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Svatokopecká ročenka 2016

Vážení spoluobčané,

otevíráte další Svatokopeckou ročenku, v  pořadí již třetí. I  nyní přinášíme 
souhrn událostí, které se staly na Svatém Kopečku v  uplynulém roce. Jedná se 
o příspěvky spolků a organizací působících v naší městské části a přibližujících 
jejich činnost za rok 2016.

V ročence jsou podrobněji popsané i  jednotlivé pravidelně pořádané 
svatokopecké akce.

Nechybí výčet událostí z pohledu KMČ, základní školy, ZOO a samozřejmě 
ani Okénko do historie, které společně připravili pan Nedělník s paní učitelkou 
Titzovou.

Jako novinku jsme na  čelní stranu připravili fotografii jedné z  mnoha 
zajímavých svatokopeckých budov včetně jejího popisu na  straně následující. 
Další pozoruhodné svatokopecké stavby budeme stejným způsobem prezentovat 
každoročně. Letos se jedná o budovu Lesů České republiky.

Uveřejněné příspěvky dokazují, že společenský život v naší městské části se 
dále rozvíjí. Jednotlivých akcí se účastní stále více obyvatel, což je dobrá zpráva 
pro budoucí léta.

Přibývá také lidí – jak ze Svatého Kopečka, tak ze širokého okolí – kteří se 
zapojují do organizace těchto akcí.

Poděkování KMČ Svatý Kopeček patří všem angažovaným občanům.

Máme radost z Vaší účasti a těšíme se na spolupráci i v roce 2017.

za Komisi městské části č. 25 Olomouc-Svatý Kopeček
František Prášil ml.
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Svatý Kopeček

Paní, ten kousek z marcipánu
mi dejte, prodejte, prosím.

Pan Wolker má bolavé plíce.

Prostě na plících otevřenou ránu;
denně mu cukroví nosím.

Snad na pamlsky není prohibice.

Paní, ten nad vámi oblak bílý,
mi dejte, prodejte, žádám.

Pan Babler překládá Danta.

Abychom pod Kopečkem šťastně žili.
Život je peklo i nebe, nijaký šantán.

Jiří Flíček
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI SVATÝ KOPEČEK
V ROCE 2016

Na konci roku 2016 měla městská část Svatý Kopeček 725 obyvatel 
(údaje z Oddělení evidence obyvatel MmOl).

Zde je stručný seznam toho, co se uskutečnilo z  pohledu KMČ 
na Svatém Kopečku v roce 2016.

Složení KMČ Svatý Kopeček

KMČ Svatý Kopeček pracovala od začátku roku v  počtu 7 členů, a  to 
ve  složení Radek Ambrož, Karel Bránka, Ing.  Stanislav Černý, Stanislav 
Jeřábek, František Prášil ml., Stanislav Valuš a Evžen Zvěř.

V průběhu května požádala o členství v komisi paní Mgr. Hanka Prekop 
Dvorská.

Souběžně obdržela KMČ žádost o  ukončení členství v  KMČ od  pana 
Karla Bránky.

Dne 17. 5. 2016 jmenovala RMO na  svém jednání paní Hanu Prekop 
Dvorskou za členku KMČ Sv. Kopeček. Členové KMČ Svatý Kopeček vítají 
paní Prekop Dvorskou a  přejí jí mnoho zdaru a  trpělivosti při práci pro 
naši městskou část Svatý Kopeček. Současně byl na jednání RMO odvolán 
na  vlastní žádost dosavadní člen KMČ Svatý Kopeček pan Karel Bránka. 
KMČ tímto děkuje panu Bránkovi za práci pro městskou část Svatý Kopeček 
a přeje mu do budoucna vše dobré.

Přehled činnosti KMČ v roce 2016

Studie parkování na Svatém Kopečku
Členové KMČ se od počátku roku účastnili tzv. výrobních výborů, na 

kterých se projednávala podoba připravované studie Parkovaní na Svatém 
Kopečku. Dne 16. 6. 2016 proběhlo na  detašovaném pracovišti MmOl. 
Svatý Kopeček veřejné projednání „Studie parkování na Svatém Kopečku“, 
za účasti náměstka primátora SmOl. RNDr. Aleše Jakubce a zástupce firmy, 
která studii zpracovala.

Studie představila návrh na zřízení záchytného parkoviště v Samotiškách, 
zpoplatnění všech stávajících parkovišť na  Svatém Kopečku, možností 
vybavení obyvatel rezidenčními parkovacími kartami, zřízení informačního 
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systému o obsazení parkovišť a proměnný navigační systém na navádění aut 
na neobsazená parkoviště vč. osazení zastávek informačním systémem kvůli 
provozu a informacemi o dopravě. Naváděcí systém by nepustil do lokality 
další vozidla v případě plné obsazenosti parkovišť na Kopečku a naváděl by 
je na záchytné parkoviště pod Kopečkem. To by mělo cca 286 parkovacích 
míst s  výjezdem do  ulice Kopecká vč. točny pro autobusy. Autobusová 
linka by jezdila ze zastávky Samotišky a byla by řízená na základě poptávky 
parkujících. Parkoviště v  Samotiškách počítá se sociálním zařízením, 
bezbariérovými přístupy. Číslo kyvadlové linky je navrženo 211, byla by 
řízená podle zatížení. Může jezdit i v sedmi/osmi minutovém intervalu.

Studie dělí řešení parkování v místní části Svatý Kopeček na dvě části – 
krátkodobě a dlouhodobě realizovatelné cíle. Na linku 111 byly již nasazeny 
kloubové autobusy, které zvýšily kapacitu přepravovaných osob. Další 
realizované opatření bylo umístění infoznačky ZOO „volno – obsazeno“ 
před odbočkou na Darwinovu ulici. V příštím roce bude probíhat projekční 
příprava na realizaci navigačního parkovacího systému na Svatém Kopečku, 
na které se bude KMČ účastnit.

Budova Křičkova 4
Budova Křičkova 4 „investiční záměr“ – zástupci KMČ se zúčastnili 

jednání s  Mgr.  Žáčkem a  RNDr.  Šnevajsem, náměstky primátora SmOl. 
ve  věci investičního záměru „Křičkova 4“. Zástupci KMČ informovali 
přítomné o zpracovaném záměru na využití budovy pro potřeby obyvatel 
Svatého Kopečka. KMČ dále zdůraznila nutnost pokračovat v  dalších 
postupných krocích, vedoucích k  realizaci tohoto záměru a  připomněla 
absenci kulturního centra na  Svatém Kopečku. Ze strany Mgr.  Žáčka 
a RNDr. Šnevajse bylo přislíbeno, že prověří možné způsoby financování 
tohoto projektu.

KMČ jednalo o  možnosti spolupráce ve věci budovy Křičkova 4 
i s novým ředitelem ZŠ Svatý Kopeček Mgr. Koliskem.

KMČ považuje realizaci tohoto záměru za klíčové pro budoucí kulturní 
a společenský vývoj na Svatém Kopečku a okolí. I v příštím roce budeme 
dělat kroky vedoucí k realizaci investičního záměru budova Křičkova 4.

Opravy a úpravy
KMČ v  roce 2016 realizovala z  rozpočtu na  opravy komunikací 

a  chodníků (300 000  Kč), opravu chodníku a  úpravu poklopu šachty 
na  Dvorského ulici, úpravu zeleného pásu u  zastávky bazilika, opravu 
překopu Holubovy ulice, opravu části komunikace na Radíkovské (recyklát) 
a opravu komunikace Kovařovicova (1/2) k mateřské škole.
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Mimo rámec rozpočtu KMČ byla postavena kontroverzní zeď kolem 

hřbitova, uskutečnila se oprava výtlačného vodovodního potrubí a částečná 
úprava nástupní plochy zastávky ZOO směr Olomouc. V  ulici Darwinova 
byla umístěna dopravní značka „Zákaz zastavení“, v  ulici Dvorského 
dopravní značka „Chodci ve vozovce“, v  ulici U  Ovčačky byla instalována 
nová lampa veřejného osvětlení, byly umístěny tři lavičky na dětském hřišti 
a nainstalován nový držák na vlajky na detašovaném pracovišti. KMČ dále 
požadovala opravu stavidla na  rybníku v  ulici Radíkovská. Ta byla však 
přesunuta na rok 2017.

Příprava projektů
KMČ se aktivně účastnila na projektové přípravě „Zóna 30“ – zpomalovací 

prahy Radíkovská, Křičkova, U  Ovčačky, dále na  projektové přípravě „Nová 
zastávka U  Macků“ a  na  přípravě realizace chodníků v  Dvorského ulici při 
příjezdu na Svatý Kopeček.

Investiční akce
Do  investičních akcí pro 2016 byla KMČ doporučena realizace výstavby 

zastávky U Macků. Realizace však nebyla odsouhlasena RMO. Z investičních 
akcí byla realizována kanalizační přípojka ZŠ Svatý Kopeček a  zahájena 
výstavba Afrického pavilonu v ZOO. KMČ bude i v dalších letech požadovat 
realizaci zastávky U Macků a chodníků na Dvorského ulici.

Veřejná projednání, místní šetření a majetkoprávní vyjádření
KMČ organizovala v uplynulém roce veřejné projednání studie „Parkování 

na  Svatém Kopečku“, „Podoba oplocení hřbitovní zídky“, místní šetření 
„Trafačka“ ulice K  Hájence, vodoprávní řízení „Kanalizační přípojky“ 
a vyjadřovala se k majetkoprávním žádostem k prodeji nebo pronájmu majetku 
ve vlastnictví SmOl.

