SVATOKOPECKÉ
NOVINY
ročník 3, číslo 3/4, září 2022

ÚVODNÍK
Vážení svatokopečtí občané, jak již asi víte, čekají nás koncem září volby do městského zastupitelstva, a tedy se
i chýlí ke konci čtyřletý mandát KMČ č. 25 Svatý Kopeček. Kde jsou dvě a více osoby, tam bývají často i různé názory, a tak i mezi členy KMČ Svatý Kopeček byly a v budoucnu i budou rozdílné pohledy, recepty, jak řešit ten a onen
problém… Zásadní však je, že se ve finále podaří ve prospěch Svatého Kopečka nalézt společné řešení, které ale
nemusí rezonovat s názory všech občanů. Což ostatně ani není často reálné. Do rukou se vám dostává poslední letošní dvojčíslo Svatokopeckých novin. Ty se již staly součástí Svatého Kopečka a pevně věříme, že v jejich vydávání
bude pokračovat i nově ustanovená KMČ Svatý Kopeček.
Školákům, kantorům a rodičům přejeme úspěšný start do nového školního roku a všem obyvatelům a příznivcům
Svatého Kopečka krásný a pokojný podzimní čas a vše dobré!
Vaše redakce

BUDOVA NA KŘIČKOVĚ ULICI Č. 4 – NADĚJE NA REKONSTRUKCI
A KOMUNITNÍ CENTRUM
Dnes již více jak deset let nevyužitá budova, postavená v roce 1986, je radou města schválena ke kompletní
rekonstrukci. Zpracovaný projekt počítá s vybudováním
prostor pro školní družinu a komunitní setkávání. Jedná se o výsledek intenzivní spolupráce komise městské
části, místní Tělocvičné jednoty Sokol, svatokopecké
školy a městské rady.
Od roku 2011 je budova prázdná, pouze v několika přízemních místnostech je sklad materiálu KMČ Svatý Kopeček. Na počátku volebního období bylo v části budovy
zprovozněno veřejné WC, jež slouží turistům parkujícím
u Fojtství a svatokopeckým občanům při místních akcích. Cílem komise i místních spolků bylo celkové zprovoznění objektu pro potřeby místních obyvatel. Potenciál měla zejména myšlenka sjednocení prostor v prvním
patře do jednoho velkého sálu/tělocvičny. Po jednáních
s vedením města dala komise finanční podporu TJ Sokol Svatý Kopeček na přípravu investičního záměru.

Zpracovaný materiál z 14. ledna 2021 přinesl návrh na vytvoření multifunkčního prostoru pro sportovní, klubovou
a kulturně společenskou činnost v prvním patře a vybudování skladovacího, technického a hygienického zázemí
v přízemí objektu. Avšak teprve zapojení ZŠ a MŠ Dvorského dalo celé věci reálnou podobu, jež stojí na využití dotací
v resortu školství. V letošním roce tak vznikl projekt
rekonstrukce budovy (a jejího okolí) pro školní družinu, umožňující též komunitní setkávání. Vzniknou zde
vhodné prostory využitelné místními spolky, sportovními
kluby a občany pro volnočasové aktivity, jakož i sociální
zařízení pro veřejnost. V prvním patře budou vybudovány tři třídy školní družiny, jež budou odděleny posuvnými
stěnami. Po zasunutí mobilních příček lze ze tříd vytvořit
jeden velký sál (cca 28 x 10 m). Na patře bude též cvičná
kuchyňka. V přízemí objektu budou šatny školní družiny,
šatny a sprchy pro hřiště, toalety pro venkovní provoz
(i veřejné), jakož i zázemí pro školní družinu a komunitní
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setkávání – knihovna, čítárna, sborovna, šatny personálu, sklady, společenská místnost. Nová plocha střechy
nabídne vyhlídkovou terasu, celý objekt bude bezbariérový a zateplený. Vedle budovy bude vybudováno nové
hřiště pro malou kopanou s umělou trávou i osvětlením
a nové oplocení areálu. Stávající dětské hřiště bude zachováno.
Předpokládané stavební náklady na rekonstrukci objektu
(včetně bezprostředního okolí) dle projektu činí 62 436
tis. Kč vč. DPH. Náklady tak zahrnují: rekonstrukci objektu, vestavěného nábytku a kanalizace a HDV (hlavní
el. vedení) – 52 729 tis. Kč vč. DPH; zpevněné plochy

