Komise městské části č. 25 – Svatý Kopeček
Sadové náměstí 7, 779 00 Olomouc

Zápis z jednání ze dne 4. února 2019
I. Přítomni (dle prezenční listiny)
Členové KMČ: Černý Stanislav, Dvorská Prekop Hana, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal,
Krejčová Jana, Němcová Olga, Prášil František
Hosté: Radomír Habáň (ředitel ZOO Olomouc), Martin Kučera, Martinásková, Vladimír
Bernard, Dagmar Černá, Běhalová, Běhal, Hejbal, Jiří Zatloukal, Radek Ambrož, Jan
Nedělník, Martin Látal, Marta Látalová, Stanislav Valuš, Valihrach, Marie Jarošová,
Tomanová, Evžen Zvěř, Alena Bernardová, Michal Buriánek, Petr, Petrová, Markéta Záleská
(náměstkyně primátora)

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů
Program – projednávané body:
1) Zahájení jednání a podněty občanů
2) Majetkoprávní záležitosti: stanovisko KMČ k prodeji pozemku firmě COLBER INVEST
FOND SICAV, a.s + prezentace Ing. Aleny Bernardové a RNDr. Michala Buriánka
3) Pálení větví v ZOO – projednání bodu za účasti pana ředitele Dr. Ing. Habáně
4) Předběžné projednání návrhů na využití finančních prostředků KMČ určených na tzv.
opravy chodníků (pozn. finální určení bude projednáno/schvalováno KMČ v březnu)
5) Projednání/schválení návrhů na využití finančních prostředků na tzv. estetizaci veřejných
prostranství
6) Projednání/schválení výdajů KMČ na tzv. provozní výdaje a služby (tj. akce a záměry)
7) Rozšíření KMČ o další členy
8) Různé
9) Ukončení jednání
Podněty občanů:
• Marta Látalová – upozornila na pokácení lípy na Ferďáku (před Wolkerovou vilou) a
vznesla dotaz k údajnému kácení lip na Sadovém náměstí.
KMČ prostřednictvím svého předsedy osloví příslušné odbory MMOL (OŽP, OMZaOH)
s výzvou, aby byla KMČ i občané, zejména vlastníci okolních pozemků, předem
informována/i o zamýšleném (povolovaném) kácení dřevin a náhradních výsadbách na
Svatém Kopečku. O plánovaném kácení dřevin bude KMČ rovněž občany informovat
v zápisech, na FB profilu komise a nástěnce.
• obyvatelé ul. Ústavní (pí. Běhalová, p. Běhal, p. Zatloukal, p. Hejbal) – vystoupili s
nesouhlasným stanoviskem k možnému přejmenování ul. Ústavní (na ul. Italská či ul.
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Segatova), a to zejména pro nadbytečné komplikace související se změnou adresy
v dokladech a dalších dokumentech. K připravovanému umístění pamětní desky,
připomínající pobyt Italů na Svatém Kopečku v době I. světové války, výhrady nemají a
souhlasí s ním.
Martin Kučera, Jana Krejčová – myšlenka možného přejmenování Ústavní ul. je spojena
s akcí „Italský vzpomínkový den“ při které dojde k odhalení pamětí desky. Předpokladem
změny názvu Ústavní ulice bylo dosažení shody na jeho nové podobě, což nenastalo a proto
nebude nový název oficiálně navrhován.
• Jan Nedělník – přednesl negativní stanovisko k publikaci „Místa naděje na Svatém Kopečku
u Olomouce“ (2018), jejíž autorkou je Jana Krejčová.
Předseda KMČ panu Nedělníkovi doporučil, aby své konkrétní výhrady shrnul v kritické
recenzi, jež může být zveřejněna v odborné literatuře.
• Vladimír Bernard – vystoupil k problematice dlouhodobě neudržovaných pozemků p.č. 233
a 236, jež jsou v soukromém vlastnictví. Jedná se o plochu naproti rest. Chalupa na
schůdkách.
Předseda KMČ osloví vlastníka pozemku s výzvou k nápravě a následně bude (dle situace)
věc řešena ve spolupráci s MMOL tak, aby došlo k zajištění řádného stavu péče o pozemky.

