SVATOKOPECKÉ
NOVINY
ročník 3, číslo 1/2, červen 2022

ÚVODNÍK
Vážení a milí svatokopečtí občané a příznivci Svatého Kopečka, zdá se, že jaro téměř splynulo s létem, a i Svatokopecké noviny se k vám dostávají jako hutné dvojčíslo, ve kterém naleznete jakési ohlédnutí za prvním pololetím
letošního roku. Přejeme krásný a pohodový letní čas a ničím nerušené dovolené.
Vaše redakce

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE OBNOVY SADOVÉHO
NÁMĚSTÍ
V loňském září (viz Svatokopecké noviny, ročník 2, číslo
3) jsme obyvatele informovali o zpracovaném konceptu
studie na komplexní obnovu Sadového náměstí, přičemž
zamýšlenému projednávání návrhu zabránila antikovidová opatření na podzim a v zimě 2021/2022. V současnosti je studie ve vysoké fázi rozpracovanosti a během
května proběhla jednání s vlastníky a nájemci tzv. bódek,
jakož i rezidenty ze Sadového náměstí.
Jednání s boudkaři jako klíčovými partnery města v připravované obnově veřejného prostoru, proběhlo ve středu 11. května v budově na Sadovém náměstí č. 7. Na
setkání se dostavili zástupci řady odborů magistrátu přes
památkový úřad, majetkoprávní odbor, útvar hlavního architekta až po oddělení městské zeleně. Bohužel vlastní
účast majitelů či provozovatelů boudek byla spíše menšinová. Přesto padla řada dotazů, na které za město odpovídala náměstkyně primátora Markéta Záleská. Vyjádřila přitom připravenost města k diskuzi a vzájemnému
postupu, který by mohl být upraven smluvně či v případě

zájmu i výkupem vlastnických spolupodílů u společně
vlastněného pozemku (tj. prostoru před boudkami). Pro
zjištění potřeb, zájmů a preferencí budou vlastníci boudek obesláni písemně s přiloženým dotazníkem.
Na druhý den, tj. ve čtvrtek 12. května, se na tomtéž
místě konalo s místními rezidenty projednání navrhované změny dopravního režimu na Sadovém náměstí.
Zásadní změnou je redukce a regulace motorové dopravy, jež by měla být ve východní a severní části Sadového náměstí převedena po jeho obvodu. Celé zájmové
území by mělo režim pěší zóny (s možným přesahem
do dalších částí Svatého Kopečka). Diskuze byla oproti
předchozímu dni o poznání živější a pro všechny zúčastněné přínosná.
Veřejné projednání studie je naplánováno na úterý
28. června 2022 od 16 hodin v zasedací místnosti v prvním patře budovy na Sadovém náměstí č. 7. Jste srdečně zváni.
Michal Krejčí

JAK DÁL S PROSTOREM V OKOLÍ MĚSTSKÉ BUDOVY NA SADOVÉM
NÁMĚSTÍ
Na podzim loňského roku proběhla stavební část projektu estetizace v okolí budovy na Sadovém náměstí č. 7.
Jedná se o přirozené občanské centrum městské části, v kterém jsou soustředěny místní služby – potraviny,
pošta, lékař, knihovna a další. Zadláždění obou bočních
dvorů žulovou kostkou výrazně přispělo k jejich funkčnímu i estetickému využití, oprava chodníků před budovou
a nová rampa do obchodu zlepšují přístup do objektu.
Celkové náklady stavby dosáhly skoro 1,5 mil. Kč. V letošním roce bude následovat dotvoření vegetační části
projektu, tj. zeleně. Předmětem je úprava trávníků obou
předzahrádek s vytvořením ozdobného pásu z keřů
tavolníku. Regenerací projde i stávající trávník v dolní
části zájmového území, kde budou vysazeny i tři javory

