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Na titulních stránkách svatokopeckých ročenek se každý rok objeví jedna ze zajímavých
staveb na Svatém Kopečku. Pro rok 2017 je to rodinný dům malíře Bohumíra Dvorského, od
jehož narození uplynulo v roce 2017 již 115 let.
Bohumír Dvorský ukončil v roce 1930 svá studia v krajinářské speciálce Otakara Nejedlého. V roce 1939 přichází z rodného Slezska na Svatý Kopeček, kde se s rodinou usazuje v jednom z bytů „u Budíků“ (dnes Dvorského 12). Zde navázal kontakty s olomouckými výtvarníky,
intelektuály a sběrateli vč. obchodníka Josefa Andera. Po válce si pak objednává plány na nový
dům u svého přítele ze studií, architekta a grafika Karla Dudycha. Dvorského vila se stavěla
v letech 1947–1949 a mnozí svatokopečtí pamětníci vzpomínají, jak při stavbě vypomáhali.
Vznikla osobitá vila ve svažitém terénu s regionalistickým nádechem, inspirovaná olomouckou vilou sběratele a Dvorského velmi dobrého přítele, Jana Mišauera. Dvorského vilu najdete
i v publikaci Slavné vily Olomouckého kraje, kde autorka Martina Mertová píše: „Její koncept
(Dvorského vily) byl ve své době jedním z důležitých okruhů teoretických úvah o architektuře.
Architekt hledá novotvar pro venkovské prostředí se silným duchovním nábojem. Brání se
chladné, konstrukčně podmíněné architektuře, definitivně ruší funkcionalistické schéma pravoúhlé kostky. Jasně se také distancuje od válečné tradicionalistické tvorby. Nenásilné citace
tradičních forem, jakými je dům se sedlovou střechou, pálenou taškou či hrubou omítkou,
kombinuje s neotřelým, funkčním dispozičním řešením a soudobými detaily. Přirozenou, nenucenou péčí původních majitelů se vila včetně interiérového vybavení zachovala dodneška
v autentickém stavu“.
Martina Mertová. Vila Bohumíra Dvorského. In. Slavné vily Olomouckého kraje. 1. vyd.s.
161–163.
Titulní foto: Jaroslav Juryšek, konec 60. let 20. století
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Vážení spoluobčané,
po roce Vám představujeme čtvrtou Svatokopeckou ročenku s výčtem událostí
v naší městské části za rok 2017.
Chceme připomenout působení našich spolků, jednotlivé akce, činnost KMČ
a také chod a různé aktivity základní školy. Mimo jiné uvádíme i oblíbené Okénko do historie.
Po delších úvahách jsme se dohodli přiblížit historii Dvorského vily, v níž žil
a tvořil významný svatokopecký občan. Uvádíme řadu dokumentů počínaje fotografií na čelní straně a popisem vily na straně následující. K historii pozoruhodných svatokopeckých budov se budeme vracet i v dalších letech.
Přestože na Svatém Kopečku dosud chybí společenský a kulturní sál, podařilo
se uspořádat řadu zajímavých akcí.Věříme, že čtenáře zaujme připomenutí Dne
dětí, Ukončení školního roku, Vskok do nového školního roku, Hodový průvod,
Den díkůvzdání, Klapač, Ples, Retropárty, Dřevorubecké závody, oslava sv. Martina a Rozsvícení vánočního stromu. Znovu se po čase uskutečnila na fotbalovém
hřišti svatokopecká zábava. Jistě mnozí zavzpomínají na podobné události,
na kterých byli svého času aktivními účastníky.
Za všemi společenskými akcemi stojí naši spoluobčané, kteří se na nich nezištně
a s elánem podíleli. Jim, ale i návštěvníkům těchto akcí patří naše poděkování.
Pro další rok 2018 přijmeme s radostí každou Vaši iniciativu a podněty, které
se budou týkat rozvoje společenských aktivit v naší městské části.
Těšíme se s Vámi na setkání nad další ročenkou.
za Komisi městské části č. 25 Olomouc-Svatý Kopeček
František Prášil ml.
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Nanebevzetí
Malá tahací harmonika a šlapací buben.
Bílé labutě pod smutečními vrbami
a obzvlášť modré nebe.
Dočista italská borovice,
černá kočka
a zlatá Brigita Bardotová.
A Vinnetou s Old Shatterhandem.
A nejvíc Svatý Kopeček.
Kravky se pasou na zelené stráni,
v lese kuká kukačka
protože je neděle.
To všechno je namalované
veselými andělskými peroutkami.
Jestlipak taky budete v nebi vyprávět
o laterně magice svého dětství,
jestlipak zahrajete Pánubohu
na svůj šlapací buben?
Padá
lehounké peří
z peroutek andělských.
Ta zima byla zlá,
ale v den,
kdy jste vstupoval na nebesa,
svítilo slunce,
pane Řehák.
Josef Sedlák
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Komise městské části Svatý Kopeček
v roce 2017
Na konci roku 2017 měla městská část Svatý Kopeček 715 obyvatel (údaje
z Oddělení evidence obyvatel MmOl).

