svatého Kopečka.
KMČ Svatý Kopeček tímto děkuje paní Martě Čapkové jako stěžejní organizátorce
svatokopeckých hodů, bez které by se jen těžce zrealizovaly.

Dále velké poděkování patří všem, kteří přispěli k realizaci hodů:
Matice Svatokopecká- spoluorganizování hodů
Magistrát města Olomouce, Mgr. Puhač - finanční příspěvek
rodina Iva Šálka a rodina Ing. Martina Lacha, Ing. Soňa Lachová - organizace
pan Ing. Jaroslav Lehnert - poskytnutí výtvarného motivu na pozvánky
Benešova cukrářská výrobna, pan Zdeněk Beneš - hodové perníčky
Restaurace U Macků, pan František Macek - lahvinky na posilnění do průvodu
pan František Prášil a Milan Andrys - též posilující lahvinky pro hladší průběh hodů
pan Petr Pudil - materiál na hodovou výzdobu
paní Blažena Andrýsová, Jaroslava Jeřábková, Milada Lachová, Marie Římská, Olga Pudilová,
Marta Zvěřová - pečení vynikajícího cukroví
paní Milada Lachová - zajištění hanáckých krojů
pan Jiří Valihrach - fotodokumentace
děti místní ZŠ, 6. třída, pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Pospíšilové - výroba papírových
ozdob
hlídka Městské Policie Olomouc- asistence u hodového průvodu
a všem dalším spoluobčanům za drobné finanční příspěvky.

KMČ Svatý Kopeček děkuje všem, kteří se zúčastnili Hodů Svatý Kopeček 2015 a již se
těšíme na Hody Svatý Kopeček 2016 a doufáme, že se podaří zorganizovat i hodovou
zábavu.
A zde je krátké video z hodového průvodu: https://www.facebook.com/centrumkopecka
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