mléče. Pod zdí bude vytvořen květinový pás z hortenzií, jež zpříjemní čekání na autobus. Na místě po bývalém stanovišti kontejnerů bude vysazena lípa velkolistá,
rovněž zde a také na „zeleném ostrůvku“ bude obnoven
trávník. Posledním stromem, avšak nižšího a rozvětveného vzrůstu bude javor babyka, pro který je v dlažbě
před obchodem (při živém plotu) ponechán nezpevněný
výběžek.
Právě babyka má vytvářet optický předěl pro nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, jehož prostor je
vymezen v jihovýchodním koutu zadlážděné plochy. Stávajících kontejnerů je zde však příliš na to, aby se zde
bezproblémově vešly. Zvažuje se proto jejich redukce,
která je však podmíněna znovuobnovením stanovišť na
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Holubově ulici před vstupem do základní školy (pozn.
zde by návrh prostorového řešení měla přinést architektonická studie na obnovu Sadového náměstí) a znovuvytvořením stanoviště na Darwinově ul. u parkoviště zoo
(tj. v náhradě za stání kontejnerů na vlastním parkovišti
zoo). Zadlážděný prostor před potravinami není veřejnou
komunikací, vjezd sem je umožněn pouze pro zásobování obchodu a TSMO. Bohužel nerespektování této
skutečnosti ze strany řidičů ztěžuje dotvoření veřejného
prostoru ve funkční místo určené pro setkávání obyvatel, jež by bylo podpořeno osazením mobiliáře (lavičky,
cyklostojan, apod.). Rovněž úprava „zeleného ostrův-

ku“, jež měla umožnit bezproblémové otáčení vozidel, je
znehodnocována jejich stáním v tomto prostoru, které je
pokutováno městskou policií. V současnosti probíhá prověření možnosti stání dalších dvou automobilů v bočním
dvoře u tzv. Mexika, jež by bylo určeno pro poskytovatele
služeb v přilehlém objektu. Potřebné vymezení funkčně
určených parkovacích stání (např. pro návštěvy dětského lékaře) naráží na nedostatek potřebného prostoru,
zlepšení může nastat při stanovení jednosměrného provozu (s výjezdem u Hospice), který by umožnil legální
stání v prostoru restaurace Chalupa na schůdkách.
Michal Krejčí

KAM S NÍM?
Starý nerudovský problém. Tentokrát nikoliv se slamníkem, ale se separovaným odpadem. Lépe řečeno se
stanovištěm kontejnerů na separovaný odpad. Máme jich
u nás na Svatém Kopečku několik – v ulici U Ovčačky,
na parkovišti u Fojtství či u ZOO… a u budovy bývalé
školy, nyní pošty. Zda vyhovují potřebám nám občanům,
posuďte sami. Mě osobně nejpalčivěji trápí stanoviště
u pošty. V rámci projektu estetizace se otázka „Kam
s ním?“ stala velmi aktuální. Místo skvěle splňuje požadavky na snadnou dostupnost a obslužnost jak pro občany, tak i pro technické služby. Ale z hlediska kulturnosti

a estetiky prostředí kolem jedné z ústředních budov Svatého Kopečka toto umístění značně pokulhává. Připočteme-li k tomu ještě hledisko hygienické – fatální blízkost
vstupu do obchodu s potravinami, nezbývá nic jiného, než
si přiznat, že toto umístění je přímo nevhodné. Máte-li
zájem na změnu této situace bez toho, že by se zhoršil
životní komfort nás občanů, pomozte mi najít vhodnější lokalitu. Pište na (olga.kopecek@seznam.cz), volejte
(724 444 300), sejdeme se. Víc hlav, víc rozumu. Za pokus to určitě stojí.
Olga Němcová

BUDE NA SVATÉM KOPEČKU VYHLÁŠENA PĚŠÍ ZÓNA?
Před rokem jsme ve Svatokopeckých novinách psali
o „Studii úpravy dopravního režimu na Svatém Kopečku“,
kterou pro komisi městské části zpracoval dopravní specialista Ing. Tomáš Tužín. Předmětný materiál byl předsedou komise představen na vedení města, na kterém byl
dohodnut další postup, jež spočívá v projednání studie
s dotčenými orgány magistrátu (např. památkový úřad)
a hlubší přípravou ve spolupráci s Odborem dopravy
a územního rozvoje a Útvarem hlavního architekta. Teprve

následně, pokud bude systém pěší zóny interně vyhodnocen jako vhodné řešení, budou následovat jednání s občany a místními institucemi. Již nyní je však pro případné
zájemce materiál dostupný na webových stránkách města
v sekci komise městských částí – Svatý Kopeček. O tom,
zda bude systém pěší zóny na Svatém Kopečku zaveden
či nikoliv, rozhodnou především místní obyvatelé a jejich
zájem či nezájem o dané řešení.
Michal Krejčí