a hřiště – 7 858 tis. Kč. Zbytek nákladů je tvořen ostatními a vedlejšími rozpočtovanými náklady – 1 849 tis. Kč
vč. DPH. V této souvislosti bude možné požádat o dotaci
v nově připravované výzvě IROP v oblasti vzdělávací infrastruktury.
Rada města Olomouce schválila dne 22. srpna 2022 zařazení realizace rekonstrukce objektu Křičkova 4 do plánu investic na rok 2023 a uložila odboru investic zahájit
přípravu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Doufejme tedy, že se příští rok začne stavět.
Michal Krejčí

REALIZACE PROJEKTU INFORMAČNĚ DOPRAVNÍHO SYSTÉMU SE BLÍŽÍ
Na přelomu října a listopadu se zahájí práce na projektu
„IDS“, což je informačně dopravní systém pro nasměrování řidičů na parkovací místa na Svatém Kopečku. Projekt „IDS“ v turistické sezóně přispěje k plynulosti jízdy
a sníží tak dopravní zátěž pro místní obyvatele.
Z technické zprávy projektu vyjímáme popis účelu stavby: „Navigační parkovací systém na Sv. Kopečku bude
sloužit k předání informací řidiči o možnosti zaparkování/odstavení vozidla na daných parkovacích plochách
a o obsazenosti těchto parkovacích ploch. Veškeré informace budou v čitelné formě a aktuální, a řidiči budou
předány v dostatečném předstihu, aby byl schopen rozhodnout, na které parkovací ploše vozidlo zaparkuje/odstaví.“ Současně s navigací dojde i k zpoplatnění všech
turisticky využívaných parkovacích míst, což zajistí závorový systém: „Závorový systém pro venkovní parkovací plochy bude zahrnovat automatický systém pro řízení
a správu parkovišť včetně platebních terminálů. Bude
zahrnovat ucelenou sadu hardwarového zařízení, jako
jsou závory, příjezdové a výjezdové terminály, platební
terminály a komplexní softwarové řešení, které umožní

zákazníkům vjezd na parkovací plochy s účelem odstavení nebo stání vozidla.“ Některá parkoviště svým umístěním nelze uzavřít závorovým systémem, proto budou
parkovací stání snímána magnetickými detektory pod
vozovkou. Platba za parkování pak bude probíhat přes
parkovací automat. Systém zahrnuje i navigační tabule
umístěné na Sv. Kopečku i na příjezdových komunikacích ve směru od Samotišek/Droždína či Lošova.
V letošním roce budou stavební práce probíhat na parkovišti u zoo a u Fojtství, což si vyžádá náklady ve výši
4,6 mil. Kč. Realizace dalších lokalit – parkoviště
u Ovčačky, podél silnice na Radíkov a u Macků – plynule naváže tak, aby bylo do hlavní turistické sezóny
2023 vše hotovo. Celková výše investice činí 14,7 mil.
Kč a vzhledem k příjmům z parkovného se městu vrátí
v několika letech. Budoucí příjmy pak mohou být v rámci
fondu mobility opět investovány na Svatém Kopečku na
další dopravní investice a posílení parkovací kapacity.
Michal Krejčí

