nulté číslo, září 2020

Vážení svatokopečtí občané,
držíte v rukou pilotní podobu Svatokopeckých novinek, kterými se připojujeme k některým jiným městským částem, ve kterých jsou „místní noviny“ vydávány. Prostřednictvím Novinek bychom rádi poukázali
na významné projekty, upozornili na zajímavé společenské a kulturní akce, aktivity spolků, přinesli rozhovory s významnými svatokopeckými osobnostmi, zařadili aktuality a informovali o mnohých dalších
aktivitách s vazbou na Svatý Kopeček, který svým významem předního moravského poutního místa a
svým geniem loci bezpochyby zaujímá výsostné postavení v rámci všech městských částí olomoucké
aglomerace. Budeme rádi za vaše náměty a příspěvky ze společenského a kulturního dění, případně
nové rubriky, které zajisté svatokopecký informátor obohatí a zpestří. -redObnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku – probíhá od října 2018, její
součástí je jak rekonstrukce chrámu, tak obnova
doposud uzavřených nebo omezeně přístupných
prostor klášterního areálu. Po jejím dokončení
bude umožněno i nové využití areálu veřejností.
Prohlídkové trasy zahrnou např. prostor historické
knihovny a muzea. Rovněž revitalizací hlavního
nádvoří s úpravami ambitů bude dosaženo nových
přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb
a využití návštěvníků. Aktuálně renovovaná bazilika a klášterní areál se tak opět stanou klenotem
přitahujícím širokou veřejnost i zájemce o církevní
turistiku.

OBNOVA SADOVÉHO NÁMĚSTÍ
Ačkoliv je poutní chrám Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku přirozenou dominantou Hané
a jednou z nejvýznamnějších kulturních památek
města Olomouce, tak Sadové náměstí, jež spolu
s Návrším Jana Pavla II. tvoří bezprostřední okolí
baziliky, je jakoby zaváto tokem času. Kdeže je
živý ruch poutníků, svátečních výletníků či rodin
s dětmi. Návštěvníci, kteří sem nyní přijdou, se
soustředí spíše před průčelím baziliky, přičemž
kdysi atraktivní prostor před kupeckými „bódkami“
poznenáhlu osiřel.
Z podnětu komise městské části Svatý Kopeček a
s podporou paní náměstkyně Markéty Záleské se
statutární město Olomouc, prostřednictvím útvaru
hlavního architekta, rozhodlo zadat zpracování
architektonické studie obnovy Sadového náměstí.
Je to krok nezbytný, avšak nikoliv postačující
k tomu, aby Sadové náměstí jednou opětovně
ožilo a rozkvetlo. V návaznosti na studii bude zapotřebí řešit majetkoprávní vztahy, dílčí či komplexní investice do veřejného prostranství a jeho
následný provoz a údržbu. Zadáním, projednáním
a zpracováním architektonické studie však otevřeme dlouhodobě opomíjené problémy, definujeme nové záměry a získáme celistvé řešení prostoru Sadového náměstí.

Architektonická studie Sadového náměstí –
zpracování koncepčního řešení okolí baziliky je
vstupním předpokladem pro budoucí oživení a
obnovu tohoto významného veřejného prostoru.
Ve studii budou stanoveny zásady dopravního
řešení (včetně parkování) a optimalizace cestní
sítě, včetně obnovy povrchů (např.: dlažební kostka, mlatové povrchy). Bude vyhodnocen stav stávajících stromů, navrženo jejich ošetření a celková
obnova zeleně. Návrh zpracuje i kompletní obnovu
mobiliáře (osvětlení, lavičky, posezení, odpadkové
koše, stojany na kola, apod.).
Započetí práce na studii připadá na podzim 2020 a
dokončení v závěru příštího roku. Jak zadání studie, tak prvotní koncept i výsledné řešení návrhu
bude projednáváno se všemi zainteresovanými
subjekty a s veřejností.

Od vzhledu a funkčnosti veřejného prostranství se
odvíjí jeho využití, včetně komerčních aktivit a služeb. Přeji Sadovému náměstí novou a atraktivní
podobu, která bude vycházet rovněž z respektu
k historickým tradicím. Ať znovu co nejlépe slouží
svým obyvatelům a návštěvníkům.

První veřejné projednání k zadání studie proběhne
ve čtvrtek 1. října 2020 od 17:00 hod. na Sadovém
náměstí 7/26 (budova pošty) v prvním patře.

Michal Krejčí, předseda KMČ Svatý Kopeček
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■ Bude tělocvična sloužit i obyvatelům Svatého
Kopečka?
Ano, podle zřizovací listiny školy mohou být prostory školy pronajímány, některé spolky na Svatém Kopečku a zájemci této možnosti využívají
mnoho let.