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
Pondělí 14. února 2022 bylo pro prvňáčky naší
školy velkým dnem. Děti přišly do školy s očekáváním svého prvního vysvědčení. Od začátku
školního roku udělali všichni velký pokrok. Během
prvních měsíců po nástupu do školy se děti seznámily s novými spolužáky, navázaly nové sociální vazby, seznámily se s chodem školy, s pravidly a řádem, osvojily si úspěšně pracovní návyky
a právem si zaslouží velkou pochvalu. Od paní
učitelky si slavnostně převzaly krásná vysvědčení
a patřičně jej společně ve třídě oslavily. Nechyběl
originální dort plný čtyřlístků pro štěstí, ani dětské
šampaňské.
Po úspěšném vykročení do prvního školního
roku nezbývá, než našim prvňáčkům popřát,
aby se jim i nadále ve škole líbilo a chodily do ní
s radostí a chutí.
Petra Pohlídalová
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Foto P. Pohlídalová.

Foto © Zahrada Olomouc s.r.o.
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KDE SE V OLOMOUCI NEJVÍCE INVESTUJE?
Na tuto otázku odpovídá tabulka, která byla na komise
městských částí doručena z magistrátu v únoru tohoto roku. Zahrnuje investice do nových staveb i zásadní
rekonstrukce stávajících objektů za roky 2019 až 2021.
Výslednou částku následně dělí počtem obyvatel dané
městské části. Podává tak přehled kolik peněz je investováno na jednoho obyvatele a v kterých městských
částech (opět v přepočtu na jednoho obyvatele) je vynakládáno prostředků více či méně, potažmo zda jsou tyto
výdaje rozprostřeny rovnoměrně či nikoliv. V samostatném sloupci jsou pak započítány i náklady na strategické
investice velkého rozsahu, jako budování II. etapy tramvajové trati na Nové Sady a Povel.
Výsledkem je zjištění, že míra investic na jednoho obyvatele je v rámci městských částí Olomouce značně nerovnoměrná a činí od stovek korun až po desítky tisíc
na osobu. Z čísel nevyplývá „automatické“ znevýhodnění okrajových částí města, jakby leckterý místní patriot
(z původně samostatných obcí) mohl očekávat. Výsledek je dán aktuálními realizacemi staveb, jež plní potřeby občanů města. Na spodním místě tabulky skončil
Nový Svět se 732,- Kč na jednoho obyvatele. Naopak
na první příčce se umístil Svatý Kopeček s rekordními
53.067,- Kč na osobu a s velkým náskokem předstihl
druhé Nedvězí (s 27.992,- Kč/osobu) a třetí Radíkov
(s 22.061,- Kč/osobu). V případě započítání „velkých

investic“ pak vítězí Povel s právě probíhající výstavbou
tramvajové trati, ale i v tomto případě Svatý Kopeček obsazuje pěkné druhé místo.
Z hlediska absolutních výdajů bylo na Sv. Kopečku
v letech 2019 až 2021 investováno 38,6 mil. Kč, z nichž
naprostá většina nákladů šla na rekonstrukci ZŠ a MŠ
Dvorského. Dále pak na realizaci stavební části projektu
estetizace v okolí budovy Sadové nám. č. 7 byla vynaložena částka 1,5 mil Kč a na vybudování chodníku na
Dvorského ulici šlo o 1,1 mil. Kč. Investice do zoo na
Svatém Kopečku nejsou do přehledu zahrnuty.
Je zřejmé, že Svatý Kopeček by „unesl“ ještě výraznější
přísun investic města, ale to jistě může oprávněně zaznít i z dalších čtyřiadvaceti městských částí Olomouce.
Přesto je zapotřebí usilovat o to, aby i v dalším volebním
období byly na Sv. Kopečku investovány desítky miliónů korun, ať již půjdou na obnovu veřejných prostranství
(viz architektonická studie na Sadové náměstí), posílení parkovacích kapacit pro návštěvníky zoo, další etapy
rekonstrukce svatokopecké školy či vybudování družin
a komunitního centra na Křičkově ulici č. 4. Když se tyto
záměry podaří táhnout dál, tak se i při realizaci některých z nich, první místo naší městské části velmi snadno
obhájí.
Michal Krejčí

NÁVŠTĚVNÍCI V ZOO V ROCE 2021
Počet návštěvníků se zastavil na čísle 367 248. Jedná
se o nejvyšší návštěvnost za posledních 10 let. Pro srovnání v roce 2020 byla návštěvnost 293 457 osob, v roce
2019 pak 348 209. Nutno zmínit, že si covidová doba
v uplynulém roce vyžádala uzavření zahrady od 1. 1. do
12. 4. 2021.