Děkujeme všem, kteří se těchto veřejných jednání zúčastnili a vyjádřili svůj 
názor.

KMČ se účastnila společných jednání předsedů KMČ Droždín, Radíkov 
Lošov a jednáních s MPO a PČR. Dále jsme byli účastni na besedách pořádaných 
SmOl.

KMČ zakoupilo
Z  peněz určených pro KMČ byl pořízen projektor pro potřeby Klubu 

důchodců na Svatém Kopečku, KMČ a dalších. Dále byl zakoupen rychlostní 
radar a  dopravní zrcadlo, které jsou nainstalovány v  ulici Dvorského směr 
Olomouc.
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Kulturní akce – podpora

V uplynulém roce KMČ finančně přispěla ze svého rozpočtu na kulturní 
a společenské akce pořádané na Svatém Kopečku. Jednalo se o příspěvek na 
Hodovou zábavu, Hody, Ročenku, Dětský den, Dřevorubecké závody, Noc 
kostelů a Díkůvzdání. I v příštím roce budeme podporovat společenské akce 
pořádané na Svatém Kopečku.

Pravidelné schůze KMČ a informace
KMČ se scházela na  pravidelných schůzích, kde se společně projednávaly 

připomínky a podněty občanů Svatého Kopečka. Zápisy a informace ze schůzí jsou 
zveřejňovány na vývěsce, internetových stránkách, facebooku, hlášeny rozhlasem 
a rozesílány na mailové adresy obyvatel. KMČ spolupracuje se spolky a organizátory 
a pomáhá při propagaci jejich akcí, které jsou na Svatém Kopečku pořádány.

Pravidelné schůze v roce 2017
Plán jednání KMČ Svatý Kopeček v  roce 2017 – jednání KMČ bude 

probíhat vždy od  19.00 hodin v  prostorách detašovaného pracoviště MmOl. 
(nad poštou) v pondělních termínech:

9. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 15. května, 5. června,
3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince

KMČ Svatý Kopeček všem děkuje za připomínky, podněty, účast 
na jednáních, akcích a za podporu. Těšíme se na Vaši účast na jednáních a další 
spolupráci i v dalším období.

KMČ Svatý Kopeček

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM SPOLUOBČANŮM

V roce 2016 si svá životní jubilea připomněli tito občané Svatého Kopečka:
91 let: Marie Vláčilová, Marie Mičíková
90 let: Zdeňka Procházková
85 let: Miloslava Dostálová
80 let: Marie Čapková, Stanislav Lach
75 let: Anežka Hilšerová, Zora Krejčí, Jaroslav Kronek, Jana Nedělníková, 

Jarmila Robenková,Věra Rybaříková, Karla Sedláčková
70 let: Mojmír Andrys, Zdeňka Bouchalová, Zdenka Bryksová, Stanislav 

Dosoudil,Vlasta Kamínková, Emilie Koutná, Jana Krejčová, 
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Eva Kronková, Jarmila Kudelová, Stanislav Kudela, Jaroslav Podolský, 
Jarmila Pupková, Drahomíra Přibylová, Václav Přibyl, Petr Venháč, 
Vlastimil Zamykal

Nejstarší občankou Svatého Kopečka je stále řeholní sestra Cherubínka, 
vlastním jménem Božena Veselá, 93 let, žijící v  Norbertinu, která i  v  tomto 
požehnaném věku a s doposud životní energií ráda přidá ruku k dílu.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti.

„ZE ŽIVOTA ŠKOLY.…“

Naši ZŠ navštěvuje 170 dětí a 15 pedagogů, kteří každý všední den otvírají 
dveře svých tříd, aby spolu něco zajímavého zažili a něco nového se naučili.

Vyučovací hodiny u nás nezačínají tradičním zvoněním, ale melodiemi, které 
navodí hned zrána dobrou náladu. Samotná výuka probíhá v devíti kmenových 
třídách a  v  devíti specializovaných učebnách: jazykové, dvou počítačových, 
multimediální, přírodovědné, cvičné kuchyňce, keramické, fitness a tělocvičně. 
Nové poznatky se dovídáme od plně kvalifikovaných pedagogů moderními 
metodami a  za pomoci nejrůznějších pomůcek a  didaktických materiálů. 
Samozřejmostí je zpestření výuky zajímavými činnostmi na interaktivních 

Škola Svatý Kopeček
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tabulích, ve  cvičné kuchyni a  na školním pozemku. Cvičíme v  tělocvičně 
nebo na venkovním sportovišti. Výuku doplňují vzdělávací programy 
a  poznávací zájezdy, besedy, koncerty, výtvarné soutěže, preventivní akce 
složek integrovaného záchranného systému ČR, ekologické akce ve Sluňákově, 
divadla přímo ve škole nebo programy Magistrátu města Olomouce – zdobení 
vánočního stromu, ale také programy pro nás blízké ZOO na Svatém Kopečku.

Ve  volných chvílích o  přestávkách nebo po  vyučování se rádi bavíme 
v  hernách u  stolních fotbálků, na chodbách využíváme herní prvky, např. 
basketbalové koše nebo žebřiny. Kdo si chce v  klidu přečíst další napínavé 
kapitoly knížky, může využít nově vybavenou školní knihovnu.

Sportovně založené děti si mohou zasoutěžit a  porovnat svoji obratnost 
ve  fotbale, vybíjené, atletice a  florbalu. Pro humanitně a  přírodovědně 
založené děti jsou ve škole organizovány různé vědomostní a recitační soutěže. 
Samozřejmostí je zapojení žáků do přírodovědných a  jazykovědných soutěží 
a olympiád.

V letošním školním roce se mohli zájemci poprvé přihlásit do nepovinného 
předmětu náboženství, které zaštiťuje místní fara.

Z velkého množství nabízených zájmových kroužků jsme si vybrali florbal, 
sportovní hry, hru na flétnu, taneční, angličtinu pro nejmenší, keramiku, 
vaření, bojové sporty a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.

Pro nejmladší žáky je ráno a odpoledne k dispozici školní družina, ve které 
po celý rok probíhají nejrůznější akce v závislosti na ročním období.

Součástí naší organizace jsou i tři mateřské školy, dvě na Svatém Kopečku 
a jedna v Droždíně. Navštěvuje je 100 dětí, o které se stará osm učitelek. Všechny 
tři jsou plně obsazeny a mají celodenní provoz. Vnitřní prostory mateřských 
škol poskytují dětem dostatek vyžití s hračkami a učebními pomůckami, při 
pěkném počasí pobývají děti na  školních zahradách, hřištích nebo chodí 
na vycházky po krásném okolí Svaté Kopečka.

Vážení a milí obyvatelé Svatého Kopečka, moc rádi Vás mezi sebou přivítáme 
na akcích školy pořádaných i pro veřejnost. Zapojte se s námi do lampiónového 
průvodu, kde se rozloučíme s  podzimem, přijďte s  námi zažít kouzelnou 
atmosféru rozsvěcení vánočního stromu a v prosinci s námi podpořte projekt 
Česko zpívá koledy. V únoru jste zváni na Den otevřených dveří a k nahlédnutí 
do našich tříd, v březnu si nenechte ujít společnou školní akademii ZŠ a MŠ 
v Lošově. V červnu se rozloučíme při zahradní slavnosti s předškoláky jejich 
pasováním na prvňáčky a zároveň se rozloučíme s našimi deváťáky.

O  všech těchto i  jiných akcích Vás budeme informovat v  rozhlasovém 
vysílání obce a na školní vývěsce.

Žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33
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ZE ŽIVOTA SVATOKOPECKÝCH SPOLKŮ…

Tělocvičná jednota Sokol Svatý Kopeček

Život našeho spolku nezazname-
nal v minulém roce příliš velkých or-
ganizačních změn. Když dovolilo po-
časí, scházeli se členové jednotlivých 
oddílů na našem sokolském hřišti 
a vzhledem k tomu, že nemáme žád-
nou sokolovnu, na zimu se přemístili 
do pronajatých tělocvičen. Nejvíce 
zastoupený oddíl v  „dospělácké“ ka-
tegorii jsou bezesporu volejbalisté, 

kteří velmi intenzivně trénují dvakrát do týdne. Z tohoto důvodu si pak trouf-
nou na účasti v turnajích v našem okolí. Nejlepší výkon podali v Droždíně, kde 
se umístili na krásném medailovém třetím místě. Třetí místo vybojovali naši 
sportovci také na domácím turnaji, který naše jednota organizuje již třináctým 
rokem. O turnaji na našem sokoláku se dá říci, že se jedná o příjemně strávený 
den, na který se těší všech pět týmů. Již několik let se jej rádi účastní (Drož-
dín, Samotišky, Náklo, Karviná a Aero Odolená Voda). Tradičně se tento turnaj 
koná o prázdninách a na klání jsou všichni srdečně zváni i diváci. Družstva po-
dávají skvělé výkony a pro všechny je připraveno dostatek jídla i pití. Půjdete-li 
kolem, neváhejte a vstupte.

I méně početné družstvo našich nohejbalistů se nevzdává a pravidelně pilně 
trénuje ve hře. Pokud má někdo tento druh sportu rád a chtěl by se přidat, má 
u nás branku na našem sokoláku otevřenou. Není třeba podávat extra výkony, 
ale s chutí si přijít zahrát.

No a pak tady máme naději naší členské základny – předškolní děti. Každé 
pondělí se jich do šatny zdejší základní školy nahrne tolik, že řeči o současné 
mládeži, která jen vysedává u počítače, u nás neplatí. Ale pozor. Pondělním 
cvičením to u  těchto nejmenších nekončí. Odvážně se také účastní závodů 
a soutěží konaných naší sokolskou župou nebo Českou asociací Sportu pro 
všechny.