III. Projednávané body
1) Majetkoprávní záležitosti: stanovisko KMČ k prodeji pozemku firmě COLBER
INVEST FOND SICAV, a.s + prezentace Ing. Bernardové a RNDr. Buriánka
Jedná se o prodej městského pozemku p.č. 554/4, orná půda, o výměře 855 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček. KMČ se předmětnou věcí zabývala již 3. 9. 2018 a k prodeji pozemku vydala
negativní stanovisko s těmito důvody:
1) Předmětný pozemek se nachází v místě, kde je dle ÚP (územní plán) plánována cesta
(tzv. obchvat Sv. Kopečka a příjezdová komunikace na parkoviště „Fojtství“) což by
prodejem komplikovalo jejich budoucí realizaci.
2) Předmětný pozemek slouží jako přístupová cesta k vodohospodářským stavbám
(kanalizace, šachty atd.), které jsou ve správě Movo a.s.
3) Přes předmětný pozemek prochází velkokapacitní vodovodní potrubí, které zásobuje
vodárny Svatý Kopeček, Radíkov a další.
4) Předmětný pozemek slouží jako přístupová cesta ke studni, která se nachází v její
blízkosti. Zachování tohoto pozemku v majetku SmOl. v souvislosti s přístupem k této
studni a možnosti budoucího využití tohoto zdroje vody pro potřeby obyvatel Sv.
Kopečka považuje KMČ Sv. Kopeček jako zásadní a to hlavně v souvislosti
s klimatickými změnami (suché léta a málo srážek).
Na dnešním jednání vystoupili zástupci společnosti COLBER INVEST FOND SICAV, a.s. –
paní Ing. Alena Bernardová a pan RNDr. Michal Buriánek s celkovou prezentací
developerského projektu „Park Ovčačka“. Jejich stanovisko ke koupi/prodeji předmětného
pozemku, včetně reakce na výše uvedené důvody KMČ ze dne 3. 9. 2018, je přílohou tohoto
zápisu.
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Michal Krejčí – v reakci na proběhlou prezentaci a diskuzi uvedl, že při prvotním seznámení
se zápisem z jednání KMČ ze dne 3. 9. 2018 považoval stanovisko komise za řádně
odůvodněné a vydané se znalostí místní věci, avšak po prostudování vyjádření společnosti
COLBER INVEST FOND SICAV, a.s. a podrobnějším průzkumu situace musí dát za pravdu
jejím argumentům, a to ve všech čtyřech bodech. Zdůraznil rovněž, že developer je při svých
záměrech striktně vázán územním plánem, což platí jak pro možnost realizace silničního
obchvatu Sv. Kopečka, s kterou je záměr společnosti v souladu, tak i pro vlastní vybudování
„záhumenní cesty“ na pozemku p.č. 554/4 (orná půda) a 1336/2 (lesní pozemek), která
realizací projektu „Park Ovčačka“ de facto teprve vznikne, čímž bude přístupnost území
zlepšena. Navrhl proto komisi následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček souhlasí s prodejem pozemku p.č. 554/4 v k. ú. Svatý Kopeček za
podmínky, že bude využit dle územního plánu a nadále bude umožněn přístup ke studni
„Adamovka“, která se nachází na jednom ze sousedních pozemků.“
František Prášil – vystoupil se stanoviskem, v kterém hájil původní důvody komise, jež vedly
k nedoporučení prodeje s tím, že odstoupil od bodu 3), avšak na dalších bodech (tj. 1,2 a 4)
nadále trvá a připojuje další informaci o studni „Adamovka“, že z historických zdrojů
vyplývá, že tato studna je starší než 300 let a o její vznik se zasloužil kněz svatokopeckého
kostela a proto je nutné zachovat přístupovou cestu k této studni v majetku smOl. a zajímat se
o její revitalizaci. Dále uvedl, že společnost COLBER INVEST FOND SICAV, a.s. současně
žádala o prodej sousedícího pozemku v k.ú. Droždín (1336/2 lesní pozemek), o kterém