Lev Šimon se ale zřejmě do zoo vrátí, byť v neživé podobě. „Jednáme s preparátorem,” podotkla Vokurková.
Poslední volně žijící lev berberský se do roku 1942 nacházel v Maroku. Nyní jsou tito lvi chováni v Evropě asi
ve 20 chovatelských institucích, celkem jich v nich žije
80. Olomoucká zoo chová tyto lvy od roku 1979.

V olomoucké zoo uhynul lev Šimon
Dne 18. února v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce v pátek uhynul
téměř
sedmnáctiletý
lev berberský Šimon,
který byl samcem
s největším počtem odchovaných mláďat na
světě. Olomoucká zoo
do populace v přírodě
vyhynulého lva berberského přispěla celkem
20 mláďaty, sdělila No- Lev Šimon, foto Zoo Olomouc.
vinkám.cz mluvčí zoo
Iveta Grónská. „Jednalo se o samce vysokého věku
s chronickými potížemi pohybového aparátu, kterého
sužovaly i další neduhy stáří,” uvedla zooložka Jitka
Vokurková. Lev zřejmě podlehl akutní infekci, které již
vzhledem ke svému věku nedokázal čelit.

Dodatek, 13. května
2022
Ze Švýcarska do Zoo
Olomouc dnes přicestovala téměř dvouletá lvice, samice lva
berberského. Čeká tu
na ni samec Thembi.
„Přijela v pořádku, po
transportu jí však dáváme čas, aby se mohla
návštěvníkům ukázat,
až se bude na to sama cítit. Seznamování
mladých lvů proběhne
postupně, nejprve přes
mříže, aby se mohli vnímat jak vizuálně, tak akusticky skrze zábranu, ale
i pachově. Tento proces může trvat i delší čas. Pokud
jim bude vše přát, můžeme se těšit na první mláďata již
v příštím roce,“ uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková.
Iveta Gronská
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CO NOVÉHO V ALSOLu?
Méně těžby, více do oprav. Tak by se dal shrnout loňský
rok a plány na nadcházející období v Arcibiskupských
lesích a statcích Olomouc s.r.o.
„Příznivé počasí a důsledná práce lesníků vedly v loňském roce k dvacetiprocentnímu propadu těžby a sedmnácti procentnímu snížení kalamitních holin. Takové pozitivní výsledky nás vedou k mírnému optimismu, avšak
stále jsme obezřetní – dobrý trend může zvrátit jedno
suché jaro,“ komentuje aktuální situaci jednatel společnosti Ing. Arnošt Buček.

Díky pozitivnímu vývoji plánuje společnost v letošním
roce investovat do obnov lesních cest, loveckých chat
k pronájmu i např. do turistických odpočívadel. „Konečně
máme volnější ruce intenzivněji se věnovat zvelebování
svěřeného majetku, který máme ve správě. Na řadu tak
přijde nejen obnova staveb, ale i například více akcí pro
veřejnost,“ uzavírá Ing. Arnošt Buček.
Dagmar Obšilová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Charita Olomouc děkuje všem dárcům, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky 2022. Kromě klasického koledování
byly na Svatém Kopečku umístěny i statické kasičky na
poště, v obchodech
a také v bazilice.
Dárci věnovali na
Svatém
Kopečku
20.773,- Kč, v Droždíně 9.205,- Kč, Lošově 23.813,- Kč,
Radíkově 5.612,Kč. V Samotiškách
se vybralo 31.888,Kč. V bazilice vložili
dárci do kasiček
21.790,- Kč. V jedné z kasiček byla nalezena cizí měna,
jednalo se o jeden nový izraelský šekel.
„Nejvíce tříkrálových skupinek letos chodilo v Lošově, poté v Samotiškách a pak na Svatém Kopečku.

V Droždíně koledovaly dvě skupinky, v Radíkově jedna
skupinka,“ přiblížil Jakub Šálek, místní asistent Tříkrálové sbírky.
Charita
Olomouc
věnuje výtěžek Tříkrálové sbírky 2022
na rozvoj domácí
hospicové péče na
Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb věnujícím se lidem
s duševním onemocněním. Podpoří
rovněž důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi
bez domova.
Charita Olomouc děkuje všem dárcům za projevenou
solidaritu s potřebnými.