Během roku také dětem věnujeme víkendová odpoledne, která se pořádají 
vždy před oslavami Mezinárodního dne dětí známými jako „Generálka 
dětského dne“ nebo v září pro lepší start do školy „Vskok do nového školního 
roku“. Ať už jsou tyto dětské dny inspirovány pohádkami nebo sportovním 
kláním, těší nás velká účast dětí.



11

Svatokopecká ročenka 2016
Závěrem tohoto příspěvku se chceme podělit o jednu významnou událost, 

která potkala našeho nejstaršího člena jednoty bratra Františka Prášila. Ten 
v září loňského roku převzal z rukou náměstka hejtmana Olomouckého kraje, 
Radovana Rašťáka, Pamětní list za svoji dlouholetou záslužnou práci a přínos 
k  rozvoji sportu. František Prášil se narodil v  roce 1933 jako druhorozený 
z  celkem pěti synů. (Vy starší si na  Oskara, Albína, Josefa a  Jardu jistě 
vzpomenete). Není proto divu, že se rodina v těžkých předválečných a posléze 
i  válečných letech měla co ohánět, a  proto musel František se svými bratry 
pomáhat v hospodářství. Do Sokola tak vstoupil až po vojně, v roce 1952. V té 
době se začalo uvažovat o stavbě fotbalového hřiště a František se stal jedním ze 
zakladatelů fotbalového klubu na Svatém Kopečku. Společně se svými kamarády 
odpracovali mnoho brigádnických hodin při budování hřiště. Ve fotbalu pak 
reprezentoval dlouhých patnáct let. Zároveň se věnoval i volejbalu a v zimním 
období stolnímu tenisu. I přesto, že Fraňťák, jak ho důvěrně oslovujeme, oslavil 
v  roce 2016 již své 83. narozeniny, je stále aktivním členem naší tělocvičné 
jednoty. To znamená, že se pravidelně zúčastňuje volejbalových tréninků. Bez 
nadsázky se tak dá říci, že se na hřišti pohybuje šedesát let! Až se s ním potkáte, 
zeptejte se na recept, jak si udržet elán a vitalitu i v tomto věku.

Marta Čapková, jednatelka
www.sokolsvatykopecek.cz 

MATICE SVATOKOPECKÁ

Čím žila Matice svatokopecká, spolek, v roce 2016

V uplynulém roce 2016 byla činnost našeho spolku, zaměřená na opravy 
a  údržbu svatokopecké baziliky a  jejího areálu, značně okleštěná tím, že její 
vlastník plánuje na léta 2017–2018 rozsáhlé opravy tohoto místa. Vzhledem 
k  poskytnuté dotaci nelze před zahájením plánovaných oprav a  ani delší 
čas po jejich skončení na  předmětu zamýšlených oprav provádět jiné než 
v  předloženém projektu plánované akce. Z  toho důvodu jsme mohli pouze 
dokončit dříve započaté úpravy vstupních prostor k  muzeu v  místech tzv. 
malého nádvoří, ale nemohli realizovat původně zamýšlené akce.

Naše pozornost se proto zaměřila na další oblasti naší hlavní činnosti, 
zejména všeobecně vzdělávací a kulturní činnost. V tomto směru jsme uskutečnili 
nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost sedm besed, z toho pětidílný cyklus 
s Bedřichem Šubou na téma Rodinné toulky Anglií doprovázený promítáním 
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snímků z cest, besedu s Ing. Mošou o  špercích a ozdobách vyrobených z mincí 
a medailí – s ukázkou výrobků, a besedu s Ing. arch. Jaromírem Haincem na téma 
Japonsko – moderní země plná tradic – rovněž s promítáním snímků.

Navštívili jsme několik velmi zdařilých výstav, vždy se zajištěním výkladu, a to 
ve Vlastivědném muzeu v  Olomouci výstavu České korunovační klenoty… na 
dosah, ve Valdštejnské jízdárně v Praze výstavu Bez hranic; Umění v Krušnohoří 
mezi barokem a  renesancí (kromě toho jsme měli i  komentovanou prohlídku 
kostela Nejsvětějšího Salvátora), a  v  létě v  Arcidiecézním muzeu v  Olomouci 
výstavu Ke slávě a chvále – Tisíc let duchovní kultury na Moravě. Na začátku roku 
skupina našich členů navštívila výstavu betlémů v Třešti.

My sami jsme pak v  srpnu v  sobotu před zahájení odpustkových slavností 
na Sv. Kopečku uspořádali v rámci propagace našeho poutního místa již tradiční 
a hojně navštěvovanou komentovanou prohlídku naší baziliky a přilehlého areálu. 
Stejnému účelu sloužilo i  naše zapojení do Noci muzeí, Noci kostelů, účast na 
miniveletrhu českých a  slovenských poutních míst pořádaném v  Kroměříži, 
a spoluúčast na Dnech evropského dědictví. Týž cíl sledovaly i přednášky člena 
našeho výboru J. Nedělníka, a to 20. května v městské knihovně v Olomouci na 
téma „Historie baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku“ a 10. srpna 
pro klub seniorů v  Olomouci – Lazcích na  téma „Chráněné kulturní památky 
na Svatém Kopečku“, obojí spojené s promítáním snímků.

Pokračovali jsme i v osvědčené tradici pořádání koncertů v bazilice, kterou jsme 
zahájili již v květnu slavnostním koncertem MUSICA NOVA, v září pokračovali 
koncertem Mistři staré hudby, v  němž vynikající skladby našich i  zahraničních 
skladatelů přednesli Mistr Václav Hudeček – housle a Martin Hroch – cembalo. 
Krátce nato, 1. října u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů, na nichž se 
náš spolek podílel spolu s MmOl, jsme připravili koncert Salve Regina v podání 
pěveckého sboru Collegium vocale Olomouc. Koncerty v  roce 2016 jsme pak 
zakončili 27. prosince Vánočním koncertem Hanáckého mužského sboru Rovina 
a jeho hosta Cimbálové muziky PRAMÍNKY z Lašska.

Nezapomněli jsme ani na poutní zájezdy pořádané pro členy i nečleny našeho 
spolku. V květnu jsme se zúčastnili národní poutě v Krakově pořádané v rámci 
vyhlášeného Roku milosrdenství, počátkem června již třetí pouti moravských 
Matic, tentokrát u sv. Antonínka u Blatnice. V červenci jsme již tradičně zavítali 
ke sv. Anně do  Staré Vody u  Libavé, následující měsíc se zapojili do pořádání 
5-ti denního pěšího putování – v tom roce ve směru Velehrad – Sv. Hostýn – Sv. 
Kopeček, a v září jsme poutní sezonu zakončili návštěvou kláštera v Altenburgu 
v  Rakousku a  celého areálu, na  zpáteční cestě jsme pak navštívili poutní místo 
Slavkovice na Žďársku.

Jako spolek působící na významném mariánském poutním místě nemůžeme 
opomenout rozvíjení duchovního života členů, příznivců a  dalších zájemců, 
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a účast na dění ve farnosti. Proto jsme uspořádali v postní době 4 denní duchovní 
obnovu ve Vranově u Brna a na podzim adventní jednodenní exercicie, podíleli se 
na organizování slavnosti Božího Těla, na farním dnu a Díkůvzdání na Sv. Kopečku 
a  v  prosinci uspořádali již tradiční adventní setkání s  olomouckým biskupem 
Josefem Hrdličkou.

Naším posláním je rovněž udržovat a  obnovovat tradice v  místě našeho 
působení. To se snažíme naplňovat již mnohaletým organizováním výstavy betlémů 
– i loni trvala tato výstava od 5. prosince 2015 do 10. ledna 2016 a poslední zahájená 
3. prosince 2016 skončila letos 8. ledna.Tyto výstavy si již získaly široký okruh 
stálých i nových návštěvníků. Po zkušenosti z roku 2015 jsme loni 11. listopadu 
uspořádali II. ročník Oslav sv. Martina spojený s příjezdem Martina na bílém koni 
s doprovodem, následným světelným průvodem, scénkou ze života světce a dalším 
programem včetně drobného pohoštění pro návštěvníky. Rozdávané brožurky, 
jejichž autorkou byla členka našeho výboru dr.  Němcová, a  které se vztahovaly 
k osobě sv. Martina, tradicím a zvyklostem s ní spojenými včetně gastronomie, 
nepochybně přinesly řadu zajímavých a nových poznatků pro jejich čtenáře. Ohlasy 
účastníků byly velmi kladné, stejně jako u již tradiční Mikulášské nadílky, kterou 
jsme i v loňském roce uspořádali 5. prosince pro mladší děti z farnosti a nejen pro 
ně.

Pro naše členy jsme jako každý rok vydali a jim doručili v červnu a prosinci 
Pozdrav členům Matice svatokopecké, v němž jsme je seznámili nejen s tím, co 
se událo a je připravováno v životě spolku, ale i s dalšími zajímavostmi. O životě 
spolku se může kdokoliv dočíst podrobněji na  našich web. stránkách www.
maticesvatokopecka.cz, které jsme i loni pravidelně aktualizovali.