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
Rozhovor s Mgr. Janem Kolískem, ředitelem
Základní školy a Mateřské školy Olomouc,
Dvorského 33, příspěvková organizace.
■ Pane řediteli, jedna ze zásadních investic města
směřuje na Svatý Kopeček do budovy místní základní školy. Jaký je časový harmonogram tohoto
náročného, ale zásadního projektu pro rozvoj svatokopecké školy?
Pěkný den, rekonstrukce objektu základní školy je
dle zadávacího řízení plánována na 11 měsíců.
Harmonogram prací je nastaven tak, aby nebyl
narušen provoz základní školy ani mateřské školy
Dvorského.

■ Počítá se i s obnovením školního mobiliáře ve
třídách?
K obnově vybavení školy dochází při této akci
pouze v rámci vybudování odborných učeben,
veškeré jejich vybavení bude nové. Vybavení školy si průběžně doplňujeme sami, momentálně
máme všechny třídy vybaveny projektory, vizualizéry a ozvučením, postupně budeme třídy vybavovat interaktivními dotykovými panely a žákovskými pracovními stanicemi – počítač v podobě
all-in-one zařízení. Tento první panel hrazený
z prostředků školy osadíme již na konci prázdnin,
další tři budou postupně dodány do nových odborných učeben.

■ Co vše se tedy plánuje?
V rámci rekonstrukce budou v základní škole vybudovány čtyři učebny pro polytechnické a přírodovědné vzdělávání, konkrétně učebna fyziky a
chemie, počítačová učebna, školní dílny a cvičná
školní kuchyně. Tyto učebny jsou financovány
z evropských fondů, kde je podmínkou bezbariérový přístup, budova 2. stupně a ředitelství školy
tedy bude po ukončení celé akce bezbariérová. Do
konce prázdnin projde rekonstrukcí šest učeben
2. stupně, budou v nich vyměněny podlahy a instalovány nové datové a elektrické rozvody. Kompletní přestavbou projde budova, kde jsou kanceláře
ředitelství školy. Ty se přesunou do současné tělocvičny v přízemí a v 1. patře bude vytvořena
nová tělocvična s přibližně dvojnásobnou plochou
a výškou oproti stávající tělocvičně. K nové tělocvičně bude přistavěna nářaďovna a kabinet,
z tělocvičny povede přes chodbu rampa na venkovní sportoviště, tělocvična bude ještě doplněna
o dalším zázemí v podobě nových sociální zařízení a umýváren.

■ Unikátní bude učebna s výhledem na Olomouc.
Jaký pohled se žákům naskytne?
Z vytvořené terasy bude výhled všemi směry, nejzajímavější je pohled na Olomouc a Zábřežskou
vrchovinu.
■ Jak bude tato nová učebna vypadat a pro účely
jaké výuky bude sloužit?
Bude se jednat o ohraničenou terasu, počítáme
s jejím využitím zejména ve výtvarné výchově.
■ Uvažujete, že byste tuto vyhlídku zpřístupnili
zájemcům z řad veřejnosti?
Jedná se o prostory školy, kde se pohybují žáci,
takže volně přístupná nebude. Pokud si ale zájemci o návštěvu zažádají a bude to provozně
možné, tak jim rádi vyhovíme.
■ Stavební úpravy jistě přinesou na čas i určitá
omezení, která se dotknou nejen života školy, ale
také jejího okolí a obyvatel. S čím je třeba počítat?

■ Jak bude probíhat výuka a realizace stavby?
Škola bude částečně staveništěm?
Prostory 2. stupně a MŠ Dvorského budou hotovy
do konce prázdnin. Pokračovat budou práce na
nové tělocvičně a kancelářích v budově ředitelství,
která bude od prostor, kde se pohybují žáci, konstrukčně oddělena. Výuka bude probíhat standardně, v průběhu září budou maximálně ještě
dodávány některé části vybavení dokončených
odborných učeben – interaktivní dotykové panely,
počítače, nábytek. Staveništěm tedy zůstane budova ředitelství školy a levá část školního dvora.

Původně plánovaná omezení v podobě záboru
chodníku a vytvoření nájezdové rampy k budovám
školy v ulici Dvorského nebudou stavební firmou
realizována, takže obyvatel se dotkne pouze mírně
zvýšený provoz v ulici Dvorského a pravděpodobně bude v této ulici opakovaně pracovat autojeřáb,
který na omezenou dobu zabere jeden jízdní pruh.
■ Komplikovaná bude po dobu prací patrně i dopravní situace v obou ulicích (Dvorského i Holubově)?
Stavební firma momentálně nepočítá se záborem
veřejného prostranství, takže se stavba provozu
v těchto ulicích nedotkne jinak, než je uvedeno
v předchozí otázce.