jednala KMČ Droždín s negativním výsledkem (zápis KMČ Droždín ze dne 3.9.2018). Proto
komisi podal protinávrh na následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 554/4 v k. ú. Svatý Kopeček, a to
z důvodu zachování přístupové cesty ke studni „Adamovka“, přičemž nadále trvá na bodech
1.2 a 4 zdůvodnění KMČ ze dne 3. 9. 2018.“
Hlasování o protinávrhu: 5 : 2 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
2) Pálení větví v ZOO – projednání bodu za účasti pana ředitele Dr. Ing. Habáně
Předmětný bod programu byl do jednání komise zařazen na základě podnětu pana Františka
Prášila.
Radomír Habáň, ředitel ZOO Olomouc – uvedl, že zoologická zahrada se rozkládá na ploše
42,5 ha a z toho 22 ha tvoří lesní porosty, které byly postiženy kůrovcovou kalamitou a
značnou část z nich bylo nutné vytěžit. Klestí je stahováno k cestám a štěpkováno. V těžko
přístupných terénech je klestí ponecháváno v hromadách k zaschnutí a pálí se pouze v zimním
období za příznivých meteorologických podmínek. Pro únor zbývá zhruba 5-7 dní pálení,
čímž budou veškeré hromady klestí zlikvidovány. ZOO Olomouc průběžně naplňuje ujednání
s KMČ Svatý Kopeček ze dne 27. 11. 2017.
František Prášil – ocenil spolupráci se ZOO a vyjádřil přesvědčení, že pálení klestí bude
prováděno tak, aby co nejméně zatěžovalo obyvatele Svatého Kopečka a bude prováděno
výhradně za příznivých meteorologických podmínek a v nejnutnějších případech.
V opačném případě musí ZOO Olomouc i nadále počítat se stížnostmi obyvatel a následnou
aktivitou KMČ Svatý Kopeček.
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3) Předběžné projednání návrhů na využití finančních prostředků KMČ určených na
tzv. opravy chodníků (pozn. finální určení bude projednáno/schvalováno KMČ
v březnu)
Michal Krejčí – na opravy chodníků/komunikací má KMČ na r. 2019 částku 300 tisíc Kč.
Z předchozího období je k dispozici nacenění oprav těchto úseků komunikací:
- úsek č. 3) K Hájence oprava živičného povrchu od ul. Haškova na konec za 277.391,- Kč,
- úsek č. 2C) K Hájence oprava živičného povrchu od opravy č. 1A po stávající opravu směr
k ZOO za 209.712,-Kč,
- úsek č. 4) Sadové nám. oprava živičného povrchu - cesta ke kostelu za 315.560,- Kč.
Komise se po předchozí diskuzi shodla, že s určením konkrétního úseku
chodníku/komunikace k opravě vyčká do konce zimy (tj. odtání sněhu), aby bylo možno
prověřit aktuální poškození povrchů. Výběr úseku chodníku/komunikace k opravě tedy bude
učiněn na březnovém zasedání komise.
4) Projednání/schválení návrhů na využití finančních prostředků na tzv. estetizaci
veřejných prostranství
Finanční prostředky na estetizaci veřejných prostranství jsou pro KMČ novým zdrojem
z něhož lze hradit záměry situované na městských pozemcích, jež budou realizovány v r.
2019. Na každou KMČ připadá cca 300 tisíc Kč o jejichž využití by komise měla rozhodnout
do poloviny března (následně bude na MMOL probíhat posouzení proveditelnosti záměrů,
jejich finanční nacenění, apod. a schválení RMO). Finanční prostředky lze užít na zkrášlení a
zkvalitnění veřejných prostranství, přičemž by mělo jít o akce, které nebudou investičního
charakteru (stavby), jako jsou velké opravy, úpravy, zvelebení veřejného prostranství doplnění mobiliáře, instalace uměleckých děl, úklid a podobně. Akce je zapotřebí uskutečnit v