PŘÍPRAVA ZÁMĚRU „SV. KOPEČEK, PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA“
V loňském listopadu navštívili komisi naší městské části místní občané s podnětem na vytvoření parkovacích
míst u hřbitovů na Svatém Kopečku. Situace je komisi
známa a proto již měla předchystaný návrh ve „Studii
úpravy dopravního režimu na Sv. Kopečku“ (k dispozici
na odkazu: https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek).
V letošním roce byla tedy zadána projektová dokumentace, jež je hrazena přímo z finančních prostředků komise a je aktuálně zpracovávána. V listopadu by mělo být
k dispozici stavební povolení. S realizací této investice,
v odhadované výši jednoho milionu korun, se počítá již
v příštím roce. S jejím prosazením napomáhá i společné
prohlášení předsedů komisí městských částí Droždína,
Lošova, Radíkova a Svatého Kopečka, neboť špatná dopravní obsluha hřbitovů trápí i další obyvatele Olomouce
a okolních obcí (např. rovněž Samotišky).
Michal Krejčí
Příloha: Prohlášení předsedů komisí městských částí
Droždín, Lošov, Radíkov a Svatý Kopeček k projektovému záměru „Svatý Kopeček, parkoviště u hřbitova“
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Vycházejíce z oprávněných potřeb a četných podnětů
občanů městských částí Droždína, Lošova, Radíkova
a Svatého Kopečka tímto společně prohlašujeme svou
podporu pro přípravu a realizaci záměru: „Sv. Kopeček,
parkoviště u hřbitova“, na který je v současnosti zpracovávána projektová dokumentace od Ing. Tomáše Tužína.
Starý a nový hřbitov na Svatém Kopečku tradičně slouží jako místo odpočinku našich zesnulých a jako takové je navštěvováno místními obyvateli farnosti Svatý
Kopeček, do které spadají naše městské části. Rovněž
je využíváno dalšími obyvateli města Olomouce a okolních obcí, kteří zde mají pochovány své blízké. Přitom
považujeme za přirozené, že pro dopravu smutečních
věnců a dalšího materiálu, tak i starších a zdravotně handicapovaných osob, je zapotřebí zajistit příjezd
a stání osobními automobily přímo u místních hřbitovů.
V současnosti zde parkovací místa zcela chybí a při odstavení automobilů je poškozována parková zeleň. Řidiči, kteří nesplňují status dopravní obsluhy, jsou zde opakovaně pokutováni městskou policií. Z tohoto důvodu
byla Komisí městské části Svatý Kopeček zadána projektová dokumentace záměru, která vychází ze „Studie
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Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova: situace pozemní komunikace.
úpravy dopravního režimu na Svatém Kopečku“ (Ing. Tomáš Tužín, prosinec 2020). Předmětná projektová dokumentace zde navrhuje vytvoření čtyř parkovacích stání,
z toho je jedno místo určeno pro invalidy. Dokumentace
je v současnosti zpracovávána a projednávána s cílem
získat v letošním roce společné povolení pro provedení
stavby.
V návaznosti na výše uvedené žádáme vedení statutárního města Olomouce, aby při přípravě rozpočtu města
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Na Svatém Kopečku dne 14. června 2022.
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PROJEKT AKTIVNÍ OBČANSTVÍ V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace se zapojila do dlouhodobého projektu vyhlášeného
agenturou ARPOK Olomouc. Projekt měl několik kampaní (výstupů). První kampaní bylo vydání kalendáře, ve
kterém žáci naší školy ztvárnili cíle globálního rozvojového vzdělávání. Druhou velkou kampaní v závěru projektu
byla výstava nazvaná Na plotě.
Výstava Na plotě
Kampaně pro veřejnost se zúčastnili žáci prvního a druhého stupně ZŠ. Zapojeni byli i vyučující výtvarné výchovy, kteří se na realizaci podíleli. Témata byla volena
tak, aby byla dětem srozumitelná. Žáci prvního stupně
se zabývali tématy týkajícími se přírody – vzduch (kli-