PODPORA UKRAJINĚ
V neděli 13. března 2022 se konal ve svatokopecké bazilice koncert, jehož výtěžek byl věnován na podporu
uprchlíků z Ukrajiny. Taktéž benefiční první SVATOKO-

PECKÝ DOBRODEN, který se konal na Květnou neděli
a který vynesl 70 tisíc korun, byl uspořádán svatokopeckou farností na podporu uprchlíků z Ukrajiny.

SVATOKOPECKÉ HODY 28. – 29. května 2022
KMČ Svatý Kopeček, SRPŠ Svatý Kopeček, hodový
výbor a dobrovolníci zorganizovali Svatokopecké hody
2022.
V sobotu 28. května od 15 hodin bylo na hřišti u Fojtství
připraveno rodinné hodové odpoledne s programem pro
celou rodinu: parkurový workshop, překážková dráha
pro cyklisty, dětská diskotéka a dopravní soutěže. Vítáni
byli účastníci na kolech a koloběžkách. K dispozici bylo
občerstvení, skákací hrad a další atrakce, jako vodní
skluzavka.

Letní kino začínalo s promítáním v 21 hodin.
V neděli 29. května se v devět hodin řadil svatokopecký
hodový průvod, který prošel středem Svatého Kopečka
do baziliky Navštívení Panny Marie, kde byly hody ukončeny bohoslužbou. Mše svatá začala v 10 hodin. Od 11
do 13 hodin u sousoší sv. Jana Nepomuckého na Sadovém náměstí vyhrávala k poslechu i k tanci dechová
hudba Dolanka.
Pozvánky na svatokopecké hody roznášeli mládenec
s družičkou.

ZÁVODY HORSKÝCH KOL / MTBO – mountain bike orienteering
Zástupce pořadatele (Gigant orienteering, z. s.) orientačních závodů na horských kolech Ing. Toloch prezentoval
záměr pořádání akce v příštím roce (termín 1. – 6. červen-

ce 2022) v okolí Velké Bystřice, přičemž jeden ze závodních dnů se bude konat i na Sv. Kopečku.
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Olomouc. Letošní ročník se ponese v duchu motta „Svatý Josef: Těžkosti ti mohou dát sílu jít dál!“

24. ROČNÍK

Tradiční již 24. ročník Romské pouti proběhne na Svatém Kopečku 18. června 2022. Akci organizuje Charita

Svatý Josef: Těžkosti ti mohou dát sílu jít dál!
Sveto Josefos: Pháripena šaj tuke den zor, te džas dur!

bazilika Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku
u Olomouce

18. června 2022
Program
10:00 - 11:15 mše svatá
11:30 - 12:30 občerstvení pro poutníky v ambitu
12:30 - 14:30 společné setkání a prezentace romských komunit
14:30 - závěr pouti s požehnáním

PAMĚTNÍCI

Foto archiv J. Krejčové.
6

Tak mě tak napadlo při procházce Svatým Kopečkem, že
vím jen málo o budově staré školy, nyní pošty. Pamatuji
si, že tam kdysi byla mateřská škola, kterou jsem navštěvovala, ale to je tak asi všechno. Pár řádků z historie
by neškodilo, co myslíte? Kromě neosobních oficiálních
pramenů (odborné publikace, kroniky aj.) bych velmi
ráda využila osobních znalostí vás pamětníků. Osobní
zkušenost je osobní zkušenost a bylo by škoda, kdyby
zapadla.
Pokud máte zájem podělit se o své vzpomínky, volejte
724 444 300.
Olga Němcová

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
■ Dne 25. února 2022 bylo s povolením příslušných orgánů a na základě
odborného posudku skáceno sedm
vybraných přestárlých stromů na Sadovém náměstí.
■ Upozorňujeme osoby podnikající
především v pohostinství, aby si objednaly kontejnery na tříděný odpad,
např. od TSMO, a nevyužívaly kontejnery určené pro obyvatele.
■ Na základě stížností občanů prosíme obyvatele Svatého Kopečka, aby
házeli sklo do kontejnerů co nejvíce
potichu a nerušili občany.
■ Na adresu KMČ byla z magistrátu
přeposlána následující zpráva:
V posunutém termínu svozu BIO odpadu 23. 4. 2022 bylo při výsypu na
kompostárně nalezeno mnoho materiálu, který není kompostovatelný
a do hnědé nádoby NEPATŘÍ! V příloze jsou jejich příklady. Je nezbytné apelovat na občany o důsledném
dodržování návodu na nálepkách.
Při kompostování není možné likvidovat uhynulá zvířata (speciální likvidace přes MP), impregnovaná dřeva
(zbytky palet, dřevěné konstrukce
ošetřené nátěry), železné prvky (hřebíky – způsobují defekty používané technice a poškozují technologii)
a zbytky plastů nebo komunálního odpadu kontaminující rozkladný proces
a způsobující značné komplikace při
zpracování.
Většina spoluobčanů uvědoměle nakládá s odpady, ale
několik málo jedinců jejich snažení dokáže zmařit. Děkuji za apelování na občany dostupnými prostředky, které je navedou na správnou cestu správného zacházení
s BIO odpadem. Pokud si nebudou jisti správností