letošním roce, neměly by tedy vyžadovat složitou přípravu nebo projekt.
Předpokládá se, že obdobný finanční zdroj bude k dispozici i v příštích letech, přičemž o
záměrech na využití těchto prostředků budou moci spolurozhodovat i občané v daných
městských částech. Zapojení občanů, neboli participace, si ovšem vyžádá přípravu, jak ze
strany města, tak i KMČ, proto v letošním roce budou příslušné záměry projednávány a
doporučovány na úrovni komisí.
KMČ Svatý Kopeček bude o záměrech na využití finančních prostředků pro estetizaci
veřejných prostranství rozhodovat na svém březnovém zasedání.
5) Projednání/schválení výdajů KMČ na tzv. provozní výdaje a služby (tj. akce a
záměry)
Na základě zveřejněné výzvy, jakož i oslovení známých spolků či organizací, k předložení
charakteristik akcí a záměrů, jež by na Svatém Kopečku mohli být podpořeny ze strany KMČ,
projednala komise plán provozních výdajů a služeb pro r. 2019, na který má k dispozici 150
tisíc Kč.
Počet záměrů/akcí
Celková částka dle organizátorů akcí a záměrů
Celková částka na akce a záměry schválená komisí
Výdaje KMČ na jiné záměry (ročenka, pivní sety, biosběrová sobota, rezerva)
Celkové výdaje (na provoz a služby)
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Konkrétní popis akcí a záměrů je uveden v příloze č. 2 zápisu.
Usnesení: „KMČ Svatý Kopeček schvaluje plán provozních výdajů a služeb na rok 2019
s max. možnou podporou akcí a záměrů ve výši 106.854,- Kč a ostatních výdajů ve výši
43.146,- Kč v členění dle tabulky „KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby
2019“, jež je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování 7 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
U podpořených akcí a záměrů uhradí komise potřebné výdaje, a to až do schválené částky, jež
je uvedena v předmětné tabulce (viz příloha č. 2). Na tyto služby bude provedeno konkrétní
nacenění ze strany dodavatele a následně vystavena objednávka MMOL. Faktury a jiné účetní
doklady (k akcím a záměrům) bez předchozího vystavení objednávky nebudou ze strany
MMOL propláceny.
6) Rozšíření KMČ o další členy
Předsedu KMČ telefonicky oslovil p. Petr Pudil s tím, že by byl rád členem komise, avšak
osobně se (z pracovních důvodů) nemůže dnešního jednání účastnit. Na základě této žádosti
byla věc na jednání komise přednesena, přičemž bylo přijato následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček doporučuje RMO jmenovat pana Petra Pudila členem komise.“
Hlasování: 5 : 1 : 1 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
7) Různé
Stanislav Jeřábek, Stanislav Černý a František Prášil – v průběhu jednání komise opakovaně
upozorňovali na to, že při zimním úklidu sněhu i vyvážení odpadů dochází ze strany TSMO
(resp. nasmlouvaných firem) k ničení a poškozování povrchu chodníků i obrubníků pojezdem
těžké techniky (velká nákladní auta). Doporučují využití menší (lehčí) automechanizace.
Michal Krejčí – upozornil na to, že všem KMČ byly ze strany města zřízeny nové e-mailové
adresy, přičemž pro Svatý Kopeček je kontaktní adresou: kmc25@olomouc.eu a na tuto
adresu mají občané posílat své podněty komisi a naopak pouze z této adresy jim budou ze
strany komise zasílány veškeré informace a zápisy z jejich jednání. V této souvislosti byl
František Prášil požádán o poskytnutí seznamu e-mailových adres, které byly doposud
obesílány z e-mailu kmc25@seznam.cz.