OBJE

matické změny), zdraví a dostupnost zdravotnické péče
a zdravý životní styl. Žáci druhého stupně se věnovali tématům mír ve světě, dětská práce či odpovědná výroba
a spotřeba. Cílem výstava bylo oslovit místní obyvatele
a rodiče, kteří se v blízkosti školy pohybují a nastínit jim
problematiku globálního vzdělávání. Oslovit měla i širší veřejnost, jelikož Svatým Kopečkem prochází mnoho
návštěvníků a turistů.
Práce žáků byly vystaveny na oplocení školního pozemku do konce prázdnin.
Do kampaně se zapojila cca 46 žáků prvního a 13 žáků
druhého stupně. Vystaveny byly nejzdařilejší výtvory.
Pavlína Šťastná
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STUDIE OBNOVY SADOVÉHO NÁMĚSTÍ PŘED DOKONČENÍM
Rok a půl práce na architektonicko-krajinářské studii obnovy Sadového náměstí se chýlí ke konci. Vzniklý koncepční materiál představuje „rozetnutí gordického uzlu“,
neboť daný prostor vyhodnotil ze všech možných hledisek
a následně navrhl jeho celkové řešení. Bez ucelené studie nešlo navzájem provázané problémy zdárně rozmotat.
Získali jsme tak poklad k jednání se všemi partnery i zadávací dokumentaci pro dílčí realizace v nejbližším období.
Právě z důvodu možné etapizace realizačních prací pracuje studie s tzv. „realizačními celky“, a to ve třech kategoriích, jež odrážejí majetkoprávní vztahy – A) pozemky
města, B) pozemky církve a C) pozemky se smíšenými
majetkoprávními vztahy. Dlouhodobý investiční plán měs4
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ta zahrnuje projektový námět „Sadové náměstí – revitalizace“ s předpokládanými výdaji na projektovou dokumentaci ve výši 8 mil. Kč a realizačními náklady 72 mil. Kč.
Pořízení projektové dokumentace na realizační celky
v majetku města bylo schváleno radou (8. srpna 2022)
a mělo by se tak promítnout do rozpočtu příštího roku.
Konkrétně se jedná o komunikaci před restaurací Chalupa na schůdkách (zde vznikne jedenáct parkovacích
míst K+R) a dále podél budovy s poštou až k Hospici,
včetně vytvoření místního náměstíčka tvořeného mlatovou plochou se stromy a trvalkovým záhonem. Druhou
čistě městskou lokalitou je prostor před vstupem do základní školy na ul. Holubova.
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návrhové celky

1.

Severní část Sadového náměstí, mezi chrámem a Norbertinem

2.

Východní část Sadového náměstí, prostranství na ose chrámu

3.

Nástupní prostor na Sadové náměstí z ulice Holubova

4.

Spojovací cesta od ulice Holubova k „bódkám“

5.

Prostranství před „bódkami“

6.

Nástupní prostor na Sadové náměstí z ulice Dvorského

7.

Socha svatého Jana Nepomuckého

8.

Předprostor KMČ

9.

Návrší Jana Pavla ll.

10.

Ulice Holubova, prostor před ZŠ Dvorského

11.

„Kiss and Ride“ u restaurace „Chalupa Na Schůdkách“

12.

Farní zahrada

13.

“Bódky”

14.