■ Kde bude od září po dobu prací probíhat tělesná výchova?
Výuka tělesné výchovy bude probíhat na začátku
a konci školního roku na školním sportovišti,
v chladných měsících v provizorním velkém prostoru, který jsme vytvořili změnou uspořádání šaten 2. stupně, a v učebně fitness.

■ Před rokem 1950 v areálu sídlily sestry františkánky, které zde opatrovaly děti. Je projekt citlivý k
„historizujícímu“ rázu původně klášterní budovy?
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Snažíme se maximálně zachovat prvky původní
klášterní budovy, ale ne vždy to zejména ohledem
na požárně bezpečnostní předpisy jde. Jako příklad mohu uvést repasování původních interiérových dveří namísto prvotně projektovaných nových, zachování štukové výzdoby a sloupů, přesun
dveří do původních pozic apod. O zachování a
obnovu historizujícího rázu usilujeme dlouhodobě,
v loňském roce nám vichřice neopravitelně poničila vjezdová vrata do areálu. V projektové dokumentaci kláštera z počátku 20. století jsme vyhledali jejich původní vzhled a nechali je vyrobit nová
podle nalezených nákresů.

důležitým partnerem pro rozvoj daného místa.
Jaké akce během roku organizujete?
Každoročně organizujeme na Svatém Kopečku
několik veřejných akcí, a to často ve spolupráci
s různými místními spolky a institucemi. Patří sem
Strašidelná škola v období dušiček, podílíme se na
organizaci Oslav sv. Martina, na počátku adventu
rozsvěcujeme před školou vánoční strom, zpíváme
u něj koledy v rámci akce „Česko zpívá koledy“,
v lednu organizujeme školní ples, v únoru dětský
karneval, obnovili jsme konání školních akademií a
školní rok zakončujeme venkovní slavností v areálu školy. S akcemi nám výrazně pomáhá naše
SRPŠ, které se podílí i na organizování dalších
akcí na Svatém Kopečku.

■ Kdo je autorem celého projektu?
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost
OBRplan s.r.o.

■ Jaká je kapacita školy? Kolik máte pedagogů?
Rejstříková kapacita základní školy je 300 žáků,
v základní škole a školní družině působí šestadvacet pedagogických pracovníků, dalších 10 je jich v
našich mateřských školách.

■ Jaký bude na konci finanční výsledek. Kolik to
bude všechno stát?
Rozpočet stavby je 25,1 milionů korun.
■ Co si od projektu slibujete, jaká máte očekávání?
Vybudování učeben jednoznačně zvýší kvalitu a
možnosti výuky zejména v přírodovědných a polytechnických předmětech, škola získá pro jejich
výuku další moderní vybavení. Nová tělocvična
zajistí výrazně lepší kvalitu prostředí pro výuku
tělesné výchovy a fakticky i sál pro konání kulturních a společenských akcí. Změnou dispozice se
zlepší i provoz školy a její zabezpečení. Zásadní je
praktická výuka žáků v předmětech fyzika a chemie, rozvoj jejich manuální zručnosti v dílnách a
výuka vaření ve cvičné kuchyni.

■ Rodiče vozí děti do školy i z okolních obcí. Jak
důležitá je spádovost pro dlouhodobý rozvoj školy.
Spádovost škol má reálný dopad pouze při zápisech do 1. ročníku, při kterých má nárok na přednostní přijetí dítě ze spádového obvodu školy. Pokud zažádá o přijetí do 1. ročníku či přestup z jiné
školy dítě s bydlištěm mimo spádovou oblast a
kapacita školy přijetí či přestup umožňuje, pak
musí být dítě do školy k vzdělávání přijato. V naší
škole je poměrně velké množství žáků nespádových, dojíždějících, což dokazuje kvalitu vzdělávání v naší škole.

Za rozhovor děkuje Martin Kučera

■ Na co se nejvíce s kolegy z učitelského sboru
těšíte?
Pochopitelně na nově vybavené učebny, novou
tělocvičnu a příležitost posunout výuku opět o kus
dále k její efektivitě, praktičnosti, názornosti a snad
i zajímavosti.

■ Plánované školní akce:
27. 10. 2020 / Strašidelná škola
24. 11. 2020 / Rozsvěcení vánočního stromu
10. 12. 2020 / Česko zpívá koledy
Leden 2021 / Školní ples
Únor 2021 / Dětský maškarní karneval
28. 6. 2021 / Slavnostní zakončení školního roku

■ Škola vždy tvořila (a dosud to platí) přirozené a
důležité centrum života místní komunity, škola je

Původní podoba školní budovy, tj. kláštera sester
františkánek. Nyní Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace. Foto archiv J. Krejčové.