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Majetkoprávní záležitosti, usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 554/4 v k. ú. Svatý Kopeček, a to
z důvodu zachování přístupové cesty ke studni „Adamovka“, přičemž nadále trvá na bodech
1.2 a 4 zdůvodnění KMČ ze dne 3. 9. 2018.“
Plán KMČ na tzv. provozní výdaje a služby, usnesení:
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„KMČ Svatý Kopeček schvaluje plán provozních výdajů a služeb na rok 2019 s max. možnou
podporou akcí a záměrů ve výši 106.854,- Kč a ostatních výdajů ve výši 43.146,- Kč v členění
dle tabulky „KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2019“, jež je přílohou
tohoto zápisu.
Rozšíření KMČ o další členy, usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček doporučuje RMO jmenovat pana Petra Pudila členem komise.“

V. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 23:29 hod.
Příští jednání KMČ se uskuteční 4.března 2019 od 19:00 hod.
Zapsal: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: František Prášil

Přílohy:
1) stanovisko COLBER INVEST FOND SICAV, a.s. ze dne 4. 2. 2019 (viz bod 1 programu)
2) Provozní výdaje a služby 2019, podpořené akce a záměry (viz bod 5 programu)

Příloha č. 1)
COLBER INVEST FOND SICAV, a.s.
Dvorského 105/36, Svatý Kopeček
KMČ Svatý Kopeček s předloženou žádostí o prodej pozemku p.č. 554/4 o výměře
855 m2 v k. ú. Svatý Kopeček nesouhlasí z následujících důvodů:
1) Předmětný pozemek se nachází v místě, kde je dle ÚP (územní plán)
plánována cesta (tzv. obchvat Sv. Kopečka a příjezdová komunikace na
parkoviště „Fojtství“) což by prodejem komplikovalo jejich budoucí realizaci.
2) Předmětný pozemek slouží jako přístupová cesta k vodohospodářským
stavbám (kanalizace, šachty atd.), které jsou ve správě Movo a.s.
3) Přes předmětný pozemek prochází velkokapacitní vodovodní potrubí, které
zásobuje vodárny Svatý Kopeček, Radíkov a další.
4) Předmětný pozemek slouží jako přístupová cesta ke studni, která se nachází
v její blízkosti. Zachování tohoto pozemku v majetku SmOl. v souvislosti
s přístupem k této studni a možnosti budoucího využití tohoto zdroje vody pro
potřeby obyvatel Sv. Kopečka považuje KMČ Sv. Kopeček jako zásadní a to
hlavně v souvislosti s klimatickými změnami (suché léta a málo srážek).
K uvedeným bodům vyjádření KMČ Svatý Kopeček ze dne 3. 9. 2018 vznášíme tyto
námitky:
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Ad 1) Plochy pro výstavbu veřejně prospěšných staveb jsou chráněny stavebním
zákonem bez ohledu na vlastnické vztahy. Práva k plochám pro veřejně prospěšné
stavby lze omezit nebo odejmout. Vyvlastnění práv k pozemkům upravuje zákon
o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.
V územní působnosti KMČ je rozhodující část trasy přeložky komunikace III/4432
vedena po pozemku žadatele (v délce 160 m). Pozemkem, který je předmětem
zájmu o koupi, pak prochází v délce pouhých 6 m. S ohledem k celkové rozloze
pozemků, které bude třeba pro záměr přeložky vykoupit, se tato komplikace jeví
zcela zanedbatelnou. Máme však za to, že otázky podmínek prodeje a koupě jsou
výhradně věcí prodávajícího a kupujícího...
Ad 2) Na přístup k vodohospodářským stavbám, na zásobování vodáren Svatý
Kopeček, Radíkov ani na funkci vodovodního potrubí, nemá změna vlastníka
pozemku, na kterém se objekty nacházejí, žádný vliv. Právo vstupu na pozemky je
zajištěno ust. § 60 vodního zákona č. 254/2001Sb.:
(1) Vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni po předchozím
projednání s nimi umožnit za účelem provozu a provádění údržby vodních děl
v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo
provádějí údržbu těchto vodních děl.
Mimo to jsou vodní zdroje i vodohospodářská díla chráněna pásmy ochrany dle §§
30 a 58 vodního zákona.
Ad 3) Není pravdou, že velkokapacitní přivaděč Přáslavice - Hlubočky (objekt OC
400) prochází přes pozemek p.č. 554/4. Za zmínku však stojí, že toto velkokapacitní
vodovodní potrubí prochází přes pozemek žadatele p.č. 554/1 v délce 120 m. Stejně
jako u jiných vodohospodářských děl je přivaděč chráněn pásmem ochrany
vodohospodářského díla (konkrétně rozhodnutí OkÚ Olomouc č.j. ŽP-voda
7758a/94/95 - Kud).
Ad 4) Předmětný pozemek je ornou půdou a proto nemůže sloužit jako přístupová
(příjezdová) cesta ke studni, která se nachází v jeho blízkosti. Přístup umožňuje
místní účelová komunikace na pozemku parc. č. 603 k.ú. Svatý Kopeček a ze směru
od Droždína komunikace na pozemcích parc.č. 921 a 1333 k. ú. Droždín. Tyto plochy
jsou majetkem Statutárního města Olomouc a nejsou předmětem jednání o odkupu.
V Olomouci 4. 2. 2019

Zápis ze dne 7. ledna 2019
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KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2019
Počet záměrů / akcí
Celková částka dle organizátorů akcí a záměrů
Celková částka na akce a záměry schválená komisí
Výdaje KMČ na jiné záměry (ročenka, pivní sety, biosběrová sobota, rezerva)
Celkové výdaje (na provoz a služby)

16
163 854
106 854
43 146
150 000

poř.
číslo

organizátor akce / kontaktní osoba

název akce

účel / stručný obsah

termín konání akce

celkové
náklady

podpora
2018

žádost
2019

shváleno
KMČ

1.

Restaurace U Macků (František Prášil)

Retropárty 2019

Taneční zábavný večer ve stylu retro hudby a oblečení
a dobré nálady. Sál v restauraci U Macků (cca 100
osob). Náklady jsou určené na DJ.

únor či březen 2019

3 000

3 000

3 000

3 000

4. května 2019

35 000

0

5 000

5 000

2.

Společnost přátel Itálie, SMOl a
Římskokatolická farnost
(Jana Krejčová a Martin Kučera)

Italský vzpomínkový den

Slavnostní odhalení pamětní desky k připomenutí
osudu itlaských vystěhovalců a pomoci
svatokopeckých lidí, jež jim poskytli dočasný domov.
Náklady KMČ - hudební doprovod při odhalení
pamětní desky. Cílová skupina: široká veřejnost,
obyvatelé Sv. Kopečka, pozvaní hosté (účast 100 500 osob).
Akce s
mezinárodním přesahem.

3.

Dobrovolníci (František Prášil)

Svatokopecká hodová zábava 2019

Taneční hodová zábava (hřiště u Křičkova 4).
Náklady: kapela, toalety, OSA, plakáty. Cílová
skupina: obyvatelé Sv. Kopečka (asi 250 osob)

31.5. - 1.6.2019
(19:00 - 2:00 hod.)

17 000

17 000

17 000

17 000

Dětské soutěže a vystoupení, skákací hrad, svezení
na koni, hasičská technika (hřiště u Křičkova 4). Po
setmění promítání letního kina. Náklady: licence na
film, jízda na koni. Cílová skupina: široká veřejnost,
rodiče a děti (asi 200 osob odpoledne a 90 diváků na
večerní promítání).

1.6.2019

30 000

5 000

5 000

5 000

Svatokopecké hody 2019

Průvod v krojích (cca 100 osob) - krojované děti a
mládež, dechová hudba. Náklady: dechová hudba
Dolanka, půjčovné krojů.

2.6.2019

12 000

12 000

12 000

12 000

červen

50 000

0

20 000

5 000

4.

SRPŠ při MŠ a ZŠ Dvorského
Valihrach)

(Jiří Rodinné hodové odpoledne
letním kinem

s

5.

"Hodový výbor" (Marta Čapková)

6.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc
(Dagmar Málková)

Den s arcibiskupskými lesy a statky

Akce v Prečanově vile a zahradě - lesní pedagogika,
sokolníci, myslivost, výstava fotografií. Naučná akce
pro děti přibližující život v lese a práci lesníků. Cílová
skupina: obyvatelé Sv. Kopečka, žáci MŠ a ZŠ
Dvorského, rodiny s dětmi (cca 200 osob).

7.

MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček

Rozloučení deváťáků se školou a
pasování předškoláků na školáky

Akci pro děti a rodiče bude uvádět animátor průvodce programem, který se bude starat o
moderování a zábavu. Cílová skupina: žáci,rodiče a
veřejnost (cca 200 - 250 osob).

červen

10 000

5 000

5 000

5 000

8.

Matice svatokopecká (Ján Mikolaj)

Kalendář ze Svatého Kopečka

Vydání 2. ročmíku kalendáře ze Svatého Kopečku s
krásami poutního místa, dění ve farnosti, informace o
akcích, určeno pro veřjnost a obyvatele Svatého
Kopečka a jeho propagaci.Náklad 500 ks.

do srpna 2019

50 000

0

20 000

0

poř.
číslo

organizátor akce / kontaktní osoba

název akce

účel / stručný obsah

termín konání akce

9.

Římskokatolická farnost
Svatý Kopeček u Olomouce
(Bernard Slaboch a Veronika Mikolajová)

Pouť Díkuvzádní (6. ročník)

Tradiční dožínková mše, beseda, kroje, prezentace
řemesel, soutěže, cimbálová muzika, jízda na koni,
apod. Cílová skupina: obyvatelé a návštěvníci Sv.
Kopečka (800 - 1000 osob)

sobota a neděle
do října 2019

80 000

5 000

20 000

5 000

10.

Klub seniorů (Stanislav Jeřábek)

Zájezd klubu seniorů

Autobusový zájez Klubu seniorů na zámek Bučovice,
barokní hřbitov ve Střílkách a Mohylu míru o obce
Prace. Počet účastníků zájezdu 34 (tj. 437,Kč/osobu). Náklady na dopravu a vstupné.

4.9.2019

15 000

15 000

14 854

14 854
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ROXBURY family, s.r.o.
(Jiří Valihrach)

Letní kino na Svatém Kopečku

Promítání filmů pod širým nebem na Svatém Kopečku
na hřišti u budovy Křičkova 4. Celkem tři promítací
akce. Cílová skupina: občané Svatého Kopečka (80 90 osob na akkci). Náklady na zakoupení licence pro
promítání filmů.

30.4., 16.8. a 27.9.
2019

15 000

6 000

6 000

6 000

Dřevorubecké závody,
Vskok do nového školního roku a
oslava 100 let od založení
Sokola na Svatém Kopečku

Oslava 100. výroční vzniku TJ Sokol na Svatém
Kopečku spojená s celodenní sportovně-kulturní akcí
pro děti a širokou veřejnost (cca stovky osob).
Dřevorubecé závody. Náklady: pronájem sociálního
zařízení, ozvučení akce, živá hudba, výstava ke stému
výročí, atd.)

14.9.2019

?

8 000

14 000

14 000

Oslavy svátku svatého Martina

Svatý Martin 2019 - 5. ročník akce, jež účastníkům
přibližuje duchovní rozměr i lidovou tradici příběhu
vojáka, poustevníka a biskupa svatého Martina, jehož
soucit a laskavost s žebrákem jsou vyjádřeny scénkou
pro veřejnost. Program: jízda sv. Martina na bílém
koni, lampiónový průvod a scénka.Cílová skupina:
široká veřejnost, rodiče s dětmi (100 - 300 osob).

10.11.2019

15 000

4 000

7 000

5 000

Mikulášská nadílka pro mlaší děti

Tradiční akce pro děti z farnosti a ze Svatého Kopečku
se sv. Mikulášem v typickém biskupském oděvu za
doprovodu čertů a andělů. V souladu s křesťanskou
tradicí jsou dětem rozdávány dárky, jako výraz
dobročinnosti a štědrosti, kterou sv. Mikuláš proslul.
Cílovou skupinou jsou děti do 8 let + rodiče. Rozdá se
100 - 130 balíčků s ovocem a sladkostmi. Náklady na
hudební doprovod a ozvučení.

5.12.2019

10 000

0

5 000

5 000

prosinec

10 000

5 000

5 000

5 000

27.12.2019

10 000

0

5 000

0
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13

14

TJ Sokol Svatý Kopeček
Čapková)

(Marta

Matice svatokopecká (Ján Mikolaj)

Matice svatokopecká (Ján Mikolaj)

15

MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček

Rozsvícení vánočního stromu

Tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s
jarmarkem a vystoupeními žáků školy. Akci bude
provázet animátor - průvodce programem, který se
bude starat o moderování a zábavu. Cílová skupina:
žáci,rodiče a veřejnost (cca 250 osob).

16

Matice svatokopecká (Ján Mikolaj)

Folklorní Vánoce
na Svatém Kopečku

Koncert Hanáckého mužkého sboru Rovina v bazilize.
Vystoupení s hanáckými i vánočními písněmi. Cílová
skupina: široká veřejnost (300 - 500 osob).

celkové
náklady

podpora
2018

žádost
2019

shváleno
KMČ