Informační centrum a zkapacitnění WC
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Rozsáhlý prostor v severní (před Norbertinem) a východní části (tzv. plac) Sadového náměstí spadá do kategorie
realizačních celků B) a C), kde jsou dva vlastníci – statutární město Olomouc a Královská kanonie premonstrátů na Strahově a tudíž je třeba více času na přípravu,
projednání a společnou dohodu o realizaci návrhu. Do
něj lze případně zahrnout i části území čistě v majetku
církve/premonstrátů, tj. prostor před bazilikou – Návrší
Jana Pavla II.
Nejsložitějším, a přitom jádrovým územím, je prostor
před bódkami, jehož pozemek spoluvlastní patnáct osob
(fyzických i právnických), z nichž jednou je i město. Cílem města zde není odkup bódek, jistě ne těch funkčních a využívaných (v úvahu připadají prázdné či pouze občasně otevírané bódky), nýbrž dohoda o správě
a údržbě veřejného prostoru, tedy pozemku před bód-
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kami. Jednou z cest, zejména z dlouhodobého pohledu,
je i sjednocení vlastnictví pozemku ve prospěch města.
Případný prodej vlastnických podílů je ovšem na rozhodnutí jejich majitelů. Avšak teprve po vyřešení majetkoprávních vztahů lze očekávat přípravu a realizaci návrhu
studie, který je zde velmi zdařilý.
Studie obnovy Sadového náměstí bude mít povahu tzv.
„územní studie“, jedná se tedy o územně plánovací podklad řešící koncepci uspořádání určité lokality, např. stanovuje intenzitu využití pozemků, navrhuje uspořádání
veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, apod.)
a vymezuje uliční či stavební čáry. Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn
v územním řízení, není však ze zákona závazná.
Michal Krejčí
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OTEVŘEME ZAHRADU
Projekt Otevřeme zahradu Dobrého místa pro život chce
pomoci Hospici na Svatém Kopečku vytvořit z bývalé,
dnes už zchátralé zahrádkářské kolonie, místo relaxace
a odpočinku pro klienty hospice i veřejnost.
V roce 2018 získal po dlouhém úsilí bývalý ředitel Jiří Borik pozemky pod Hospicem na Svatém Kopečku, kterým
říkáme zahrada. Pozemky v minulosti sloužily jako zahrádky, mnohdy i se zahradními domky a podobně, ale je
tomu už více než dvacet let, kdy místo chátrá. V posledních letech, a letos zvlášť, získává hospic prostředky na
zajištění provozu velmi obtížně, a tak na naši popelku-zahrádku nezbývá moc peněz ani sil. Od loňského roku
začal na zahradě pracovat zahradník, tuto pozici financoval Úřad práce v Olomouci. Letos v květnu se skupina
cca 36 pracovníků a přátel hospice i s dětmi vrhla do úklidu. Velký kontejner odjel, zahrada prokoukla, ale ještě to
nestačilo. Naděje svitla na prezentaci hospice v kavárně
Naše Café – Caritaska, kde toto smutné téma zajímalo
Věru Zukalovou z Dobrého místa pro život. A dále už začínáte tušit, jaké bylo pokračování.
Je to malý zázrak, že zahradě, která má pomáhat, pomáhají lidé z různých míst. Našim snem je, aby zahrada zapadla do nádherného okolí baziliky, tohoto posvátného
místa. Sloužit by měla hlavně klientům a jejich blízkým,
zvláště pak dětem, které se na návštěvách často nudí.
Mnohdy návštěvy využívají možnosti provázet své blízké

i několik dnů, pak jim krásná zahrada může nabídnout
oázu klidu a taky potřebné síly, které v tomto těžkém
období tolik chybí. Mnozí naši lidé tráví čas na terase,
a právě pohled na upravenou zahradu jim dlužíme.
Rádi bychom prostor v daných hodinách otevřeli i veřejnosti, aby mohli lidé v krásném prostředí na Svatém
Kopečku spočinout a pobýt. Třeba se podaří překonat
i obavy, které slovo hospic často vzbuzuje.
Z následujících fotografií můžete sami posoudit, kolik
se toho od první návštěvy V. Zukalové ze spolku Dobré
místo pro život změnilo. Za touto proměnou je spousta
práce mnoha lidí, kteří se rozhodli do projektu Otevřeme zahradu zapojit a kterým bychom touto cestou rádi
poděkovali. Na zahradě proběhla 13. srpna 2022 první
veřejná brigáda, kdy se povedlo vyklidit a odvézt velkou
část sutin z různých rozpadlých zídek a plotů a odstranit
náletové rostliny. Této brigádě předcházelo několik dní
práce dobrovolníků a hlavně bagristy z firmy Walter Stroje (majitele Ludvíka Chodila), která je spolupracovníkem
projektu. Po brigádě proběhlo zaměření zahrady geodetem a na projektu již pracuje zahradní architekt.
Pokud máte zájem se do projektu Otevřeme zahradu
zapojit nebo jen sledovat, jak projekt pokračuje, máte
možnost na facebookové stránce: Otevřeme zahradu
(https://www.facebook.com/DobroZahradaOlomouc).
Těšíme se na Vás v zahradě hospice.

Článek a fotografie jsou převzaty z FB profilu Hospice na Svatém Kopečku, redakčně upraveno.
https://www.facebook.com/hospickopecek
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SVATÝ KOPEČEK NAVŠTÍVIL KARDINÁL CZERNY.
JE KLÍČOVÉ SI NASLOUCHAT, ZDŮRAZNIL
Na olomoucký Svatý Kopeček zavítal ve středu 6. července kardinál Michael Czerny SJ z Říma, který se seznámil se službami, prací a posláním Charity Olomouc.
Vyslanec Svatého stolce promluvil o důležitosti naslouchat a nastínil, že součástí řešení sociálních problémů
musí být také sami strádající.
Prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nejprve navštívil klienty a pracovníky Domova sv.
Anežky pro osoby se sníženou soběstačností. Po vřelém
přivítání odhalil, kde hledat a nalézat skutečný domov.
„Domov je mezi námi všemi. Je to místo, kde přijímáme,
ale také dáváme,“ uvedl kardinál Czerny. Posléze posvětil ikonu svaté Anežky a požehnal všem přítomným.
Prohlédl si také svatokopeckou baziliku Navštívení Panny Marie a se zájmem si vyslechnul představení středisek a služeb Charity Olomouc pro osoby bez střechy
nad hlavou. „Svatý otec nám klade na srdce a v Kristově
jménu nás žádá o to, abychom při charitní práci stále používali hlavu. Tím vytváříme kompetentní Charitu, která
je připravena pomáhat efektivně všem. Vy jste důkazem
toho, že je to možné a máte skutečnou úctu k lidem, kte-

ré doprovázíte,“ prohlásil kardinál Czerny podle něhož je
klíčovou složkou sociálních služeb potřeba naslouchat.
„Ač je to výzva, pořád má smysl se ptát a dále naslouchat. Je to součástí důležitého procesu, do kterého jsme
všichni zapojeni. Lidé, kteří jsou slabí a potřebují podporu, musí mít hlas. Ale musí také být součástí řešení,“
podotknul a poděkoval pracovníkům olomoucké Charity
za jejich službu. „Ani vy byste se neměli cítit a být sami,“
zdůraznil jeden z 207 úřadujících kardinálů, jehož Dikasterium má na starost podporu sociální spravedlnosti.
„Je pro nás nesmírná čest, že si vybral právě Charitu
Olomouc k seznámení se s tématem bezdomovectví u
nás. Dokázal si i v nabitém programu při návštěvě cizí
země najít čas na toto setkání, což považuji za obrovský
projev úcty k naší práci a k našim pracovníkům,“ uvedl
ředitel Charity Olomouc Petr Prinz. „Bylo to velmi milé,
lidské a příjemné setkání. Věřím, že slova pana kardinála Czerného byla povzbuzením pro všechny pracovníky
zabývající se pomocí druhým,“ doplnil vedoucí Střediska
pro lidi bez domova Charity Olomouc Alexandr Dvořák.
Tobiáš Czekaj, Charita Olomouc

PLÁNOVANÉ AKCE TJ SOKOL SVATÝ KOPEČEK
Do konce letošního roku se můžete těšit na následující
akce. Podrobnosti k nim sledujte na plakátcích a sociálních sítích.
4. 10. / Památný den sokolstva, dolní rybník, lípa.

říjen / Dětský sokolský běh republiky, velké hřiště.
17. 12. / Předvánoční setkání všech členů a přátel Sokola, sokolské hřiště.
Marta Čapková

NEŠVARY NA SVATÉM KOPEČKU

Netříděný odpad uložený 1. srpna 2022 mimo popelnice.
Foto Olga Němcová.

Nelegální parkování vozidel na Sadovém náměstí. Foto
Stanislav Černý.

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25 SVATÝ KOPEČEK UKONČUJE VE STÁVAJÍCÍM SLOŽENÍ
SVOU ČINNOST. OBČANŮM SVATÉHO KOPEČKA PROTO DĚKUJE ZA JEJICH
PODNĚTY A PŘÍZEŇ A PŘEJE JIM VŠE DOBRÉ.
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