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ÚVODNÍK
Vážení svatokopečtí občané,
držíte v rukou čtvrté a zároveň poslední číslo letošních Svatokopeckých novin. V této chvíli je již dokončen projekt estetizace v okolí budovy bývalé školy, jehož výsledek je, jak věříme, ku prospěchu všech, kteří využívají místní obchod
a služby pošty, knihovny, klubovny a ordinace. KMČ také spolupracuje na koncepci úpravy Sadového náměstí, dále se
zabývá využitím budovy na Křičkově ulici, která by se mohla po letech dočkat opravy díky dotačním titulům v oblasti
školství. Prioritou je spolupráce s místními spolky na přípravě projektu rekonstrukce a jejím následném využití. Provoz
budovy bude v režii místní základní školy. KMČ se i nadále snaží najít kompromisní řešení přivážení dětí do místní
základní školy.
Vaše redakce

NAŠI VYHRÁLI!
Po dvou letech 23. září 2021 se opět uskutečnil branný závod pro seniory v zoologické zahradě na Svatém
Kopečku, pořádaný Městskou policií Olomouc. Na úvod
přivítali účastníky primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek a ředitel Městské policie Olomouc
Mgr. Pavel Skalický. Poté následovalo slovo zástupce
červeného kříže Ing. Romana Váni, ředitele zoo Dr. Ing.
Radomíra Habáně a samotný závěr obstaral krajský koordinátor BESIP Ing. Miroslav Charouz. Všichni soutěžícím popřáli hodně úspěchů v závodě.
Pro jednadvacet tříčlenných družstev byla připravena
trasa v délce cca tří kilometrů, na které účastníci plnili
úkoly z oblasti topografie, zoologie, botaniky a činností
spojených s mimořádnými událostmi. Trať byla doplněna
o dovednostní úkoly v podobě střelby z laserové pistole,
lanové dráhy, hodu koulí na cíl a hodu šipkami. Za náš
klub nastoupili Petr Fiala, Olga Schneiderová a Pepa
Beran. Svatokopečtí poprvé v této soutěži vyhráli s počtem 130 bodů, na druhém místě bylo družstvo Droždín
2 se 128 body a třetí místo obsadilo družstvo Pešek se
115 body. Soutěžící přišli vydatně povzbudit další

Foto: Petr Fiala.
členové z našeho klubu seniorů. Branný závod byl velice dobře připraven a organizován, proto se účastníkům
také dobře závodilo. Srdečně gratulujeme!
Redakce

ROK 2021 SE PRO ARCIBISKUPSKÉ LESY A STATKY OLOMOUC S.R.O.
NESL V DUCHU INTENZIVNÍ VÝSADBY
Stejně jako v uplynulém roce, také letos bylo pro lesníky
z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. prioritou
zalesnit kalamitní holiny, které vznikly jako následek boje
s přemnoženým kůrovcem. Plány pro rok 2021 dosahovaly výše téměř 6,5 milionu sazenic, které v průběhu jarní a podzimní výsadby zapustily své kořeny do země.
V rámci podzimní etapy výsadby nám opět pomohla také
široká veřejnost, která se dobrovolně zapojila do zalesňování Hostýnských vrchů a Jeseníků. Dobrovolníci nám
celkem pomohli vysadit na deset tisíc stromků a za to