Z uvedeného je zřejmé, že jsme se snažili i v  loňském roce plnit úkoly, které 
pro náš spolek vyplývají z  našich stanov. Na  valné hromadě, respektive jejím 
náhradním zasedání, konaném dne 4. září loňského roku, byl po  uplynutí 
funkčního období původního výboru volen výbor nový. Z původních členů výboru 
již ze zdravotních důvodů nekandidovali tři, a  to dlouholetý předseda Ing.  Jan 
Preč, zakládající členka Františka Derková a Jana Hnilicová. Do nového výboru 
kromě navržených zbývajících členů původního výboru byli nově zvoleni manželé 
Mikolajovi a dr. Olga Němcová. Na první schůzi nového výboru pak byl předsedou 
zvolen dr.  Ján Mikolaj, místopředsedou Jan Nedělník, jednatelkou dr.  Zora 
Krejčí a hospodářkou Mária Haincová. Věříme, že nový výbor bude pokračovat 
v dosavadních aktivitách spolku a naváže tak na úspěšnou práci starého výboru.

Současně zveme příznivce Svatého Kopečku i další zájemce, aby doplnili naše 
řady a  zapojili se tak do  našich aktivit sledujících zvelebování našeho krásného 
místa a života jeho obyvatel.

Výbor Matice svatokopecké, spolku
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLOMOUC
– SVATÝ KOPEČEK

TJ Sv. Kopeček, z.s. má dlouholetou sportovní tradici, nadále podporuje nejen 
sportovní činnost pro dospělé, ale i pro děti a mládež na Svatém Kopečku a jeho 
okolí. I v roce 2016 máme sportovní zaměření na tenis, rekreační zdravotní cvičení 
a  aerobik. Součástí rekreačního cvičení je rovněž cvičení posilovací s  nářadím 
a Pilates. Máme vyškolené cvičitelky pí Chlumeckou Soňu a Grulichovou Evu. Zveme 
všechny zájemce o naše cvičení. Je možnost zhlédnout cvičební hodiny a v případě 
zájmu stát se členem našeho kolektivu. Cvičení je provozováno v tělocvičně ZŠ Svatý 
Kopeček. V červnu 2016 byl uskutečněn již 10. ročník tenisového memoriálu „Jana 
Ševčíka“.

Náš spolek se hlásí k tradicím sportovních aktivit.

Jaroslava Zbořilová

SK KOPEČEK – DRUŽSTVO MALÉ KOPANÉ

Milí fanoušci našeho fotbalu,
máme pro vás nové informace o  našem fotbálku: v  sezóně 2015–2016 jsme 

se umístili na uspokojivém 4. místě se 23 body, se ztrátou 6 bodů na postupovou 
druhou příčku a s náskokem 14 bodů na první sestupovou příčku.

Jenom by se mohlo začít opět fandit tak, jako v minulé sezóně. Občerstvení bude 
na našich zápasech zajištěno...! Tak choďte, těšíme se na Vás!

Podzim 2016:
Aktuálně jsme podzimní část sezóny zakončili na  posledním 14. místě, se 

ztrátou 5 bodů na nesestupovou příčku.Snad se nám podaří na jaře získat tolik 
bodů, abychom se ve 3. lize udrželi... Proto Vás všechny moc prosíme o podporu na 
domácích zápasech.

Na hřišti na viděnou!

Za SK Kopeček, Ondra Macků

KLUB SENIORŮ OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK

Naše činnost pokračovala i v tomto roce. Samospráva klubu se snažila, aby 
udržela úroveň, která byla kladně hodnocena jak ze strany členů, tak i  OSV 
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Magistrátu, který je naším zřizovatelem. Snažíme se nabízet program, který 
vyhovuje všem členům, kteří se zúčastňují našich akcí. V  zimním období se 
scházíme většinou v klubovně, kde pořádáme besedy a různé přednášky. Dále 
navštěvujeme muzea, chodíme do divadla a do kina. Také se účastníme Veselic 
pro seniory, které se konají v pavilonu Flora v Olomouci. Na jaře a na konci roku 
pořádáme v klubovně posezení při hudbě s tancem.

Z  vycházek, které jsou velmi oblíbené, to byla návštěva přírodního úkazu 
u  Bělkovic – Teplá díra, kde jsme byli 20.ledna. Ze země zde vychází teplý 
vlhký vzduch a při mrazu kolem namrzá. Líbila se také procházka Grygovem 
ke Královskému dubu a do Strejčkova lomu na rozkvetlé koniklece. Celkem jsme 
měli 6 vycházek. Ze zájezdů, kterých bylo 9 a všechny byly velmi vydařené, to byl 
zájezd do Zlína, do Dolního Bušinova, následovala Libavá a Bílý kámen, mlýn 
ve Věrovanech a zámek Tovačov, Uničov, Litovel a Cholina. Z besed a přednášek 
v klubu, kterých bylo 7, oceňuji ochotu manželů Jany a Stanislava Černých, kteří 
si pro nás připravili tři besedy, na začátek, na konec roku a ještě o zkušenostech 
bio zálivek a kompostování.

Zajímavosti ostrova Srí Lanky, historie hanáckých krojů, zdravotní přednáška, 
přednáška MP Olomouc o  nebezpečí, které hrozí seniorům. Velmi se líbila 
přednáška pana profesora J. Doležela, ředitele Ústavu experimentální botaniky 
AV ČR. Ještě nám umožnil návštěvu ústavu, kde jsme mohli v praxi vidět jejich 
pracoviště a  na  čem pracují. V  průběhu roku jsme navštívili Pevnost poznání 
UP, Muzeum lokomotiv, VMO, Arcidiecézní palác a muzeum, muzeum ve Zlíně, 
Uničově, Litovli a Cholině. Ostatní akce, jako „Posezení“ v Droždíně na hřišti 
s  KS Droždín, Radíkov a  Lošov, Olympiáda seniorů na  Jívové, Soutěž ke  Dni 
seniorů v Olomouci, Branný závod seniorů v ZOO Olomouc – Svatý Kopeček, 
pořádaný MP Olomouc, měly u našich členů úspěch.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně účastní 
naší činnosti a  tím přispívají k  tomu, že se můžeme setkávat, poznávat se 
a předávat si životní zkušenosti.

Stanislav Jeřábek, vedoucí Klubu seniorů

MYSLIVECKÝ SPOLEK NA SVATÉM KOPEČKU

V roce 2016 se členská základna rozloučila s některými členy a zároveň přijala 
nové, aby ve výsledku zůstal stav na 17 stálých členech. Začátkem roku se přihlásili 
dva mladí adepti na výkon praxe v  honitbě a  to pan David Bačuvčík a  slečna 
Aneta Rakusová. Vzali jsme si je pod patronát a pokusíme se je dovést k úspěšným 
zkouškám z myslivosti.
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Na jaře byla postavena lovecká kazatelna na kraji lesa nad Radíkovem v místě 
zvaném Špitál, dále byly zbourány starší kazatelny v Babím dole a za Radíkovským 
fortem a následně postaveny nové kazatelny a posunuty mimo stávající stanoviště. 
V místě zvaném Pytel za Radíkovem byla odstraněna jedna kazatelna a přemístěna 
k lesní cestě zvané Fabrická. Byly zprovozněny přikrmovací přístřešky pro drobnou 
zvěř na Ovčačce a u hnojiště nad Lošovem. Dále byla obnovena některá slaniska. 
Jsou to vydlabané kmeny, kde se zvěři předkládá kamenná sůl nebo minerální liz. Je 
to velmi důležitý minerální doplněk, který se podává zvěři celoročně, protože v nor-
mální potravě ho má nedostatek. Sodík se podílí na  tvorbě trávících štáv, osmo-
tickém tlaku krevní plazmy a v období tvorby kostí (paroh) na růstu. Březí samici 
je potřeba k soli ještě dodat především vápník a fosfor. Žádám proto návštěvníky 
přírody, pokud slanisko objevíte, prosím, neberte předložené kusy kamenné soli 
nebo červené kostky minerálního lizu, slouží naší zvěři. Loni bylo pro zvěř nasbí-
ráno 750 kg kaštanů dětmi ze školky Svatý Kopeček a 350 kg školkou z Olomouce 
na ulici Helsinská. Tímto děkujeme za přispění krmiva pro zvěř v zimním období. 
Vše výborně zorganizovali členové MS Petr Pudil a František Dosoudil st.

Hospodaření se srnčí zvěří, která představuje naši hlavní chovatelskou skupinu 
ve spektru lovné zvěře, se nadále daří udržovat stavy v normovaných a předepsaných 
číslech dle státní správy. Celkový zdravotní stav se nadále oproti jiným letům zlep-
šuje, projevuje se to na přírůstku hmotnosti jednotlivých kusů. V létě a na podzim 
proběhl odlov srnčí zvěře na nehonebním pozemku v areálu ZOO dle žádosti ZOO 
Olomouc, příspěvkové organizace. Požádala o odlov srnčí zvěře v areálu z důvodu 
přemnožení a následných škod okusem a vytloukáním na přilehlých lesních po-
rostech (kulturách). Tento odlov zvěře byl schválen Magistrátem města Olomouce, 
odborem životního prostředí (péče o krajinu a zemědělství). Za přísných a bezpeč-
nostních podmínek byly zde naším spolkem odloveny 3 ks (dva srnci a jedna srna).

Loni bylo odloveno 32 ks černé zvěře (divočák). Členové se snaží odlovit černou 
zvěř v co největší míře, ale i zde je vidět oproti předchozím letům nárůst popula-
ce. Zatím se v naší honitbě černá zvěř moc nezdržuje, spíše patří mezi migrující 
a v lesích moc nepobývá (kotlíkuje), nemá tady kvůli zvýšenému turistickému ruchu 
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potřebný klid. Do budoucna by se to mohlo změnit, neboť tato zvěř je velmi inteli-
gentní a přizpůsobivá.