uložení odpadu do hnědé popelnice, rádi dotaz zodpovíme na zaslaný email s přiloženou fotografií a popisem
(odpady@tsmo.cz). Děti již třídit umí, zkusme jim to nekazit. Ivan Hansgut

Foto
© TSMO, a.s.
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ODEŠEL OTTO BABLER

VÝROČÍ 2022

V pátek 6. května 2022 zemřel
v požehnaném věku Ing. Otto Babler, který bydlel
v domě svých rodičů
pod Svatým Kopečkem, kde pečoval o
zbytek pozůstalosti
svého otce překladatele O. F. Bablera. Ve volném čase
se věnoval fotografii
a díky svému výtvarnému
talentu
zachytil řadu olomouckých památek
O. Babler v únoru 2020, foto
a městských zákouM. Kučera.
tí, Samotišky či pohledy na Svatý Kopeček. Smuteční rozloučení se konalo na Svatém Kopečku v pátek 13. května.

■ 1767 / 255 let, jedenáctiletý W. A. Mozart pobýval
v Olomouci
■ 1777, 245 let, olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství
■ 20. červenec 1822 / 200 let, se narodil Johann Gregor
Mendel, řeholník a opat, objevitel základních zákonů dědičnosti (studoval na univerzitě v Olomouci)
■ 27. března 1872 / 150 let, se v Lošticích narodil JUDr.
Richard Fischer, starosta města Olomouce v letech
1923–1939
■ 1937, Ander a synové / 85 let, společnost finančně
vstoupila do sportovního klubu Olomouce, který se nazýval SK Olomouc ASO
■ 1977, 45 let, zemřel prof. Václav Vejdovský, český lékař, oftalmolog, zakladatel a první přednosta oční kliniky
UP v Olomouci
■ 19. ledna 1942 / 80 let, se ve Velkých Opatovicích
narodil emeritní pomocný biskup olomoucký Mons.
Josef Hrdlička, působil v duchovní správě řady farností, pomocný biskup od roku 1990, překladatel duchovní
poezie
■ 19. února 1952 / 70 let, se v Olomouci narodil akademický sochař Otmar Oliva, specializuje se na liturgické
předměty a úpravu chrámových interiérů, v Olomouci autorem fontány Pramen živé vody (u Sarkandrovy kaple)
nebo úpravy interiéru kostela sv. Anny
■ 16. září 1952 / 70 let, se v Kunovicích narodil svatomořický probošt P. František Hanáček, přes 30 let je
duchovním správcem farnosti sv. Mořice, pořádá také
poutě do Staré Vody u Libavé
■ 1997 / 25 let, povodně v Olomouci

PODĚKOVÁNÍ
■ Velikonoční atmosféru navodila výzdoba provedená
dětmi ZŠ a MŠ Svatý Kopeček v ulici K Hájence. Fotografie dokumentuje, jak se jim to podařilo. Děkujeme!

ZAJÍMAVOSTI
■ Svatý Kopeček má nejvíce dokumentů, článků, tiskovin a fotografií na internetových stránkách KMČ v celé
Olomouci.
■ Svatokopecké muzeum letos vstoupilo do své druhé
návštěvnické sezóny.
■ Sestry premonstrátky si letos v květnu připomněly
120 let od založení kongregace na Svatém Kopečku.

Foto O. Němcová.
■ Žáci základní školy na Svatém Kopečku uklízeli na
několika místech les. Vyčištěná místa jsou označena jejich cedulkou. Děkujeme!

Přivítejte léto
svým upraveným okolím!
Další uzávěrka Svatokopeckých
novin je 31. července 2022.
Zapojte se do psaní!
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