jim patří obrovský dík. Na oplátku se také Arcibiskupské
lesy a statky Olomouc snaží se svou nabídkou otevřít
veřejnosti a nabídnout své produkty lidem v regionu. Již
více než rok si mohou zájemci zakoupit palivové dříví,
čerstvou zvěřinu či využít nabídky loveckých chat v turistických destinacích ke krátkodobému pronájmu. Spolupráce s místními již od nepaměti patřila k práci hajného
a my se snažíme tuto tradici i nadále rozvíjet.
Dagmar Obšilová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V pondělí 1. listopadu se již tradičně konala na Svatém
Kopečku Strašidelná škola.
Žáci a pedagogové Základní školy Dvorského se v odpoledních hodinách změnili v děsivá stvoření – čarodějnice, bubáky, kostlivce, krvelačné upíry či chodící mrtvoly.
O strach nebylo nouze. Jen ti nejstatečnější se vydali
na stezku potemnělou školou a za svitu svíček a zvuků ze záhrobí čelili hrůzostrašným nástrahám, které pro
ně připravili pedagogové a žáci devátých tříd. Po cestě
museli návštěvníci splnit různé úkoly, které vyžadovaly
značnou dávku odvahy. U věštkyně Sibyly mohli nahléd-

nout do jejich budoucnosti, u Strážce duší se museli vykoupit, čarodějnice po nich vyžadovala najít své pavouky v tajemných krabicích. Nejen tohle všechno museli
návštěvníci splnit, aby se na konci děsuplné cesty mohli
občerstvit výbornými pochoutkami – a jak jinak než ve
tvaru roztomilých strašidýlek, dýní a pavouků. Nutno podotknout, že návštěvníci měli pro strach uděláno a zdárně všichni přežili! A tak se budeme těšit na další ročník
naší nejoblíbenější školní akce!
Ilona Andrýsková, zástupkyně ředitele

Foto: archiv ZŠ Dvorského.

ZOO OLOMOUC V ZIMĚ
Návštěvníky srdečně zveme na procházku zimní zoologickou zahradou. Kromě zvířat se v areálu od 26. listopadu setkají s novými instalacemi k českým vánočním
pohádkám, následně přibude i vánoční výzdoba. Gastro
během vánočního času připraví obvyklou zimní nabídku, v níž punče jistě nebudou chybět. V případě večerních vánočních prohlídek nedokážeme v současné době

s měsíčním předstihem říci, zda proti nim nebudou promlouvat nařízení vlády z důvodu nepříznivého vývoje
epidemiologické situace v zemi, a proto je třeba sledovat
aktuální otevírací dobu a informace na webových stránkách zoo z důvodu vývoje epidemiologické situace.
Iveta Gronská

VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
Dne 4. října 2021 v 17 hodin jsme se sešli u rybníka na
Radíkovské ulici, abychom uctili blížící se Památný den
sokolstva, který každoročně připadá na 8. říjen. Nejprve
jsme na vodu vypustili lodičky, které si zúčastněné děti
s sebou přinesli. Každá lodička osvětlená hořící svíčkou
symbolizovala sokolskou duši, která neváhala obětovat
svůj život za svobodu národa. Po vypuštění poslední lodičky vytvořili všichni přítomní světelný průvod a s rozžatými svícemi se vydali k naší sokolské lípě na hřiště. Zde
jsme položili květiny a přinesené svíčky a řekli si něco
o významu této chvíle a proč je důležité si ji připomínat.
Závěrem byli všichni přítomní pozváni na teplý čaj a již
tradiční perník a jablečný štrúdl. Památný den sokolstva
je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během
téměř stošedesátileté existence našeho spolku obětovali
své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.
Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických
událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo
v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni,
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deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 %
z nich do konce války zahynulo. Od roku 2019 je tento den zařazen do kalendáře významných dnů České
republiky.
Marta Čapková