Dne 22. srpna 2016 došlo na vypouštění mladých bažantů v oblasti Suchá luka 
u Radíkova, dále nad Radíkovem u Špitálu a v Pytli. Celkem bylo nakoupeno 10 ko-
houtů, 30 slepic po 90 Kč za ks. Větší část této zvěře byla v průběhu období pozřena 
dravými ptáky (jestřáb, krahujec). Nelze proti nim zasáhnout, jelikož jsou chráněni 
zákonem. Něco málo mají na svědomí kočky domácí a naše chytré lišky (loni odlo-
veno 10 ks lišek). Zbytek bažantí populace, asi 7 ks, se přestěhoval k Lošovu (hno-
jiště) a na Ovčačku k potoku. I kdyby nepřežilo nic, je naší povinností se pokusit 
tuto drobnou zvěř v naší honitbě udržet ve stavu. Koroptve zkusíme vypustit v létě 
zase v oblasti Radíkova. Jsou už závazně objednané a doufejme, že problém s ptačí 
chřipkou nám nenaruší naše plány. Biopásy by letos měly být konečně i kolem Radí-
kova a Lošova směr Svatý Kopeček. Osvědčily se, zvěř je navštěvuje intenzivně. Je tak 
vidět pozitivní vliv na zajíce i srnčí zvěř, která má lepší potravní nabídku celoročně. 
Tím se zlepšuje její zdravotní stav, působí méně škod na polních i lesních kulturách. 
Tímto velký dík zemědělskému družstvu Unčovice. Velkým nešvarem se ale stává 
ježdění motorovými vozidly, jízda na koních, přibližování dřeva po těchto biopásech 
v oblasti Jablečné a lošovských Rozdílů.

Dalším problémem byly loni střety zvěří s motorovými vozidly na silnici mezi 
Svatým Kopečkem a Lošovem, celkem zde byly sraženy 3 ks srnčí zvěře. Nejvíc nás 
trápí malá odpovědnost majitelů psů a jejich volného pobíhaní po honitbě (krajině). 
Řešili jsme nejeden případ, kdy pes nebo psi honili zvěř a dokonce došlo i na stržení 
a usmrcení srnčí zvěře. Podařilo se to vždy nějak vyřešit a to především vstřícnou 
domluvou obou stran, aby se to pokud možno neopakovalo. Jen pro informaci je 
potřeba znát zákony o myslivosti § 449/2001sb., o lesích § 289/1995sb., o ochraně 
krajiny a přírody § 114/1992sb. Pro zajímavost – cena jedné stržené a zabité srny dle 
ceníku okresní myslivecké správy činí 14 000 Kč za kus, u srnce je to ještě výš.

Závěrem bych rád za náš spolek dodal – chovejme se v přírodě a  jejím okolí 
pokorně a s úctou, sledujme, jak je naše krajina krásná, kde pro spoustu živočichů, 
rostlin a dřevin je jejich domov, který bychom měli pokud možno respektovat.

Za myslivecký spolek Jan Rakus, myslivecký hospodář

Kontakty: myslivecký hospodář Jan Rakus, tel.: 723 630 387
Myslivecká stráž Petr Pudil, tel.: 604 680 692
Myslivecká stráž František Dosoudil st., tel.: 608 748 027

Volejte v případě srážky zvěře s motorovými vozidly, úhynu zvěře, zaběhnutí 
psa nebo divného chování zvěře.

Vše se budeme snažit vyřešit rozumnou cestou.



18

Svatokopecká ročenka 2016

TENISOVÁ ŠKOLA
Tenisová škola na  Svatém Kopečku oslaví již pátý rok působení 

v  tenisové sféře. Zahrnuje tréninkové jednotky pro všechny věkové 
kategorie a  příměstské tábory o  čtyřech turnusech v  období červenec – 
srpen. Naše škola zahrnuje nejen rekreační, ale i závodní hráče. Od roku 
2016 se naši závodní hráči účastní turnajů v oblasti minitenis a babytenis. 
Minitenis je označení turnajů pro nejmenší začínající tenisty ve věku 4–7 
let. Zápasy se hrají na malou síť a na půl kurtu, podání je jen jedno, body se 

Příměstské tábory 2016

První turnaj v minitenise, Opava 2016 Příměstské turnaje 2016
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počítají 1 až 10 a hraje se na dva vítězné sety. V jarním i podzimním období 
pořádáme tenisové nábory pro nové tenisové hvězdičky.

Tímto se těším na další nové tvářičky.

Tereza Růžičková

tel.: 733 370 144
http://tenis-kopecek.webnode.cz

RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO – SVATÝ KOPEČEK
V našem Hnízdě je živo

Již několik let funguje na Svatém Kopečku Hnízdo, kde se scházejí maminky 
na mateřské dovolené. Pravidelná setkání probíhají každé pondělí od 9.45 do 11.15 
ve francouzském sále svatokopecké fary. Tato pondělní setkání jsou zaměřena 
především na  maminky, které se mohou sdílet, probrat s  ostatními své starosti, 
podělit se o své zkušenosti. Snažíme se zvát také zajímavé hosty, kteří rozšíří naše 
obzory. A tak se v průběhu roku střídají témata jako zahradničení, vaření, zdraví 
celé rodiny, zajímavé knihy, tipy na výlety s dětmi, duchovní témata, výchova dětí 
v různých obdobích atd. Dětem jsou k dispozici hračky, knížky, papíry a pastelky. 
Někdy navazují kontakty s ostatními dětmi, jindy si to užívají na mámině klíně.

Indiánské léto na farní zahradě
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V létě jsme si opět užili indiánské léto na farní zahradě s tee-peem a pomalu 

už začínáme hledat termín toho letošního. Je to oblíbená prázdninová akce, kdy 
si hrajeme na indiány a cvičíme se v jejich dovednostech. Zde se potkávají děti 
nejmenší i větší a každý si vybere to svoje. Spokojení jsou všichni.

Rádi přivítáme další maminky a  děti, aktuální program je k  dispozici 
na www.hnizdo.mistecko.cz

Jste srdečně zváni!

Eva Študentová, koordinátor

JAK ŽILA NAŠE FARNOST V ROCE 2016

Farnost Svatý Kopeček opět prožila bohatý rok.
V  sobotu 9.ledna vyšli do  ulic Svatého Kopečka tříkráloví koledníci 

(děkujeme všem dárcům ze Svatého Kopečka za jejich štědré příspěvky).
30. ledna se konal již 4. farní ples pro dospělé a  pro děti 7. února farní 

karneval na téma „Z pohádky do pohádky“.
22. února byla na Svatém Kopečku založena dobrovolná farní charita, která 

chce pomáhat nemohoucím, nemocným, starším lidem v naší farnosti, navštívit 
je, popovídat si s  nimi, někam je doprovodit nebo zprostředkovat návštěvu 
kněze. Kromě toho i pořádá různé akce na pomoc potřebným, potravinové či 
materiální sbírky či jiné aktivity.

V  období 40-ti denního postu se tradičně konaly křížové cesty v  aleji 
a bazilice a na Velký pátek v Rudě u Uničova.

Ve  velikonoční době, která začala největším svátkem křesťanů 
„Zmrtvýchvstání Páně“, dle tradice premonstrátského řádu se věřící mohli 
účastnit modlitby nešpor s průvodem ke křestnímu prameni.

Den díkůvzdání
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V noci ze 7. na 8. března proběhl Železný poutník, během kterého putovalo 
víc jak 300 poutníků ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn.

V rámci turistické sezóny probíhala v bazilice díky projektu Statutárního 
města Olomouce průvodcovská služba s případnou komentovanou prohlídkou 
pro zájemce.

Křížová cesta v Rudě u Uničova

Farní tábor
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V průběhu měsíce května – měsíce Panny Marie, které je zasvěcena bazilika 

– se od pondělí do soboty od 18.00 h v bazilice konaly májové pobožnosti.
10. června během Noci kostelů navštívilo více jak 1 200 lidí z blízka i daleka 

bohatý program v bazilice a přilehlých prostorách.
Ve farnosti jsme 29. června oslavili slavnost Těla a Krve Páně – Boží tělo mší 

svatou a průvodem kolem ambitů.
Farní den, který je slavností farní rodiny, jsme prožili 12. června. Po mši 

svaté následoval společný oběd a bohatý program, tvořivé, sportovní a kulturní 
aktivity a tombola.

O prázdninách připravila mládež pro děti nejen z farnosti letní farní tábor.
1.–2. října se konal již 3. ročník „Díkůvzdání za dary země a plody lidské 

práce“.
Na podzim děti vyzkoušely své draky při farní drakiádě, na které nechyběl 

táborák.
Během adventu se v  bazilice slavily každou středu a  sobotu ráno v  6.30 

rorátní mše svaté s typickými adventními písněmi.
V sobotu před první adventní nedělí dobrovolníci vyrobili adventní věnce, 

které se pak v neděli prodávaly před bazilikou. Výtěžek byl využit pro pomoc 
lidem v nouzi.

25. 12. se v  ambitech odehrával Živý Betlém, který netradičně ztvárňuje 
události narození Ježíše Krista.

Ve  farnosti na  Svatém Kopečku probíhá také spousta pravidelných 
týdenních aktivit: výuka náboženství, setkání nad katechismem pro dospělé, 
příprava na svátosti, společenství mládeže a ministrantů, společenství manželů 
a rodin, setkávání farní evangelizační buňky, společenství Naslouchání Božímu 
slovu, zkoušky sborů a schol, sportovní aktivity a další. Více informaci o životě 
ve farnosti a kontakty najdete na www.svatykopecek.cz.