Vizualizace tělocvičny, foto archiv ZŠ a MŠ.
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REGULACE OHŇOSTROJŮ

RŮZNÉ

-mak: Zastupitelstvo města přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020 o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý
Kopeček. Jedná se o regulační mechanismus používání zábavní pyrotechniky, která by „mohla
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,“ jak se uvádí v úvodním článku. Zákaz se
nevztahuje na tradiční adventní akci Rozsvěcení
vánočního stromu, jakož i na silvestr a Nový rok
(31. prosince a 1. ledna). Vyhláška platí na celém
území městské části Svatý Kopeček. V platnost
vstoupila 15. července 2020. Ohňostroje byly pravidelným tématem programu jednání místní KMČ,
jejíž členové kvitovali, že se vyhlášku po letech
jednání s magistrátem podařilo prosadit!

■ Redakce si vyhrazuje právo na výběr a krácení
příspěvků.
■ Své připomínky a náměty k práci komise městské části i příspěvky pro Svatokopecké novinky
adresujte na: kmc25@olomouc.eu
■ Příští číslo bude mj. věnováno vzpomínce na
tradiční Vánoce v minulosti na Svatém Kopečku.
Redakce předem děkuje za zaslané příspěvky
(texty, fotografie apod.).

VÍTE, ŽE …
… v roce 1905, tj. před 115 lety, obec Sv. Kopeček
u Olomouce jmenovala svými čestnými občany
dva říšské a zemské poslance? Stali se jimi starosta Topolan Josef Vychodil a František Okleštěk,
starosta a předseda akciového rolnického pivovaru
v Těšeticích. Nejen o nich se dočtete ve Svatokopecké ročence 2020.

NOVÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA
-mak: Po úmrtí faráře otce Bernarda Slabocha,
O.Praem. dochází od 1. července 2020 k posílení
duchovní správy svatokopeckého poutního místa.
Nově jmenovaným farářem je P. Adrián Pavel Zemek, O.Praem., který dříve působil ve farnosti
Praha-Střešovice (1991–1996). Následně do roku
2006 byl generálním vikářem (pravou rukou sídelního biskupa) v plzeňské diecézi. Před příchodem
na Svatý Kopeček působil dle dispozic řádu jako
farář v Doksanech a okolních farnostech v litoměřické diecézi. „Nováčkem“ na Svatém Kopečku
bude také P. Atanáš Jozef Leškovský, O.Praem.,
který na Moravu přichází z českobudějovické
diecéze. Dosavadní administrátor P. Stanislav
Surma, O.Praem. bude pe-čovat o farnost Olomouc-Chválkovice a P. Hyacint Kuchta, O.Praem.
bude působit ve farnosti Olomouc-Hradisko.
Všichni budou bydlet na Svatém Kopečku. Přejeme jim vše dobré v novém působišti!

KALENDÁŘ AKCÍ
■ Vskok do nového školního roku – Dětské dřevorubecké závody a Sokolská zábava v sobotu 5.
září od 14:00 hodin na hřišti u Fojtství.
■ Zábavný program s lesní pedagogikou pro celou
rodinu Po stopách zvěře se uskuteční 22. září od
14:00 hodin v areálu bývalé Prečanovy vily.
■ Letní kino s filmem Bezva ženská na krku v pátek 25. září od 19:00 hodin na hřišti u Fojtství.

TERMÍNY SCHŮZÍ KMČ
■ 5. října v 19.00 hodin
■ 2. listopadu v 18.00 hodin
■ 7. prosince v 18.00 hodin

POSLEDNÍ ZPRÁVY
V září byla vydána Svatokopecká ročenka 2019.
Dostanete ji do svých schránek.

VÝZVA K OBČANŮM

OTEVŘENÉ PAMÁTKY
A VÝROČÍ PAMÁTKY UNESCO

Prosíme o udržování pořádku na sběrových místech, tj. stanovištích tříděného odpadu. Upozorňujeme, že na tato místa nepatří směsný komunální
odpad, dále velkoobjemový či nebezpečný odpad.

-mak: Olomouc hostí ve dnech 7. až 13. září národní zahájení Dnů evropského dědictví, které se
nesou v duchu 20. výročí zapsání Čestného sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO. Program: https://ded.olomouc.eu

SBĚROVÁ SOBOTA
Upozorňujeme na konání sběrové soboty pro velkoobjemový a nebezpečný odpad, která se uskuteční 3. října na parkovišti u Fojtství od 8:00 do
11:00 hodin.

Svatokopecké novinky, noviny městské části Olomouc-Svatý Kopeček | Redakční rada: PhDr. Martin Kučera (šéfredaktor),
Mgr. Michal Krejčí, Jana Krejčová | kontaktní e-mail: kmc25@olomouc.eu | Vydává: Statutární město Olomouc | Grafické zpracování ve Wordu: Jana Krejčová | Tisk: Studio Palec, www.palec.net | Vychází v Olomouci v září 2020 | Termín pro zaslání
příspěvků do dalšího čísla: 1. listopadu 2020 | Orientační datum vydání dalšího čísla: 1. prosince 2020

4