Foto: František Prášil.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, ALE JAK NA TO?
Nic nového pod sluncem. Toto heslo vymyslel pán, který se jmenoval Josef Tyrš. Ten, spolu s dalším mužem,
Jindřichem Fügnerem, založil v roce 1862 spolek Sokol.
Ukrývá v sobě pravdu, kterou by si každý měl vzít k srdci
a hlavně ji ve svém životě uplatňovat. Naše psychické
i fyzické zdraví by mělo být na prvním místě. Máme
totiž jen jedno. Ale jak na to? Jednou z cest je pohyb
a cvičení, neboť psychické zdraví předpokládá zdraví
těla. Čím více cvičíme, tím také déle žijeme, ale především jsme mentálně aktivní až do stáří. Tuto pravdu již
dávno objevily dříve narozené ženy Svatého Kopečka
organizované v TJ Svatý Kopeček a dlouhá léta se scházejí na pravidelném cvičení. A nejen to! Portfolio svých
činností v minulých letech rozšířily o výjezdní víkendová
setkání plná aktivit od turistiky, přes návštěvu kulturních
památek až po společné taškařice s jediným cílem: „Ve
zdravém těle zdravý duch“. Věk je pro nás jenom číslo.
Máš-li chuť aktivně trávit volný čas, přidej se k nám.

Foto: Hana Honová.
Cvičíme každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 v úžasné nové
tělocvičně ZŠ Svatý Kopeček.
Olga Němcová

SV. MARTIN NA SVATÉM KOPEČKU
Tradičně v den svátku sv.
Martina jsme se za soumraku
v 17.00 hodin sešli u sochy
sv. Jana Nepomuckého. Svatý Martin přijel se svou družinou, která tentokrát čítala
dva koně – Famira a Fábia
a čtyři zbrojnoše v kápích
s loučemi. Celý dav ho vítal
pokřikem „Martine, Martine…“
a za všechny přítomné ho svým
proslovem přivítal také svatokopecký farář Adrian Zemek,
doprovázený ministrantem
s kadidlem. Svatému Martinovi byl slavnostně předán klíč
od baziliky, jako symbol toho,
že naše svatokopecká bazilika je otevřena pro všechny ty, kteří hledají pomoc,
útěchu, místo pro modlitbu
a kteří touží po Boží blízkosti, podobně, jako svatý Martin
dokázal za svého života po-

máhat těm, kteří to potřebovali a přicházeli k němu.
Průvod se vydal ke schodům
baziliky Navštívení Panny
Marie a na schodech se sv.
Martin setkal se žebrákem,
se kterým se rozdělil o svůj
plášť. Všemu tomu dění přihlížely děti s lampióny a všichni přítomní se na závěr mohli občerstvit koláči a trochou
čaje. Akci finančně podpořila
KMČ Svatý Kopeček.
Těšíme se, že za rok přijede
sv. Martin znovu a přijdou i ti,
co museli zůstat v karanténě
doma.
Ladislav Šnevajs

Foto: Ladislav Šnevajs.

PODNĚT OBČANŮ
Na listopadové schůzi KMČ zazněl apel proti pokutování aut stojících u hřbitovů ve dnech „dušiček“, kdy lidé
ve zvýšené míře přiváží často méně pohyblivé seniory
na hřbitov zavzpomínat na své zemřelé příbuzné. KMČ
byla občany požádána, aby v této věci jednala s policií.
Podle sdělení vedoucího oddělení pořádkové směny MP
Olomouc „se strážníci v období Dušiček zaměřovali zejména na dohled nad veřejným pořádkem. V rámci této
činnosti bylo řešeno i nevhodné parkování zjištěné jak
z vlastní činnosti strážníků, tak z oznámení přijatých od
občanů. Při řešení parkování vozidel v blízkosti hřbito-

va bylo přihlédnuto ke všem okolnostem, které mají vliv
na posouzení společenské škodlivosti, jako je míra zavinění, možnosti parkování v dostupné vzdálenosti od
hřbitova i pro méně pohyblivé občany apod.“ Stížnosti
také nasvědčovaly neseriózně pojaté letáky rozvěšené
neznámou osobou po okolí hřbitova.
Komise byla rovněž požádána, aby podpořila vznik parkování u starého a nového hřbitova a aby byla zadní vstupní
část starého hřbitova vydlážděna. Zřízení legálních parkovacích míst a úprava okolí hřbitovů je v jednání.
Redakce
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SVOZ BIOODPADU
Na Svatém Kopečku je poslední svoz bioodpadu plánován
17. prosince 2021. Dne 18. ledna 2022 se pak uskuteční
mimořádný svoz a první svoz ve čtrnáctidenním intervalu

je stanoven na 11. březen 2022. Bioodpad odložený vedle hnědých popelnic nebude odvezen.
Zdroj: www.olomouc.eu

SENIORŮM A MAJITELŮM DOMŮ PORADÍ DVĚ PŘÍRUČKY HASIČŮ
Dvě nové příručky z oblasti požární ochrany připravili
pro veřejnost odborníci z hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve spolupráci s krajským úřadem.
V prvním případě se zaměřili na starší generaci, ve druhém se pak věnovali problematice bytových domů. Brožura je určená především majitelům objektů, bytovým
družstvům a společenstvím vlastníků.
První z letošních brožur se jmenuje Příručka pro seniory.
Srozumitelnou a přehlednou formou připomíná základní
pravidla požární ochrany a bezpečnosti. Radí, kam zavolat a co přesně říci v případě nebezpečných či krizových
situací. Připomíná, jak se zachovat, když začne hořet

nebo když přijde velká voda. Senioři se rovněž dozvědí,
že evakuace není žádná věda a že mnohdy je jedinou
možností, jak si zachránit život. V každé ze sedmi kapitol
najdou příklad z praxe a na jejím závěru kvíz doplněný
křížovkami či osmisměrkami.
Publikace nazvaná Klíč k bezpečnému bydlení je určená především majitelům objektů pro bydlení, předsedům
bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek.
Brožura seznamuje s tím, jak zabezpečit objekty pro bydlení proti vzniku požáru v jednotlivých domácnostech
i ve společných prostorách.
Převzato z www.olomouc.eu

KRÁTCE
■ Nové Svatokopecké muzeum
s expozicí „Poutní místo Svatý
Kopeček, historie a současnost“
navštívilo během turistické sezóny více jak 2100 osob.
■ Letos opět proběhla za dodržení epidemiologických nařízení benefiční výroba adventních
věnců. O výsledku Vás budeme
informovat v příštím čísle novin.
Výtěžek opět podpoří děti v sirotčinci v Mongolsku a potřebné ve farnosti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
■ Odhalení a žehnání sousoší Dvanácti apoštolů
na vyhlídce zv. Ferďák se uskuteční v pozdějším termínu.
O jeho konání budeme informovat.
■ Na internetových stránkách KMČ Svatý Kopeček se

brzy objeví oskenovaná kronika Dobrovolné hasičské jednoty
Svatý Kopeček 1982–1990, která byla soukromou osobou předána Státnímu okresnímu archivu
v Olomouci. Snad nejen obdivovatele Svatého Kopečka také potěší
soubor historických záběrů, který laskavý rodák rovněž věnoval
státu. Jejich originály jsou uloženy
v tomtéž archivu, fotografie budou stejným způsobem zveřejněny.
■ Upozornění: Svatokopecké noviny jsou k dispozici
i v elektronické podobě na webu města
https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek

PŘÁNÍ
Všem čtenářům Svatokopeckých novin přeji, aby v letošním Adventu a o Vánocích byl opět příchod Krista
i slavení jeho narození hlavním obsahem našich myšlenek i prožitků. Kéž nám všem i ostatním lidem kolem nás
pomáhá naděje opírající se o Boží lásku k nám v Kristu

Ježíši překonat strach z ekonomických těžkostí i šíření
nákazy koronaviru. Pokojný Advent a požehnané Vánoce přeje spolu s celou komunitou bratří premonstrátů
Adrián Zemek, farář

Také redakce přeje všem milým spoluobčanům
radostné Vánoce a šťastný nový rok 2022.
Zároveň se Svatokopeckými novinami najdete ve schránce Svatokopeckou ročenku 2020.
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