Manželé Mikolajovi

ZOO OLOMOUC V ROCE 2016

Rok 2016 se v  Zoo Olomouc nesl ve  znamení oslav 60. výročí otevření 
zahrady pro veřejnost a  s  ním souvisela spousta dárků. Návštěvníci 
dostali během roku hned několik novinek – rekonstruovanou expozici 
v  Jihoamerickém pavilonu s  názvem ORINOKO, kterou společně obývají 
mravenečníci čtyřprstí a lenochodi dvouprstí, kteří byli několik posledních let 
umístěni mimo expoziční prostory. Opravou prošlo také druhé největší mořské 
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akvárium na  pavilonu šelem, kde původní vypouklé sklo nahradilo sklo 
rovné, poskytující kvalitnější pohled na krásné nové rejnoky – siby atlantské. 
Narozeninovou hrou si od června do konce roku zpestřilo prohlídku zahrady 
téměř 30 tisíc návštěvníků a ti úspěšní si na památku odnesli speciální dárek. 
Řadu pochvalných hodnocení dostala také kniha „ZOO OLOMOUC ROK 
ZA ROKEM“, která je vlastně kronikou s historickými materiály od dob vzniku 
myšlenky otevřít v  Olomouci zoologickou zahradu. 240 stran A4 formátu 
s  kopiemi dobových dokumentů, historickými i  aktuálními fotografiemi 
a hlavně obrovským množstvím informací mapuje život zahrady od počátku 
až po dnešek.

Jako Vánoční dárek spouští Zoologická zahrada Olomouc pilotní provoz svých 
nových webových stránek. Jediné, co na nich zůstalo beze změny je adresa www.
zoo-olomouc.cz. Všechno ostatní je jiné – vzhled, uspořádání, možnosti použití 
a další. Prvním podnětem tohoto kroku byl nový vizuální styl, který se od roku 
2015 postupně promítá do všech oblastí života zahrady. Informace, že celosvětově 
předčil přístup na internet z mobilních zařízení ten z počítačů, byla důvodem, 
proč chtít web s  obsahem přizpůsobitelným zařízení, na  kterém se zobrazuje. 
Tyto dva požadavky si vyžádaly tak zásadní úpravy, že bylo výhodnější vytvořit 
rovnou zcela nové stránky. Výsledkem obrovského úsilí všech spolupracujících 
stran je moderní podoba s jednoduchým použitím, snadnou orientací a zároveň 
větším množstvím informací, fotografií i  video a  audio záznamů. Grafický 
styl dává velký prostor fotkám chovaných zvířat, jejichž autorem je dlouholetý 
zaměstnanec zahrady. Nová koncepce umožňuje poskytování většího množství 
aktualit a zároveň další rozvoj sledující obecné trendy.

V  novém roce samozřejmě budování a  úpravy v  zahradě pokračují. 
Největším tahákem sezóny 2017 bude určitě pavilon KALAHARI. Jeho 
výstavba právě začala a  surikaty, damani, hrabáči a  medojedi se těší na 
pozornost návštěvníků.

Ing. Karla Břečková, tisková mluvčí
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PŘÍSPĚVKY Z JEDNOTLIVÝCH AKCÍ
NA SVATÉM KOPEČKU V ROCE 2016

Hodové průvody na Hané – historie

Nedělní hodové průvody do kostela začínaly na přelomu 18. a 19. století. 
Mládež jimi oslavovala Zmrtvýchvstalého Krista o  Velikonoční neděli – 
o  Hodu Božím (odtud tedy hody). Do  svého farního kostela na  slavnostní 
mši svatou přišli mládenci a družičky v průvodu. Jedna z družiček nesla v čele 
průvodu obecní, zpravidla lehčí kříž, ozdobený věncem z květin. Pokud patřilo 
do  farnosti několik přilehlých obcí, sešlo se u kostela několik průvodů a  tím 
také několik křížů. Většího lesku začala těmto průvodům později dodávat také 
účast všech občanů obce, dechová hudba a  pestrobarevné korouhve nesené 
mládenci.

Svatokopecké hody – současnost

S  mírnými odlišnostmi od  historie známe hodové průvody i  v  naší 
svatokopecké farnosti. Mezi tyto odlišnosti patří především množství 
hodových průvodů a  hodových mší, to podle počtu obcí přifařených ke 
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svatokopecké bazilice. Obyvatelé – farníci těchto obcí nepřicházejí slavit hody 
v  jeden den. Každá obec má totiž svého patrona. Připadá-li svátek patrona 
na  neděli, přicházejí lidé v  hodovém průvodu do  kostela o  svátku „svého“ 
svatého (nepřipadá-li tento svátek na neděli, pak se hody slaví v neděli, která je 
svátku patrona nejblíže). Potkáváme se tedy společně při hodech droždínských 
(na Hod Boží velikonoční), radíkovských (o  svátku patrona obce sv. Jiřího), 
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lošovských a  samotišských na  svátek patrona těchto obcí sv. Floriána, o  který 
se obě obce dělí) a svatokopeckých (o svátku Navštívení Panny Marie, které je 
zasvěcena bazilika, obec Svatý Kopeček a zároveň celá farnost).

Jinou odlišností oproti výše zmíněné historii je, že kříž v čele svatokopeckého 
průvodu nenese družička, ale ministrant, který při slavné mši přisluhuje u oltáře 
– ministruje. Všichni, kdo se chtějí hodové slavnosti zúčastnit, se sejdou před 
domem družičky, odkud celý hodový průvod vychází a za zvuku dechové hudby 
dojde k sousoší sv. Jana Nepomuckého pod boudkami při jižní straně kostela. Zde 
celý průvod přivítá svatokopecký farář spolu s dalšími ministranty. Poté se všichni 
odeberou do kostela ke slavení mše svaté, která je obětována za všechny obyvatele 
Svatého Kopečka.

A  tak sousedé vyjděme v  pokoji oslavit a  připomenout si vzkříšení našeho 
Pána Ježíš Krista, zároveň poděkovat za  všechna dobrodiní a  dary od  Boha 
a  v  neposlední řadě vyprošení si Boží milosti, pomoci a  rovněž ochrany naší 
nejmilejší matky a přímluvkyně Panny Marie.

Ohlédnutí za prvními pěti lety

S  myšlenkou znovuobnovit svatokopecké hody přišel v  roce 2012 tehdejší 
předseda komise místní části Jan Řehák. A po vzoru sousedních městských částí 
(včetně obce Samotišky), začal s několika málo dobrovolníky shánět zkušenosti 
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i prostředky. První dvojicí mládence a družičky se stali tehdejší členové komise, 
kterým dovoloval věk zhostit se této role, Aneta Čapková a  Radek Ambrož. 
Hudba se domluvila s dechovou kapelou Dolanka, která od  té doby doprovází 
Svatokopecké hody každoročně. Sháněly se kroje a děti do nich, šaty pro družičku, 
dekorace na výzdobu … Zvali se hosté, připravovalo se pohoštění, u Benešů se 
pekly hodové perníčky, které se od  této chvíle objevují jako nová součást této 
slavnosti. Jako doprovodný program pro děti zvolili organizátoři loutkové divadlo 
pana Nopa ze Samotišek, které své představení uvedlo „u Svatého Jána“. Byl krásný 
letní den, který umocňoval potěšení z vydařené akce.

V  následujícím roce 2013 byli ústřední dvojicí svatokopeckých hodů další 
krásní mladí lidé z naší městské části – Milada Petrová a Ondřej Lach. Scénář 
s organizací byl pochopitelně velmi podobný, jen pro děti organizátoři připravili 
opět u sousoší Svatého Jana Nepomuckého kolotoč, který byl však pro nejisté počasí 
v den hodů odvolán a byl vyhlášen náhradní termín. Jestlipak si děti vzpomenou, 
jak byly z tohoto zklamáni a nemohly se dočkat, až se povozí na kolotoči o čtrnáct 
dnů později? Ten den se od rána honily mraky na obloze a dokonce hrozilo, že 
účastníci průvodu si budou muset držet nad hlavami deštníky. Těsně před srazem 
se však obloha vyjasnila a svatokopecké hody tak měly opět slunečné počasí.

V roce 2014 jsme se všichni sešli pod právě kvetoucími kaštany v Šeříkové 
ulici. Družičkou se pro tyto hody stala Marie Kudelová a  mládenec Zdeněk 
Petr. V průvodu je doprovázely opět děti v krojích a účast na hodech z řad nejen 
svatokopeckých občanů viditelně vzrostla. Podle rozdaných ozdob, které se 
pokaždé „špendlí“ do klopy přítomných, se přiblížila stovce!

Jelikož byl 1. červen a  tudíž také Mezinárodní den dětí, čekalo na  děti, po 
slavnostní mši, v ambitech Divadlo bez kliky s pestrým programem od pohádky, 
ražení mincí, ukázky knihtisku, až po hry a soutěže připravené místní tělocvičnou 
jednotou Sokola.

Rok 2015 a čest být hlavními postavami hodů připadla na družičku Hedviku 
Šálkovou a mládence Martina Lacha. Na slavnostní mši svatou se vycházelo z ulice 
Ježkova a  i  když se jednalo o  zatím největší vzdálenost, kterou musel hodový 
průvod ujít, k radosti organizátorů se účast držela na stejné úrovni jako o hodech 
předcházejících. Rodiny Hedviky a Martina zaznamenávají od sousedů nabídku 
pomoci.

Svatokopecké hody v  roce 2016 vypravují družičku Aničku Prášilovou, 
kterou si po  boku vede mládenec Karel Chlumecký. V  tomto roce se podařilo 
dát dohromady tým organizátorů, kteří vnesli do pořádání této slavnosti spoustu 
nových podnětů a hody tím nabídly zúčastněným vyšší úroveň. Však také průvod 
byl v tomto roce nejdelší.

Vážení občané, sousedé, tímto článkem jsme si připomněli již pět let pořádání 
Svatokopeckých hodů. Tyto a podobné tradice bychom si neměli nechat nikým 
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brát. Jsou to naše zvyky a  máme je 
tady od nepaměti. Pojďme je společně 
udržovat, abychom jednou měli co 
předat budoucím generacím. Čiňme tak 
bez ohledu na vyznání, či společenské 
postavení, avšak se společnou národní 
hrdostí a v neposlední řadě i se zdravou 
dávkou patriotismu.

Marta Čapková

Svatokopecký klapač

Každoroční předzvěstí Velikonoc 
je tradiční klapač. Zvuk zvonů, které 
podle legendy odletěly na  Zelený 
čtvrtek do Říma, vystřídaly řehtačky 
a  klapače. Počasí nepřálo a  tak se 
mladým klukům, kteří by měli 
klapání zastávat, přidali i  dívky 
a účastníci starší generace. Nenechme 
ale tuto tradici vymizet, byla by to 
škoda. Kluci zveme vás na příští rok! 
Sledujte vývěsky KMČ nebo nástěnku 
v samoobsluze.

Mgr. Hanka Prekop Dvorská

Dřevorubecké závody 2016

Dne 9. září 2016 proběhl na Svatém Kopečku již 2. ročník dřevorubeckých 
závodů, kterého se zúčastnilo 5 týmů: 1. Sokol Svatý Kopeček, 2. ZOO Svatý 
Kopeček, 3. Technické služby města Olomouce, 4. Střední škola lesnická a 
strojírenská Šternberk, 5. Citovská lesní.

Soutěžící závodili v disciplínách, které odkazují na práci dřevorubců v lese, 
a to nasazení řetězu na pilu, svislé a podélné řezy, řezání s ruční pilou a práce 
se sekyrou, vše na čas. Soutěžící soupeřili jednotlivě i za tým. V jednotlivcích 
se na prvním místě umístil vítěz z minulého roku Jaroslav Bocek, na druhém 
místě Radoslav Vráblík, na třetím Leoš Jančařík.
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V týmech vyhrál Sokol Svatý Kopeček ve složení Leoš Jančařík a Radoslav 
Vráblík.

Dále mohli návštěvníci zhlédnout v doprovodném programu ukázku práce 
požárníků z Droždína, uměleckého vyřezávání soch ze dřeva, letecké vystoupení 
a představení policejního vozu MPO. Pro děti byl přichystán lunapark a jízda 
na  koních. Po  skončení akce zahrála v  restauraci Fojtství k  tanci a  poslechu 
známá kapela Brzdaři.

Chtěl bych jako hlavní pořadatel všem zúčastněným poděkovat za návštěvu 
a pozvat na další dřevorubecké závody v roce 2017. Dále děkuji všem rozhodčím 
ze Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk a spolupořadatelům – 
rodině Prášilové, Pudilové, Manové, Přerovské, Andrysové, Frankové, 
Kočiřikové, Valihrachové, obsluze restaurace Fojtství a  firmě CZ GARDEN, 
Fofrnet a Roxbury.

Petr Pudil
hlavní pořadatel dřevorubeckých závodů na Svatém Kopečku

Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce

1.–2. října 2016 proběhl na  Svatém Kopečku u  Olomouce 3. ročník 
Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce.
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V sobotu večer ve 20.00 proběhl v bazilice večer chval – hudební modlitební 
večer, kterým nás provázelo společenství TaKK z Kroměříže.

Tradiční dožínková mše svatá byla sloužena v  bazilice v  neděli v  10:30. 
Svým zpěvem ji provázela místní schola Ovečky. Zúčastnili se jí také farníci 
v krojích, bazilika byla tematicky slavnostně vyzdobena, nechyběl dožínkový 
věnec, žehnaly se přinesené bylinky a květiny, po mši byly rozdávány koláčky.
Odpolední program nabídl mnoho různých aktivit:
– podzimní dekorace a netradiční aranžmá plodů a květin
– folklorní hudební skupiny (cimbálovka z  Velké Bystřice a  cimbálovka 

Primáš z Přerova)
– prodej rukodělných výrobků tvůrců z regionu
– prezentace tradičních řemesel
– rukodělné a řemeslné dílny – kovářská, práce se dřevem, plstění, ozdoby ze 

slámy, paličkování, drátkování, tkaní
– cesta chleba – zájemci si vyzkoušeli mlácení obilí, umletí mouky, uhnětení 

těsta a upečení chleba)
– ekologická aktivita – poznávání všemi smysly
– zeď díků, na které návštěvníci psali, za co jsou ve svém životě vděční
– netradiční soutěže (řezání dřeva, nejlepší slivovice, nejchutnější marmeláda, 

poznávání obilí, zrní a zrníček)
– živá zvířátka
– občerstvení: uzené z  udírny, chléb se sádlem, koláče, víno, burčák, teplé 

nápoje 
– nafukovací hrad, trampolína, malování na obličej
– společně tvořené dílo, kde mohou příchozí zanechat svůj „otisk“ – maková 

bazilika

Akce měla za cíl:
– nabídnout prostor k setkání a poznání nových lidí

Den díkůvzdání
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– poděkovat Bohu za vše, čím nás obdarovává
– uvědomit si svou závislost na Zemi, která dává své plody k naší obživě
– potěšit tělo, ducha a duši
– obnovit tradice
– zastavit se a uvědomit si své bohatství a obdarování
– být alespoň chvíli vděčný

Celou akci – přípravu, realizaci, úklid – zajistilo téměř 70 dobrovolníků 
bez nároku na  finanční odměnu. I  přes nepříznivé a  nestálé počasí jsme 
zaznamenali nárůst návštěvníků – těší nás, že 1 500 lidem stálo za to přijít, 
i když nebylo hezké počasí.

Manželé Mikolajovi

Letní kino na Svatém Kopečku

Letní kino na Svatém Kopečku 2016
Na závěr letní sezóny jsem se s pár nadšenci ze Svatého Kopečka rozhodl 

uspořádat promítání filmu pod širým nebem. Vzhledem k tomu, že jsem člen 
Sokola, tak volba místa byla jasná. Po dohodě s vedením Sokola, které mi vyšlo 
vstříc, jsem si rezervoval termín a hřiště pronajal. Jako lákadlo na promítání 
jsme zvolili oblíbenou českou komedii Pelíšky od režiséra Jana Hřebejka. Než 
ale nastal promítací den, bylo nutné zařídit mnoho věcí. Vymyslet konstrukci 

Příprava na promítání
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na plátno, sehnat plátno, promítačku, kvalitní ozvučení, posezení a občerstvení 
pro hosty a také autorská práva na promítání filmu. Vzhledem k tomu, že se 
myšlenka promítání zrodila 14 dní před daným dnem, bylo co dělat. Naštěstí se 
vše díky kamarádům, sponzorům a také KMČ podařilo nachystat. Nezbylo už 
jen doufat v pěkné počasí bez zbytečných přívalových dešťů a zajistit propagaci 
této akce na Kopečku a také na internetu. Přes internet se tato událost dostala 
mezi 13 tisíc lidí, 188 lidí se o kino zajímalo a 54 přislíbilo účast. Vypadalo to 
perfektně a předpověď počasí hrála taky do karet – slunečno a teplota 24 °C.

V  promítací den bylo vše v  18 hodin nachystáno, včetně občerstvení, 
laviček, dek na přikrytí nebo lehnutí do trávy. Sestříhal jsem také úvodní video, 
které shrnulo v 7 minutách všechny svatokopecké události roku 2016.

První promítání na konci roku 2016 navštívilo přes 120 lidí. Kromě 
svatokopeckých občanů jsme měli návštěvníky z okolních obcí, ale i z Nákla. 
Na závěr jsme obdrželi velký potlesk od diváků a to nás povzbudilo na přípravy 
dalších promítání v následujícím období.

Jiří Valihrach
organizátor
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OKÉNKO DO HISTORIE ...

Jan Werich a Jiří Voskovec na Svatém Kopečku

Píše se rok 1934.
Jarní slavnosti na Svatém Kopečku, konané ve  dnech 20. a  21. května 

o  svatodušních svátcích, přinesly pořadatelům nečekaně skvělý úspěch. 
Právě v  těch dnech začal režisér Miroslav Cikán natáčet film „Na Svatém 
Kopečku“ s Jiřinou Steimarovou v hlavní roli. Byly natočeny záběry kostela, 
kláštera a některých exteriérů chystaného filmu.

Hlavním dnem slavností i dnem natáčecím bylo pondělí svatodušní.
Slavnostní průvod „Majáles“ zahrnoval jízdu v  národních krojích 

s trubačským sborem, Libuši na bílém koni s družinou, různé komické figurky, 
děti a  výpravné reklamní (alegorické) vozy firmy Zora, Aso, Hanáckého 
pivovaru a firmy Machač, květiny.

Kolem 14. hodiny dorazil průvod ke  kostelu, kde jej za obrovské 
účasti a  živého zájmu přítomných začali filmaři natáčet za  účelem použití 
vhodných záběrů do  připravovaného filmu. Natáčení poté pokračovalo na 

Z dobového tisku Na snímku je zachycen Jan Werich před 
svatokopeckými krámky
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cvičišti v  lese. Filmaři seskupili krojované účastníky průvodu, aby vytvořili 
rámec pro vyvrcholení akce, kterým byla imitovaná volba královny květin. 
Za radostného mávání a  volání obklopujícího davu vyzvedli hanáčtí hoši 
v krojích na rukou herečku Jiřinu Steimarovou.

V  dobovém tisku se uvádí, že kromě svatokopeckých občanů měly 
o  filmování zájem tisíce návštěvníků z  jiných míst, zvláště z  Olomouce. 
Z  města v  patnáctiminutových intervalech odjížděly nabité autobusy už 
od  dopoledních hodin. Nejen svatokopeckým občanům se tak naskytla 
jedinečná podívaná. Radost z velkého úspěchu měl především hlavní pořadatel 
pan Josef Beneš i nefilmová královna květin slečna Mařenka Hanelová.

Již v neděli 20. května bylo předvedeno v Českém divadle olomouckém 
představení Osvobozeného divadla „Osel a stín“ s Janem Werichem a Jiřím 
Voskovcem. Oba herci tentýž den navštívili Svatý Kopeček, kde se mimo 
jiné setkali s Jiřinou Steimarovou a Jindřichem Plachtou.

Další natáčení zmiňovaného filmu pak pokračovalo v polovině července 
v době největších poutí, rovněž ve filmu zachycených.

Poděkování za uchování vzácné fotografie Jana Wericha patří manželům 
Jaroslavu a Karle Kubešovým a Ing. Otto Bablerovi, občanům Samotišek.

Jan Nedělník, Mgr. Miroslava Titzová

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
SVATÉHO KOPEČKA V ROCE 2016

135. výročí narození a 60. výročí úmrtí P. Julia Jana Půdy

Julius Jan Půda se narodil 14.února 1881 v Olšanech u Prostějova. Po 
studiích na Slovanském gymnáziu v  Olomouci a  bohosloví v  Praze byl 
29. června 1905 vysvěcen na kněze. V témže roce přišel na Svatý Kopeček 
a do roku 1914 zde působil jako kaplan. Krátce poté byl činný v Mikulovicích 
u Znojma a v Doksanech u Roudnice.

V roce 1924 po rezignaci probošta Pavla Vondráčka se vrátil na Svatý 
Kopeček a převzal jeho úřad s vizí všestranného zvelebení Svatého Kopečka.

Krátce po nástupu zahájil nový probošt přípravy na oslavy 300. výročí 
založení poutního místa a 200. výročí korunovace milostného obrazu Panny 
Marie Svatokopecké připadající na rok 1932. Využil zkušeností z doby svého 
svatokopeckého působení při oslavách v roce 1907. Z jeho osobní iniciativy 
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došlo k elektrifikaci celého chrámu 
a  přilehlých budov. V  letech 
1930–32 následovala renovace 
chrámového interiéru s  přilehlými 
prostorami. Pro obraz Panny Marie 
Svatokopecké nechal zhotovit nové 
korunky – za původní zcizené v roce 
1919. Probošt Půda řídil celý průběh 
oslav konaných ve dnech 13.–23. 
srpna 1932. V noci z 6. na 7. května 
1945 při dělostřelecké přestřelce 
byly značně poškozeny chrámové 
věže a  kupole. Následně vypukl 
devastující požár. 8. května byl 
Svatý Kopeček osvobozen. Probošt 
Půda začal jednat o  provádění 
oprav chrámu včetně obnovy obou 
věží a  venkovní fasády. Na obnově 
se velkou měrou podílela i  Matice 
svatokopecká a  mnoho občanů ze 
Svatého Kopečka i okolí.

15. srpna 1948 sloužil olomouc-
ký arcibiskup Mons. Josef Karel Matocha slavnou mši svatou za obnovení 
válkou poškozeného chrámu. Podle připraveného plánu likvidace mužských 
řádů v celém Československu byl i P. Julius Jan Půda se svými spolubratry 
v noci 13.dubna 1950 násilně odvezen příslušníky STB do internace v kláš-
teře Želiv.

P. Julius Jan Půda zemřel 15. 3. 1956 v ústavu sester premonstrátek v Ne-
zamyslicích. Pohřben byl 20. 3. 1956 na  svatokopeckém starém hřbitově 
před kaplí sv. Barbory.

120. výročí narození a 30. výročí úmrtí Karla Svolinského, 
českého akademického malíře, ilustrátora, scénografa 
a pedagoga, národního umělce

Karel Svolinský se narodil 14.ledna 1896 na Svatém Kopečku, v  boudce 
č. 14/24, v  těsné blízkosti Benešovy cukrárny. Po ukončení měšťanské 
školy ve Velké Bystřici se vyučil v  dílně řezbáře J. Baucha. Studium na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely 
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zakončil absolutoriem v roce 1927. Věnoval se malbě, grafice, ilustroval více jak 
1 200 titulů knih, vytvářel gobelíny, vitráže, scénické návrhy pro divadla doma 
i v zahraničí. Navrhoval také bankovky a poštovní známky.
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Za svou práci umělec získal četná 

domácí i zahraniční ocenění a svým 
dílem je zastoupen v  předních gale-
riích doma i v zahraničí. Nechybí ani 
v  soukromých sbírkách domácích 
i světových. Jeho dílo je shrnuto v ně-
kolika monografiích. Karel Svolinský 
se rád vracel na Svatý Kopeček a také 
jej zpodobnil ve svých kresbách a gra-
fických listech.

Zemřel 16. září 1986 a  je uložen 
na památném Vyšehradě.

„Svatý Kopeček není žádná ves,
to je proslulé poutní a výletní místo.
Zvláště poutní, proto je tam přece
ten velikánský kostel!
Výletních míst je u nás všude dost.
Ale kolik je tak slavných míst,
jakým je Svatý Kopeček?“

Karel Svolinský o svém rodišti

150. výročí narození ThDr. Leopolda Prečana,
arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského

Leopold Prečan se narodil 8.března 1866 ve  Velkém Týnci u  Olomouce. 
Po  absolvování studií na  Slovanském gymnáziu v  Olomouci a  bohoslovecké 
fakultě Univerzity Palackého byl vysvěcen dne 5. července 1889 na kněze. 
Následně působil v duchovní správě v Bartošovicích u Příbora a v Kelči. Od 
roku 1894 pracoval na Bohoslovecké fakultě UP jako suplent a později docent 
církevního práva. Zároveň byl také sekretářem konzistoře.

V  roce 1914 získal doktorát teologie. Za  působení arcibiskupa Stojana 
pracoval jako generální vikář. Po  jeho smrti byl dne 10. listopadu 1923 
jmenován arcibiskupem olomouckým. Posvěcen a uveden do funkce byl dne 
30.prosince 1923.

Za dobu svého působení vymohl v roce 1928 povýšení Velehradu na bazili-
ku. Jeho péče patřila stavbám a opravám nových farních budov a kostelů. Nej-
zdařilejší stavbou je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. V roce 
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1937 završil obnovu Bohoslovecké 
fakulty UP. Velmi úspěšné byly eku-
menické a charitativní sjezdy za jeho 
předsednictva. Další jeho velkou 
zásluhou bylo financování prvního 
celostátního sjezdu katolíků v  Praze 
v roce 1935.

Olomoucká arcidiecéze měla v té 
době nejlépe vybudovanou katolic-
kou charitu. Kněžská nemocenská 
pokladna, založená v Přerově, neměla 
ve světě obdoby.

9. srpna 1931 posvětil arcibiskup 
Prečan za  asistence strahovského 
opata ThDr. Metoda Zavorala novou 
budovu kláštera sester premonstrá-
tek na Svatém Kopečku u Olomouce. 
K původní stavbě kláštera byla v roce 
1935 přistavena druhá budova nesou-
cí jeho jméno – exerciční dům „Leo-
poldeum“. Zde byly až do roku 1950 
zajišťovány exercicie a duchovní cvi-
čení. Leopold Prečan zakoupil v roce 
1925 na  Svatém Kopečku vilu „Am-
bros“, kterou přebudoval na své letní 
sídlo. Od roku 1939 se vila stala jeho 
trvalým bydlištěm. Zde také 2. března 
1947 zemřel. Na vlastní přání byl po-
hřben v kostele sv.Cyrila a Metoděje 
v Olomouci – Hejčíně.

60. výročí narození a 25. 
výročí úmrtí Zdeňka Kozáka

V  Haškově ulici č. 10 zaujmou 
dvě kamenné sochy v  předzahrádce 
rodinného domu. Vysvětlení je 
v  textu na  pamětní desce umístěné 
vlevo od vstupních dveří:
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„V  TOMTO DOMĚ SE NARODIL, ŽIL A  TVOŘIL AKADEMICKÝ 
SOCHAŘ ZDENĚK KOZÁK 11. 12. 1956–20. 6. 1991“.

Po  vyučení aranžérem studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Uherském Hradišti obor užité plastiky v kameni u profesora Jiřího Habarty, 
následně na  Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze u  profesora Josefa 
Malejovského. Uspořádal několik samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho 
díla byla i součástí putovní výstavy MK ČSR na Kubě. Zdeněk Kozák pracoval 
až do předčasné smrti v ateliéru v rodném domě na Svatém Kopečku. Zemřel 
20. června 1991 v olomoucké nemocnici a je pohřben na hřbitově v Dolanech.

Jan Nedělník, Mgr. Miroslava Titzová
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Na přípravě ročenky se podíleli Miroslava Titzová, Hanka Prekop Dvorská, 
Marta Čapková a František Prášil. Ilustrace: Hanka Prekop Dvorská.

Komise městské části Svatý Kopeček upozorňuje občany, že nás v případě jaké-
hokoliv dotazu nebo potřeby můžete kontaktovat:
František Prášil
tel.: 736 729 767
e-mail: kmc25@seznam.cz
www.facebook.com/kmcsvatykopecek
www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek