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

Přehled činnosti KMČ v roce 2017
Projekt parkování na Svatém Kopečku
KMČ Svatý Kopeček se zúčastnila jednání ohledně navigačního a parkovacího systému na Svatém Kopečku, na němž se především probíralo umístění
směrových tabulí, které budou návštěvníky Svatého Kopečka navádět na volná
parkoviště.
Infoznačky budou umístěny po celé páteřní trase od Samotišek po ZOO
a ze směru od Lošova. První značky budou při kruhovém objezdu u Samotišek
a budou kontrolovat, zda je již kapacita parkovišť na Sv. Kopečku obsazena, další značka bude umístěna na začátku obce v ulici Dvorského. Tato bude informovat o stavu parkovacích míst na všech parkovištích na Kopečku (U Macků,
u Fojtství, U Ovčačky, ZOO a vršina směr Radíkov). Na parkovištích budou
osazeny parkovací automaty tam, kde je to možné. Závory budou tam, kde nebude kamerový systém.
V průběhu roku byla zahájena pro stavební povolení tohoto projektu projekční příprava.
Budova Křičkova 4
I přes snahu KMČ se v minulém roku nepodařilo posunout problematiku
opravy budovy na Křičkově ulici blíže k realizaci společensko-kulturního sálu
pro obyvatele Svatého Kopečka. Hlavním argumentem při jednáních s smOl.
byly finanční prostředky. Ty spíš nebyly.
V průběhu roku sice byl projednáván návrh na možnost využití části
budovy na vybudování dvou oddělení mateřské školy ve vrchní části, což by
4
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vyloučilo možnost vybudovat společensko-kulturní sál, který je naplánován
v investičním záměru a projednán s obyvateli Svatého Kopečka. Padl i návrh na vybudování školky v přízemí budovy, zde nevyhovovala výška stropu. KMČ bude i nadále jednat se smOl. o nutnosti realizace společenského
sálu, který je pro další rozvoj naší městské části velice důležitý.
V souvislosti s budovou na Křičkově ulici požádala KMČ o možnost využívat několik místností pro potřeby zázemí venkovních akcí pořádaných na
fotbalovém hřišti.
Opravy, úpravy a údržba
Z rozpočtu na opravy chodníků a komunikací (300 000 Kč) se realizovala
oprava druhé poloviny asfaltové komunikace v Kovařovicově ulici (ke školce),
výstavba odtokového žlabu, obrubníků v křižovatkách a výtluků v Křičkově
ulici, oprava kanalizačních vpustí na území bytovek a vybudování nových obrubníků u hospice.
Mimo tento rozpočet byla dále realizována „oprava spodního rybníku“
na Radíkovské ulici (stavidlo, podélný břeh, nátok a částečné odbahnění).
Byly osazeny nové lavičky na hřbitově, dřevěné desky na lavičkách na Sadovém náměstí a na sloupech veřejného osvětlení umístěny sáčky na psí exkrementy.
Uskutečnila se údržba zeleně na hřbitově. Sloupy veřejného osvětlení byly
osazeny štítky, které označují jejich polohu při nahlášení.
KMČ urgovala havarijní stav zídky u zastávky „Bazilika“ (zatím bez výsledku).
V průběhu roku došlo také k drobné úpravě hranic KMČ Svatý Kopeček.
Příprava projektů
KMČ se intenzivně věnovala přípravě projektu výstavby chodníků na Dvorského ulici při příjezdu na Svatý Kopeček.
Členové komise se zúčastnili tzv. „výrobních výborů“ na projektové přípravě pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení. Na jednáních byli
přítomni také obyvatelé lokality, které se výstavba chodníků dotkne. Vlastní
realizace by se měla uskutečnit v září 2018.
Další projekt, který je pro KMČ prioritou, je výstavba nové zastávky u hospicu v místě bývalé hasičské zbrojnice. KMČ jednala o výstavbě zastávky, především z důvodu špatně umístěné současné zastávky a žádá, aby nová zastávka
byla vhodná i pro kloubové autobusy (18 m).
Bylo jednáno i o rekonstrukci či výstavbě zastávky MHD ZOO směr Olomouc.
Odborem vnějších vztahů a informací, Oddělení informační centrum Olomouc byl představen projekt na vybudování informačního centra na Svatém Ko5
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pečku v budově Detašovaného pracoviště, které by sloužilo i pro potřeby obyvatel
Svatého Kopečka.
O realizaci zatím není rozhodnuto.
Investiční akce
V roce 2017 se realizoval projekt „Zóna 30“ v ulicích Křičkova na příjezdech
od Radíkovské a U Ovčačky. Výsledkem jsou tři zpomalovací prahy na příjezdech
do zóny. Byly osazeny značky „Zóna 30“ a zákaz vjezdu motorových vozidel mimo
dopravní obsluhu. Současně byl vybudován spojovací chodník od zastávky k ulici
U Ovčačky a nové stanoviště tříděného odpadu. Další uskutečněnou investiční akcí
byla oprava opěrné zdi u hospicu včetně dvou schodišť.
Jako prioritu pro příští rok KMČ zařadila do plánu investic realizaci chodníků
na Dvorského ulici a zastávku u hospicu.
Veřejná projednání, místní šetření a majetkoprávní vyjádření
Společně s obyvateli jsme projednávali návrh na zjednosměrnění Holubovy ulice, přičemž se obyvatelé shodli, že bude výhodnější ponechat obousměrný provoz.
KMČ projednávala v průběhu roku několik majetkoprávních vyjádření.
Uskutečnilo se společné setkání předsedů KMČ se zástupci Magistrátu města
Olomouce, MPO, PČR.
Proběhlo společné jednání předsedů KMČ Svatý Kopeček, Droždín, Radíkov
a Lošov (tzv. V4), při němž jsme probírali problémy týkající se našich částí, které
můžeme společně řešit.
Zúčastnili jsme se projednávání plánu udržitelné mobility města Olomouce.
Jednali jsme se zástupci ZOO Olomouc. Byl odeslán společný dopis panu primátorovi s požadavkem většího zájmu a pozornosti smOl. při řešení problémů týkajících se Svatého Kopečka.
V listopadu byl ukončen provoz potravin na Svatém Kopečku a následně k nám
začala jezdit pojízdná prodejna potravin. Začal se hledat nový provozovatel potravin.
Ke konci roku jsme byli informováni o zřízení Domova sv. Anežky v Norbertinu, který má sloužit pro chudé nemohoucí a nemocné lidi odkázané na pomoc
cizích.
KMČ zakoupilo
Z rozpočtu KMČ byl v roce 2017 zakoupen „párty stan“, který slouží pro potřeby konání venkovních společenských akcí. Pořídili jsme i 3 tzv. „pivní sety“ (stůl a 2
lavice). V příštím roce plánujeme dokoupit další.
Ze stejného rozpočtu byly také digitalizované svatokopecké kroniky a další
obrazové materiály týkající se Svatého Kopečka. Tyto materiály jsou přístup6
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né i na webových stránkách komise na stránkách města Olomouce: www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek.
Kulturní akce – podpora
Z rozpočtu na kulturu jsme finančně přispěli na „Retro večer“, „Hodovou
zábavu“ „Hodový průvod“, Ročenku 2016, „Ukončení školního roku“, letní kino,
„Dřevorubecké závody“, „Vskok do nového školního roku“, „Rozsvícení vánočního
stromu“, „Díkůvzdání“, oslavu sv. Martina a na zájezd Klubu seniorů do Litomyšle.
S finanční podporou pro kulturní akce na Svatém Kopečku počítáme i pro příští rok.
Všem organizátorům a návštěvníkům těchto akcí patří naše poděkování.
Jsme rádi, že se společenský život na Sv. Kopečku rozvíjí.
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.
KMČ a „Východní tangenta“
Zástupci KMČ Svatý Kopeček se v průběhu roku zúčastnili společných jednání o problematice zachování přímého spojení mezi Chválkovicemi a Samotiškami (poutní alej).
Jednali jsme společně se zástupci městských částí Chválkovice, Droždín,
Radíkov, Lošov a obce Samotišky. Schůzky se uskutečnily na Obecním úřadě Samotišky za přítomnosti senátora MUDr. Lumíra Kantora Ph.D., dále
na Krajském úřadě Olomouckého kraje za účasti hejtmana Ladislava Oklešťka
a dalších. Cílem našeho snažení je zachovat přímé spojení (přemostění dálnice)
mezi Olomoucí, Samotiškami, Droždínem, Radíkovem, Lošovem, a to z důvodu praktického, ale i historického.
Celou problematikou se budeme zcela jistě zabývat i v dalším období.
Pravidelné schůze v roce 2018
Plán jednání KMČ Svatý Kopeček v roce 2018 – jednání KMČ bude probíhat vždy od 19.00 hodin v prostorách detašovaného pracoviště MmOl. (nad
poštou) v pondělních termínech:
8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 14. května, 4. června, 2. července,
6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu, 3. prosince.
7
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KMČ Svatý Kopeček tak jako i v minulém roce děkuje obyvatelům za připomínky, podněty, účast na jednáních, akcích a za podporu. Těšíme se na Vaši
účast na jednáních a další spolupráci i v roce 2018.
KMČ Svatý Kopeček

Blahopřání našim spoluobčanům
V roce 2017 si svá životní jubilea připomněli tito občané Svatého Kopečka:
92 let: Marie Vláčilová, Marie Mičíková
91 let: Zdeňka Procházková
90 let: Anna Povýšilová, Elfrída Macková, Zdeněk Skřeček
85 let: Dagmar Močičková, Anna Karasová, Marie Látalová, Josef Dokoupil, Ludmila Zatloukalová, Aloisie Prášilová
80 let: Anna Hilšerová, Milada Rozsívalová, Stanislav Kovařík, Stanislava
Spáčilová, Jarmila Malíková, MUDr. Jana Prášilová, Jiřina Zatloukalová, Marie Hanáková
75 let: Evžen Zvěř, Rostislav Zendulka, Danuše Zdráhalová, Marie Lachová, Helena Štraitová, Svatoslav Štrait
70 let: Marie Jarošová, Miroslav Černý, Libuše Svobodová, Naděžda Veselá, Anna Gračková, Věra Obkráčilová, Milada Hudcová, Dobromila
Zamykalová, Jaroslav Pospíšil, Marie Zapletalová, Jan Běhal, Stanislav Preiss, MUDr. Jitřenka Venháčová, Miroslava Lenertová, Milan
Maciuch, Pavel Bartů
Nejstarší občankou Svatého Kopečka je stále sestra Cherubínka, vlastním
jménem Božena Veselá (94 let), řeholní sestra žijící v Norbertinu.
Všem jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti!
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„Ze života školy.…“
Vážení spoluobčané,
v minulé ročence jsem psal obecné informace o naší škole. V letošní Vás
budu informovat o tom, čeho jsme dosáhli, kam jsme postoupili a co bychom
v nejbližší době rádi realizovali.
Navýšili jsme časové dotace u předmětů, které jsou součástí přijímacího
řízení na střední školy a budou povinné u maturity. Matematika a český jazyk
na 2. stupni mají časovou dotaci pět hodin týdně, anglický jazyk je rozšířen
o výuku konverzace od 7. ročníku. Přírodovědná výuka je podpořena nadstandardní časovou dotací u předmětů fyzika a chemie. Obnovili jsme výuku
dílen v rámci praktických činností, dvakrát ročně máme branný den s nácvikem prvků první pomoci, chování v krizových situacích a připravenosti
k obraně státu.
Stali jsme se partnerskou školou pro ZOO Olomouc, se kterou spolupracujeme na tvorbě materiálů, úpravě prostředí a přípravě akcí. Prostor ZOO
využíváme k výuce jak v mateřských školách, tak na základní škole.
V průběhu roku 2017 jsme vybavili kmenové třídy 3.–9. ročníku novými
učitelskými katedrami. Do každé katedry jsme umístili nový výkonný počítač, na jehož výstupy jsme napojili dataprojektor s vysokou svítivostí a reproduktory. Interaktivitu učeben dále zajišťuje k PC připojený vizualizér, který
snímá statický i dynamický obraz práce učitele s projekcí na bílou keramickou tabuli. Vizualizér používáme i jako mikroskop. V roce 2018 dovybavíme
interaktivními panely kmenové učebny 1. a 2. třídy a postupně i mateřské
školy.
Dětem a žákům poskytujeme bohatou nabídku zájmových kroužků různého zaměření. Ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 13 kroužků na základní škole a 4 kroužky v mateřských školách.
Ve školním roce 2016/2017 jsme žákům poprvé nabídli nepovinný vyučovací předmět náboženství pod vedením místního kaplana P. Františka Go-
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razda Krušiny. Ve výuce náboženství pokračujeme i v letošním školním roce.
Znalosti z náboženství zužitkovali žáci naší školy v okresním kole soutěže
„Bible a my“, ve kterém se umístili na 3. místě.
V základní škole máme vedle výše popsaných kmenových učeben odborné učebny přírodních věd, dílen, keramiky, výtvarné výchovy, jazykovou laboratoř, cvičnou
školní kuchyni, fitness, tělocvičnu a školní sportoviště, dvě multimediální učebny
s interaktivními tabulemi a dvě počítačové učebny s 3D tiskárnou a 3D skenerem.
Po celé škole jsme rozšířili datové rozvody a bezdrátové připojení k internetu.
O přestávkách jsou pro žáky přístupné aktivity jako stolní fotbal, košíková
a společenské hry v hernách, velké přestávky mohou žáci trávit venku na školním
sportovišti, kde mají k dispozici stolní tenis, posezení a hřiště.
Žáci 5. a vyšších ročníků mají nové šatní skříně, kterými jsme nahradili stávající
klecovou úpravu. Během tohoto roku vybavíme skříněmi i zbývající třídy základní
školy.
Finanční prostředky se nám daří získávat i z evropských fondů. Zapojili jsme
se do šesti evropských projektů, z nichž jsme pro školu zajistili vybavení pro výuku
fyziky a chemie (měřící systém Pasco, stavebnice iTriangle, senzory Arduino, programovatelné LEGO), vybavili jsme školu 3D tiskárnou a 3D skenerem.
Na škole působí speciální pedagog financovaný z projektů EU. Speciální pedagog ve škole provádí pedagogickou diagnostiku, vede předměty speciálně pedagogické péče, reedukace, logopedickou péči, konzultuje potřeby žáků se zákonnými
zástupci, školskými poradenskými zařízeními apod.
V současné době probíhá přípravná fáze pro předložení žádosti o dotaci na vybudování nových odborných učeben, a to fyziky/chemie, školních dílen, cvičné
školní kuchyně a počítačové učebny. Předpokládaný termín předložení žádosti je
1. pololetí roku 2018. V případě schválení projektu budeme zajišťovat v části školy
bezbariérový přístup.
V loňském roce jsme obměnili velkou část fondu učebnic, pracovní sešity dostávají žáci bezplatně. Rovněž doučování je u nás pro žáky bezplatné, neboť jsme
na něj získali dotaci z projektů EU.
Investice v mateřské škole Dvorského probíhaly primárně ve venkovním prostoru – instalovali jsme nové herní prvky na zahradě a zastínili pískoviště. Na nově
vydlážděný dvůr jsme nechali nakreslit dopravní hřiště, které jsme doplnili novými
koly, koloběžkami a elektroautíčky. Mateřská škola bude v tomto roce vybavena
novou projekční technikou.
V mateřské škole Kovařovicova jsme na základě dendrologického posudku odstranili jedovaté a nebezpečné stromy, provedli jsme náhradní výsadbu a vydláždili
vstupní chodník. Opraveny byly rozvody vody do kuchyně a směšovače v umývárnách, v letošním roce budeme nově i ve třídách instalovat umyvadla. I tato mateřská
škola bude z evropských dotací vybavena novou projekční technikou.
10
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Odstranění menšího množství nebezpečných dřevin jsme provedli i v mateřské
škole Gagarinova, doplnili jsme vybavení školy o audiotechniku, bezdrátový internet a barevný tisk. Příjezd do školy jsme vybavili osvětlením s pohybovými senzory,
vyměněn byl bojler na ohřev teplé vody. Stejně jako v mateřské škole Dvorského
plánujeme překreslit dopravní hřiště a vybavit ho koly, koloběžkami a elektroautíčky, doplnit herní prvky a nově obložit stěny v herně.
Naplňuje nás hrdostí, že naše děti a žáci obsadili v předchozím školním roce 15
předních míst v soutěžích různého zaměření, z toho čtyři první místa, pět druhých
míst a dvě třetí místa.
Spolu s aktivními rodiči jsme v loňském školním roce založili Spolek rodičů
a přátel školy při ZŠ a MŠ Dvorského 33, Olomouc – Svatý Kopeček, který se podílí
na chodu školy a který s námi spolupracuje na přípravě školních akcí. Společně
jsme realizovali slavnostní zakončení školního roku, strašidelnou školu, rozsvícení
vánočního stromu, školní ples a maškarní ples pro děti. Další akce nás čekají.
Momentálně plní povinnou školní docházku v základní škole 173 žáků, mateřské školy jsou se svou kapacitou 100 dětí plně obsazené, rovněž 60 míst ve školní
družině je plně využito.
Velké poděkování patří zřizovateli školy – městu Olomouc, které nám během
dvou let navýšilo rozpočet o více než čtvrtinu, podporuje náš další rozvoj a souhlasilo se zapojením školy do projektů, které musí spolufinancovat. Poděkování patří
i KMČ na Svatém Kopečku a v Droždíně, které podporují finančním příspěvkem
a propagací akce, které spolu se SRPŠ pořádáme nejen pro naše děti a žáky, ale pro
celou veřejnost.
V říjnu loňského roku proběhla v naší škole inspekční činnost ČŠI, která ve své
zprávě velmi pozitivně zhodnotila posun naší školy a změny, kterých jsme dosáhli.
Mgr. Jan Kolisko
ředitel školy
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Ze života svatokopeckých spolků…
Tělocvičná jednota Sokol Svatý Kopeček
Činnost našeho spolku nepolevila ani v loňském roce. Při nepřízni počasí, „hostovala“ zhruba šedesátka členů našeho spolku v teple tělocvičen, ať už
na Svatém Kopečku nebo v Olomouci a okolí. Jakmile však počasí dovolilo přesunout se na naše hřiště, zvané Sokolák, vyhlásil náš starosta Vladimír Římský
brigádu a v tom okamžiku to na Sokoláku opět začalo žít. Od jara do podzimu
se zde scházely oddíly nohejbalu a volejbalu a cvičení dětí předškolního věku.
V loňském roce jsme se dokonce rozrostli o další oddíl zaměřený na volejbal
plážový, pro který máme podmínky v podobě plážového hřiště. Cvičili jsme,
trénovali a účastnili se různých soutěží a turnajů. Mnohdy jsme si nevedli vůbec špatně a většinou se umístili na jednom z prvních tří míst. Turnajů se nejen
účastníme, ale v loňském roce jsme pořádali v pořadí již 13. ročník volejbalového turnaje a 6. ročník turnaje nohejbalového. Zde se vždy sejde parta kamarádů, vyznavačů stejného druhu sportu a vážně-nevážně bojuje o co nejlepší
umístění.
Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší a opět připravili dva dětské dny.
Pravidelně, cca čtrnáct dní před oficiálním svátkem MDD, pořádáme již známou Generálku dětského dne, která se v loňském roce nesla v duchu řemesel a povolání. Děti si mohly vyzkoušet práci kominíka, zedníka, zahradníka,
policisty, hasiče, lékaře a mnoho dalších. Na podzim, při konání tradičního
Vskoku do nového školního roku, si přes padesát dětí přišlo zasportovat při
tradičních atletických disciplínách. Na tomto dni se ovšem nejen sportovalo,
ale pro dobrou náladu se pořádalo karaoke, takže na závěr sportovního dne
se několik odvážlivců chopilo mikrofonu a ke zpříjemnění dne předvedlo svá
pěvecká nadání.
Od podzimu loňského roku se na všech tělocvičných jednotách v celé
České obci sokolské započalo s nácvikem na 16. všesokolský slet. Naše jednota nezůstala pozadu a přidala se s nácvikem skladby pro předškolní děti
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a skladbami pro ženy a starší ženy. V rámci tohoto předsletového roku jsme
se také zúčastnili „Sletové štafety“ na Horním náměstí v Olomouci, kde nás
reprezentovaly Dorotka Hanáková, Deniska Nováková a Lucinka Bozděchová
a získaly tak pro naši jednotu ocenění za účast.
Závěrem přijměte pozvání na některou z našich pravidelně pořádaných
akcí, odvážnější z vás mohou rozšířit naši členskou základnu. Se sokolským
Nazdar!
Marta Čapková, jednatelka
www.sokolsvatykopecek.cz
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Matice svatokopecká
Čím žila Matice svatokopecká, spolek, v roce 2017
I v roce 2017 se svou činností Matice svatokopecká, spolek, aktivně zapojila
do života na Svatém Kopečku a mnoha akcemi přispěla k jeho obohacení.
V souladu s naší hlavní činností kulturně vzdělávací a duchovní jsme nejen
pro členy spolku, ale i pro širokou veřejnost uspořádali dvě přednášky. V únoru
promluvil Ing. arch. Jaromír Hainc na téma Římské baziliky v Roce milosrdenství a výklad spojil s promítáním snímků. V srpnu se pak konala ve svatokopecké bazilice přednáška Mons. Pavla Posáda, pomocného biskupa českobudějovického, na téma Nebojte se!
Také jsme zajistili komentované prohlídky výstav, a to v lednu v Muzeu moderního umění v Olomouci výstavy Šumění andělských křídel s odborným výkladem Mgr. Elblové, který nadchl všechny účastníky a v dubnu v Arcidiecézním muzeu v Olomouci výstavy V oplatce jsi všechen tajně.
Uspořádali jsme jako tradičně zájezdy. V lednu to byl poutní zájezd do Prahy, kde jsme navštívili Svatovítskou katedrálu a zúčastnili se mše, pak následovala komentovaná prohlídka a posezení s P. Jakubem u příležitosti jeho narozenin. Poté jsme absolvovali ještě komentovanou prohlídku kostela Panny
Vítězné s Pražským Jezulátkem. V květnu jsme uspořádali další poutní zájezd,
tentokrát do Polska, do hlavního města Opolského vojvodství-Opole. Polský
průvodce nám představil řadu významných památek a v kostele Nejsvětější
Trojice P. Ambrož sloužil mši svatou, následoval krátký varhanní koncert a prohlídka. Navštívili jsme i katedrálu Povýšení sv. Kříže včetně známého obrazu
Matky Boží Opolské. Cestou do ČR nás čekal další cíl putování Bílá Voda. Prohlédli jsme si místní muzeum, hřbitov a výrobnu hostií. Třetí zájezd se uskutečnil v září do Dürnsteinu v Rakousku a do města Dolní Kounice, na jehož okraji
se nachází areál se zříceninou klášterního kostela premonstrátek Rosa Coeli.
Velmi nás těší, že pokračuje vzájemné poznávání života v moravských Maticích, které, jak se stalo již tradicí, se každoročně setkávají na poutích organizovaných vždy jednou z nich. Letos to byla Matice velehradská, jež připravila
pro účastníky již IV. poutě Matic zajímavý program: mši svatou, komentovanou prohlídku velehradské baziliky včetně podzemí, výklad Mons. Peňáze
a seznámili jsme se také s plány a životem všech Matic včetně nově vzniklých
– zašovské a rožnovské. Na další pouť jsme, jako každoročně, jeli v červenci
ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé a ve dnech 30. 6.–4. 7. organizovali již
VII. putování po Cyrilometodějské poutní cestě na trase Svatý Kopeček-Svatý
Hostýn-Velehrad (Moravská Compostela). V neděli 3.9. jsme se spolupodíleli
i na XXII. pouti Matice svatokopecké, spolku spolu s poutí Hanáků, kterou ce14
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lebroval Mons. Antonín Basler. Od 13.00 hod. pokračovala valnou hromadou.
Na náhradním zasedání byli z důvodů odstoupení tří členů výboru – dlouholeté jednatelky spolku JUDr. Zory Krejčí, PaedDr. Olgy Němcové a Jana Řeháka
– zvoleni novými členy výboru Yvona Fucimanová, jednatelka, Martina Chládková a Marta Čapková, členky výboru. Taktéž byli valnou hromadou zvoleni
jako náhradníci do výboru p. Ladislav Stejskal a Mgr. Ivo Slavotínek. Novým
protektorem se stal pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Dosavadnímu protektorovi, olomouckému pomocnému biskupovi Mons. Josefu Hrdličkovi, jenž
se v únoru dožil 75 let, tímto vyjadřujeme poděkování za jeho dlouholetou
a nezištnou přízeň a pomoc, kterou nám projevoval a přejeme hlavně pevné
zdraví. Velké poděkování a uznání za své působení, které významně přesahovalo povinnosti jednatelky a zásadně ovlivnilo činnost spolku ve všech oblastech
patří i JUDr. Zoře Krejčí. Velmi ocenit musíme rovněž aktivitu a obětavý přístup PaedDr. Olgy Němcové při přípravě kulturně vzdělávacích činností, jako
jsou zájezdy a příprava oslav sv. Martina. V říjnu jsme se ve spolupráci s MmOl
podíleli na pouti seniorů.
K naší činnosti již tradičně patří i příprava a organizování koncertů ve svatokopecké bazilice, která svou krásou umocňuje hudební zážitky. V tomto
roce to byl Májový koncert duchovní hudby přednesený 40 členy smíšeného
pěveckého sboru Svatopluk z Uherského Hradiště. V září jsme přivítali vokálně instrumentální kapelu Spiritual kvintet, která zcela zaplnila prostory baziliky, stejně jako v prosinci vystoupení Hanáckého mužského sboru Rovina
a jeho hosta Cimbálové muziky Soláň z Rožnova pod Radhoštěm v programu
Folklorní Vánoce na Svatém Kopečku. Velmi hezký a působivý byl i varhanní
koncert duchovní hudby Jana Gottwalda, organologa Arcidiecéze olomoucké,
sopranistky Kristýny Vylíčilové a trumpetisty Jaroslava Kocůrka, který se uskutečnil v listopadu.
V oblasti duchovního života, který je úzce spjatý s poutním místem a bazilikou, jej chceme rozvíjet a podílet se na dění ve farnosti. V březnu jsme uspořádali na Velehradě čtyřdenní postní duchovní obnovu a v prosinci jednodenní
adventní duchovní obnovu, obě pod vedením P. Gorazda. V prosinci také proběhlo ve Francouzském sále baziliky tradiční adventní setkání, tentokrát s olomouckým biskupem Mons. Antonínem Baslerem. Podíleli jsme se také s ŘKF
Svatý Kopeček u Olomouce na uspořádání Velkopátečního sepolcra, spolupracovali při organizaci Noci kostelů a farního dne.
Abychom propagovali naše poutní místo, opět jsme uspořádali v srpnu
před odpustkovými slavnostmi komentované prohlídky baziliky a přilehlého
areálu. Provozujeme také muzeum se stálou výstavou, jsou však instalovány
i tematické výstavy u příležitosti významných výročí či svátků. V rámci akce
Noc muzeí pořádáme večerní prohlídky.
15
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Snažíme se i o obnovování tradic. Pravidelně v prosinci otevíráme výstavu
betlémů, která tentokrát probíhala do 7. 1. 2018. S velkým úspěchem se setkalo
i uspořádání oslav sv. Martina, takže letos 11. 11. za hojné účasti návštěvníků
proběhl již 3. ročník. Na perfektní organizaci má velkou zásluhu p. Olga Němcová. Vysokou návštěvnost měla i Mikulášská nadílka pro mladší děti, tentokrát uskutečněná v ambitu baziliky. Pro děti byly připraveny balíčky s visačkou,
na níž jsme připomněli význam tohoto svátku.
Pro členy vydáváme 2× ročně v červnu a prosinci Pozdrav členům Matice svatokopecké, kde je informujeme o činnosti spolku, přinášíme zajímavosti
a také malé zamyšlení.
Významná událost se odehrála 3. června, kdy navštívila Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a její manžel Michael Mack baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.
Arcivévodkyně je pětinásobnou pravnučkou české královny Marie Terezie, jejíž
výročí 300 let od narození jsme si v r. 2017 připomněli. V bazilice je přivítal
P. Bernard a za Matici svatokopeckou, spolek JUDr. Zora Krejčí a Jan Nedělník,
který je také bazilikou provedl. Seznámil je i s návštěvou Marie Terezie 19. 6.
1748.
Vzhledem k plánovaným rozsáhlým opravám areálu baziliky a poskytnuté
dotaci na jejich uskutečnění nelze provádět žádné akce. Proto jsme v r. 2017
pouze poskytli příspěvek na opravu toalet u tělocvičny.
Z uvedeného je zřejmé, že členové Matice svatokopecké, spolku, významně přispívají k rozvoji tohoto nádherného místa ve všech oblastech v souladu
se svými stanovami a zaměřením – kulturní, vzdělávací i duchovní. Bez jejich
obětavosti, nadšení a nezištné pomoci by toto vše nebylo možné uskutečnit.
Pokud byste nás chtěli podpořit členstvím v našem spolku a zapojit se do našich aktivit, rádi Vás přivítáme.
Výbor Matice svatokopecké, spolku
www.maticesvatopkopecka.cz
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SK Kopeček – družstvo malé kopané
Milí fanoušci našeho fotbalu,
máme pro vás po roce nové informace. V sezóně 2016–2017 jsme měli v podzimní části soutěže smůlu, zato v jarní části se usmálo štěstí.
Nezdar se projevil v podobě zranění hráčů, v pracovních povinnostech hráčů,
tedy shrnuto: chodilo nás málo a v podstatě v každém zápase nás soupeř přehrál,
i když až v posledních minutách, kdy už nebylo sil a ani koho střídat. Uhráli jsme
pouze 5 bodů a ocitli jsme se na posledním 14. místě, se ztrátou 7 bodů na místo 10.,
které zajišťuje udržení v lize.
Na začátku jarní části jsme měli velice špatnou pozici, ale i přesto jsme se pokusili na 10. příčku dostat. Přes veškerou snahu jsme skončili na sestupném 12. místě
s 18 body, se ztrátou 2 bodů na nesestupovou 10. příčku.
A teď přišel úspěch (a taky odměna za to, že jsme boj o záchranu ve 3. lize nevzdali). Z naší ligy se chtělo do vyšší 2. ligy postoupit jenom jednomu soupeři a ze
4. ligy zase nechtěli postoupit k nám, do třetí. Takže hurá, hrajeme v příští sezoně
ve 3. lize.
V sezóně 2017–2018 se nám v podzimní části velice dařilo. Jsme na výborném
druhém místě s 23 body a se ztrátou 1 bodu na místo první, s dostatečným náskokem na udržení v lize. Náš tým je teď i díky nově příchozím třem hráčům stále dost
silný po fyzické i psychické stránce. Můžeme obrat o body nejen papírově silnější
soupeře, ale i mužstva s hráči snad mladšími než 25 let. Máte vidět ten fofr, když se ti
mlaďoši v prvních minutách rozběhnou.
Na druhou stranu je ale škoda, že se slabším soupeřem jen remizujeme 1 : 1,
nebo prohrajeme 5 : 4. Sice jediné 3 body, které jsme soupeřům nechali, ale...
Náš tým většinou nedává moc gólů, ale taky jich moc nedostává. Když se podíváte na tabulku, kolik gólů stačí nám na druhé místo a kolik soupeřům kolem nás:
3. liga B

3. liga B

1. FC Broky

13

72:38:00

24

8. Elekt.Otáhal A

13

77:19:00

11

2. SK Kopeček

13

52:28:00

23

9. Jäger 1878

13

40:03:00

10

3. Shake and Bake

13

102:58:00

20

10. FC ZRTV Loko

13

55:13:00

9

4. Atletico Haná

13

84:49:00

18

11. MK Jívová

13

66:13:00

8

5. Meta Pohořany 13

61:47:00

15

12. FC Fiasco

13

45:18:00

7

6. Roko Samotišky 13

64:49:00

14

13. Zelené balet

13

42:05:00

6

7. Chalapeňos

44:47:00

14

14. Ditrex

13

48:38:00

3

13
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Uvidíme, jak se nám bude dařit v jarní části soutěže.
Spoléhat budeme opět na vynikající výkony našich brankářů: Radka Čecha, naší jedničky, na Staníka Valuše, plnohodnotného náhradníka a našeho
vedoucího, na obránce: Jardu Karase, Zdeňka Vargu, Kubu Hausnera, Davida
Valuše, Ondřeje Macků, kteří nemají žádný problém založit útok, či podpořit
naše útočníky: Honzu Navrátila, Jardu Navrátila, Tomáše Řezníčka, Martina
Hausnera a naše posily Lukáše Kadlčíka, Vojtu Havránka a Honzu Kašpara,
kteří zase pomáhají obraně a brankářům.
Pevně věříme, že budete součástí našeho týmu minimálně na domácích zápasech a budete náš další hráč:
Datum

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2018

3. liga B

Kolo

Den

24. 08. 2018

1.

PÁ

Stadion

Rozhodčí

18.00 SK Kopeček : Atletico Haná

Čas

Soupeři

Kop

Hudec

29. 08. 2018

2.

ST

20.15 MK Jívová : SK Kopeček

Slav1

Kurel

07. 09. 2018

3.

PÁ

18.00 SK Kopeček : FK Krčmaň 97

Kop

Hudec

11. 09. 2018

4.

ÚT

20.15 FC Broky : SK Kopeček

Slav1

Vláčil

21. 09. 2018

5.

PÁ

17.45 SK Kopeček : Chalapeňos

Kop

Hudec

28. 09. 2018

6.

PÁ

9.30

Milo1

Antoš

05. 10. 2018

7.

PÁ

17.00 SK Kopeček : Zelené balet

Kop

Hudec

12. 10. 2018

8.

PÁ

17.00 SK Kopeček : Roko Samotišky

Kop

Hudec

Elektro Ot. A : SK Kopeček

19. 10. 2018

9.

PÁ

18.00 FC Bubeník 1970 : SK Kopeček

NS

Coufal

28. 10. 2018

10.

NE

10.45 SK Kopeček : FC ZRTV Loko

Kop

Hudec

Milo2

Dolanský

Kop

Hudec

Milo1

Tomiga

2. 11. 2018

11.

PÁ

19.15 FC Fiasco : SK Kopeček

11. 11. 2018

12.

NE

10.45 SK Kopeček : J.A.H.

14. 11. 2018

13.

ST

19.00 Creditas : SK Kopeček

Tak choďte a fanděte nám! Občerstvení bude opět zajištěno...!
Těšíme se na Vás!
Ondra Macků
775 746 869
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Klub seniorů Olomouc – Svatý Kopeček
Činnost našeho klubu pokračuje.Snažíme se, aby se stále zlepšovala a byla
co nejatraktivnější. V zimním období se setkáváme v klubovně, nabízíme program vyhovující většině těch, kteří chodí na naše schůzky. Jedná se o odborné
přednášky cestopisné, z historie Sv. Kopečka, naučné i o zajímavostech z okolí.
Navštěvujeme výstavy pořádané VMO, chodíme do kina na seniorské představení, pořádáme oslavy s živou hudbou a tancem.
Uskutečňujeme exkurze a prohlídky, např. Pražírny kávy v Lošově, Palírny U Zeleného stromu v Prostějově, Radniční věže v Olomouci, Michalského
návrší a Výpadu tamtéž. Také navštěvujeme Veselice pro seniory, které pořádá
na jaře a na podzim OSV Magistrátu v pavilonu Flora Olomouc, kde bývá přes
600 návštěvníků. Na jaře po oteplení pořádáme vycházky, např. na Posluchov,
do Grygova-Království, na Pohořany na Kozí farmu. Velkou oblibu mají zájezdy. Prostějov s prohlídkou města s průvodcem, Náměšť na Hané-zámek, Příka-

Branný závod seniorů 14. 9. 2017
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Prohlídka zámku Litomyšl 13. 9. 2017

zy-skanzen, Čechy pod Kosířem-muzeum kočárů a zámek. Turistický pochod
na Bradlo, Praha s prohlídkou Petřínské rozhledny, Strahovského kláštera, Lorety, zahrad ve Valdštejnském paláci, Karlova mostu a Staroměstského náměstí.
Velkým zážitkem byl zájezd do Litomyšle, který jsme uskutečnili díky podpoře
naší KMČ, za což velmi děkujeme. Na zámku v Litomyšli zrovna probíhala výstava aranžování květin z místních zahrad. Krásný zámek a nádherné aranžmá květin, prostě nádhera. Také prohlídka historické části města s průvodcem
měla úspěch.
Také se podle možnosti zúčastňujeme sportovních soutěží. V polovině září
proběhla sportovní soutěž ve Smetanových sadech pořádaná OSV Magistrátu. Z 42 tříčlenných družstev jsme skončili na 1. místě a získali krásný pohár.
V Branném závodě pořádaném MP Olomouc se nám skoro vůbec nedaří, ale
přesto se této soutěže zúčastňujeme.
Máme velmi dobrou spolupráci s naší KMČ. Pro potřeby klubu i svou zakoupila projektor, který používáme na promítání fotografií, filmů a naučných
programů. Závěrem děkuji všem, kteří se zúčastňují našich setkání a svou prací
pro klub přispívají členům našeho KS k pohodě a radosti ze života.
Jeřábek Stanislav, vedoucí KS
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Myslivecký spolek na Svatém Kopečku
V roce 2017 se událo hodně věcí, především nás v kolektivu ubylo a v současné době vykonává právo myslivosti jen 16 členů. Přibrali jsme 3 nové adepty
do praxe v naší honitbě, pány Františka a Jiřího V., paní Janu K. Pod dohledem zkušených kolegů vykonávali praxi a přípravu ke zkouškám z myslivosti. V předchozích zkouškách z myslivosti uspěla slečna Aneta R., p. David B.
zkoušky odložil. Dne 25. 02. 2017 byl podán návrh na propůjčení vyznamenání
III. stupně (bronzový odznak) kolegovi p. Františku Dosoudilovi st. k Českomoravské myslivecké jednotě o.s. Poté na sněmu okresního mysliveckého spolku Olomouc v Příkazích dne 02. 04. 2017 byl tento bronzový odznak předán
osobně za dlouholetou aktivní činnost a propagaci myslivosti v daném regionu.
Setkání všech členů a jejich přátel proběhlo koncem roku na myslivecké chatě
nad Radíkovem, kde jsme uspořádali společný hon. Uloveno bylo 20 ks bažantí zvěře, která byla zakoupena v bažantnici. Poslední leč v posluchovském
hostinci ,,Barandov‘‘ proběhla dle mysliveckých tradic a ku spokojenosti všech
účastníků.
Řešili jsme i neoprávněný lov spárkaté zvěře v okolí fortu za pomocí policie
ČR. Docházelo zde opakovaně k neoprávněnému odlovu srnčí a černé zvěře,
po šetření se situace uklidnila, ale i přesto musíme být na pozoru. Občas se
po honitbě pohybují v nočních hodinách vozidla, která zde nemají oprávnění
k vjezdu, proto budeme i nadále spolupracovat s policií ČR při kontrolách. Dále
se řeší s družstvem Unčovice, které hospodaří na zemědělských pozemcích
v naší honitbě, poježděné biopásy od automobilů na Jablečné, nad Radíkovem
a u hnojiště u Lošova. Tyto oblasti budou monitorovány a při zjištění jakékoliv
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činnosti, která poškozuje biopás, to bude oznámeno příslušným osobám, které
budou požadovat sankce. Přišli jsme i o jeden posed pod věží, který byl při těžbě dřeva zcela zničen. Stejně tak i krmelec nad Latovou vilou.
Sběrem kaštanů na přilepšenou pro zvěř v zimním období zase přispěly děti
ze školky na Svatém Kopečku a z Olomouce. Tímto děkujeme za pomoc při
přikrmování zvěře v okolí Svatého Kopečka. V pozdějším jaru jsme provedli
za přispění techniky od firmy AZ stavby (jednatel p. Zdeněk P.) obnovu napajedel pro zvěř i zpěvné ptactvo v okolí Radíkovského fortu na třech místech
a u bývalé dolanské školky. Velký dík patří LČR s. p. závodu ve Šternberku,
který opravil studánku pod fortem. Letos máme v plánu obnovu a vyčištění
napajedel nad ZOO směr Dolany. Tyto menší zdroje vody v této oblasti jsou
velmi důležité pro všechny živočichy všech druhů (žáby, hadi, ptactvo a veškerá
ostatní zvěř). Například třeba divocí holubi hřivnáči jsou na přístupu k vodě
závislí, kojící srny a mladá srnčí zvěř mívá větší nároky na přístup k vodě atd.
Dále byly provedeny opravy některých mysliveckých zařízení, zbourání staré kazatelny na Jablečné a postavení nové na stejném místě. Také na Ovčačce
byla v koutě polí pod hnojištěm vystavěna nová kazatelna a na točně nad Droždínem bylo postaveno příkrmeliště pro zvěř srnčí a drobnou.
Podle plánu bylo dne 31. 08. 2017 vypuštěno do volné přírody 8 párů koroptve polní v okolí obce Lošov a 7 párů nad Radíkovem. U vypouštění koroptví byl účasten Ing. Malý František z Olomouckého kraje. Kontroloval, kde
a do jakého prostředí budeme koroptve vypouštět a jak o ně bude postaráno.
Jen pro zajímavost: jeden pár koroptví stojí 500 Kč a pokud splníte veškerá
kritéria životního prostředí, agentury ochrany přírody a v závěru příslušného
kraje (Olomoucký kraj), můžete si zažádat o dotace, což jsme učinili. Přísluš22
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ná dotace nám byla později proplacena. Také jsme opět pustili 40 ks bažantů
v okolí Radíkova a Lošova. Srnčí zvěř prospívá a je udržovaná v normovaných
stavech: dobře v určitých lokalitách přikrmována, aby nepůsobila značné škody
na lesních kulturách. Černá zvěř se zde v loňském roce opět nezabydlela, ale
zvedl se počet kusů v odlovu a to až na 47 ks. Momentálně je populace na vzestupu. Určitě všichni zaznamenali výskyt afrického moru u divokých prasat
na Zlínsku a s tím přišla následná opatření, která nařídila Státní veterinární
správa. Zatím zůstaneme mimo nákazovou zónu, jak se to bude vyvíjet do budoucna, uvidíme. Dnešní nařízení nám přikazují lovit veškerou černou zvěř bez
ohledu na věk a pohlaví celoročně. Zaječí zvěř se udržuje na dobrých stavech,
ale budeme se muset více věnovat odlovu kun a lišek, začínají se k nám stěhovat
z okolních honiteb. Na příští schůzi našeho spolku se budeme zabývat nákupem betonových lapacích zařízení s možností dotací od kraje.
Za všechny členy spolku přeju krásné prožitky v našem pěkném prostředí,
které máme ve svém blízkém okolí.
Za myslivecký spolek Svatý Kopeček Jan Rakus, myslivecký hospodář
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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.
V létě jsme si opět užili indiánské léto na farní zahradě s tee-peem. 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
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Farní ples 2017

Jak žila naše farnost v roce 2016
Naše farnost prožila naplněný rok
V sobotu 25. února se v restauraci U Macků konal již pátý farní ples. Opět
se vydařil.
Letošní Železný poutník, noční postní putování na Hostýn, byl jubilejní dvacátý. Jednatřicátého března se na cestu vydalo nejméně 495 poutníků. Kolik jich došlo, nevím. Je to nový rekord. Počasí bylo nádherné, ještě v půlnoci bylo přes 10 °C.
Před Svatým Duchem 3. 6. ve 12.30 hod. navštívila poutní baziliku arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská se svým mužem. Je to pra-pra- ... –
pravnučka císařovny Marie Terezie. Přijela o deset dní dříve a o 269 let později
než její pra-pra- ... – babička (13. 6. 1748). Prohlídka a náš zájem ji i její doprovod velice potěšil. Poté spěchala na oběd k primátorovi města Olomouce.
Nebyla zde poprvé a pozval jsem ji opět, až bude restaurován zbytek baziliky.
Patří mj. k šiřitelům úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V pátek 9. června proběhla další Noc kostelů. Opět se jí zúčastnil velký počet lidí (cca 1 000). Organizace se ujali manželé Müllerovi.
Na 7. farní den v neděli 25. přišlo asi 150 lidí. Při něm jsme se loučili s otcem Klementem. Při mši svaté v 10.30, při které pronesl P. Klement opět pěkné
kázání, přijaly čtyři děti z naší farnosti poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Otec
Klement je od 15. května u Sester sv. Kříže v Kroměříži.
25
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Farní tábor Smilov

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti, která se 5. července 2017 uskutečnila na Velehradě, byla zveřejněna jména dvou

Průvod s Pannou Marií Fatimskou po Svatém Kopečku
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Farní den 2017

nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, generální
vikář. Oba dva se na Svatém Kopečku často objevují. Z jejich jmenování máme
radost.
Od 14. do 21. července se konal tradiční dětský farní tábor. Tentokrát opět
na skautské základně Severní hvězda na Smilově.
CSM – 6. celostátní setkání mladých tady v Olomouci v termínu 15.–20.
srpna se vydařilo! Zúčastnilo se ho asi sedm tisíc mladých z celé republiky,
nejvíce z Moravy. Bylo velmi požehnané. Bylo to znát na reakci mnohých lidí
včetně policistů. Zde před bazilikou se pro všechny účastníky konala mše svatá.
Na připraveném podiu ji jako hlavní celebroval a kázal pan biskup Lobkowicz.
Bylo přítomno i mnoho dalších biskupů.
ČR kandiduje na pořádání setkání mladých na celosvětové úrovni a tomu
by výborný průběh republikové úrovně mohl velmi napomoci. Světové setkání
by mělo být v Praze v roce 2021 (nebo 2022).
23.–25. 9. jsme prožili již 4. děkovnou pouť Díkůvzdání za dary země
a plody lidské práce. Nedělní spojenou mši svatou v 10.00 sloužil pan biskup
Josef Nuzík. Opět jsme se mohli těšit z mnoha podob darů, kterými o nás pečuje Pán.
V pondělí 25. 9. nás poctila návštěvou Panna Maria z Fatimy. Do naší farnosti zavítala jedna ze třinácti kopií sochy P. M. Fatimské. V 16 hod. ji přivezli
27
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z Koclířova a lavice v kostele byly již téměř plné. V 18 hod. jsme slavili mši
svatou a potom jsme šli s Pannou Marií průvodem přes Svatý Kopeček, k ZOO,
Darwinovou dolů a zpátky. Toto Kopeček určitě už dlouho nezažil. Nejzajímavější bylo, že se lidé k soše chovali jako k osobě. V kostele, když jsme odcházeli
na průvod, to spíše připomínalo shluk kolem nějaké celebrity, a když sochu
odnášeli do vozu, lidé se s ní loučili jako s někým drahým, který je navštívil
a odjíždí. Socha skutečně představovala Naši Matku. Bohu i Vám, Matko, díky!
V sobotu před první adventní nedělí dobrovolníci vyrobili adventní věnce,
které se pak v neděli prodávaly před bazilikou. Jako již obvykle.
Na Boží hod vánoční se v ambitech odehrával Živý betlém, který netradičně
ztvárňuje události narození našeho Pána.
Více informací o životě naší farnosti a kontakty najdete na www.svatykopecek.cz.
P. Bernard Slaboch, O.Praem.
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Hrabáč kapský

Medvíďata baribalu slaví narozeniny

ZOO Olomouc v roce 2017
Nejvýznamnější akcí Zoologické zahrady Olomouc v roce 2017 byla výstavba Afrického pavilonu Kalahari. Díky investiční podpoře Statutárního města
Olomouc se podařilo zbudovat velmi atraktivní pavilon výrazně ovlivňující
vzhled centrální části naší zoo. Do jeho nově vzniklých expozičních prostor
umístíme dva zajímavé druhy zvířat, které v Zoo Olomouc dosud nebyly chovány. Jedná se o hrabáče kapského v srpnu 2017 přivezeného ze Zoo Jakatěrinburg v Rusku a medojeda, který k nám zatím nedorazil. Spolubydlící jim budou
dělat dva druhy zvířat, které již řadu let chováme – surikaty a doposud před
zraky návštěvníků skrytí damani skalní. Rozmanitost fauny této africké polopouště dokreslí terária osazená plazy, obojživelníky i bezobratlými živočichy
a v pavilonu volně poletující ptactvo.
Zahájena byla také stavba další etapy safari, v pořadí třetí části, Safari Amerika. Návštěvníci budou mít možnost již v roce 2018 projíždět safari vláčkem
mezi skupinou arktických vlků. Z pohledu nás i návštěvníků sice drobnější, ale
pro makaky červenolící jistě zásadní, je stavba nového zařízení v jejich průchozím výběhu. Jde o víceúčelovou budovu, která bude fungovat jednak jako
odchytové zařízení sloužící v případě potřeby k oddělení některého ze zvířat
od skupiny, jednak jako případná izolace, v období silných mrazů pro servírování potravy a při velkém horku naopak jako úkryt pro zvířata. Pokračující
kůrovcová kalamita, která si vynucuje další kácení smrkových porostů, způsobuje úbytek přirozeného stínu ve výbězích. Nejen výsadbou nových stromů, ale
i výstavbou nových chovatelských zařízení se tak snažíme zajistit našim svěřencům ochranu před sluncem.
V loňském roce navštívilo naši zoo více jak 339 tisíc návštěvníků, což je přibližně stejný výsledek jako v roce 2016. Z pohledu návštěvnosti je možno rok
zhodnotit jako průměrný. Zoologická zahrada Olomouc chová také přibližně
stejný počet druhů zvířat jako v předešlých letech a k výrazným změnám nedošlo ani v počtech jedinců. Radost nejen pracovníkům zoo, ale i jejím návštěv29
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níkům zajisté udělal odchov dvou
mláďat medvědů baribalů, ale také
úspěšný odchov devíti malých sobů,
dvanácti muflonů, osmi kozorožců sibiřských, pěti plameňáků, rysa
karpatského, mravenečníka velkého,
řady opic a dalších zajímavých zvířat.
Zoologická zahrada Olomouc působí nejen v oblasti vzdělávání a osvěty návštěvníků, ale i v oblasti ochrany
přírody. Vedle účasti na ochranářských programech v našich podmínkách, jako je vypouštění sov pálených
a sýčků obecných do volné přírody,
se naše zoo zapojuje i do projektů
v zahraničí. V rámci reintrodukčního
programu poskytujeme vejce dvou
Mládě mravenečníka velkého
druhů jeřábů pro následnou inkubaci
a vypouštění v oblasti Dálného východu v Rusku. V současné době jsme také partnerem České koalice na ochranu biodiversity CCBC, která již řadu let působí v ochraně přírody po celém
světě. Podporujeme i projekt Kukang v Indonésii, kde se aktivně podílíme
na ochraně outloně váhavého.
V průběhu roku zoo pořádá řadu akcí pro návštěvníky, které zábavnou formou seznamují s nejrůznějšími zajímavostmi zvířecí říše. Opět jsme se rozhodli uspořádat Zoohru pro zpestření prohlídky zahrady, které se mohl zúčastnit každý bez rozdílu věku a za její úspěšné vyřešení si odnést pěkný suvenýr.
Během hlavní sezóny probíhají komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
Virtuální časopis Oryx přináší každý měsíc novinky a pikantnosti z prostředí
naší zoo. Neustále se rozrůstá i počet naučných panelů rozmístěných v areálu
zahrady. Letos jsme jich nechali vyrobit okolo dvaceti. Novinkou budovanou
podél návštěvnické trasy je geostezka vysvětlující pochody, které vedly ke vzniku naší planety.
I v následujícím roce připravujeme několik novinek a inovací a věříme, že
si naše zahrada zachová status jednoho z nejnavštěvovanějších turistických cílů
kraje.
Ing.Karla Břečková, tisková mluvčí
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Příspěvky z jednotlivých akcí na Svatém
Kopečku v roce 2017
Svatokopecké hody 2017
První červnová neděle toho roku se u nás nesla v duchu Svatokopeckých
hodů. Slavnostní průvod vycházel z ulice Křičkova, neboť pro rok 2017 se hlav-
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ní dvojicí stali Anička Petrová a Stanislav Lach. Již od časného rána svítilo letní
slunce a muzikanti z kapely Dolanka vítali příchozí. Krojovaná družina nabízela přítomným drobné občerstvení a nechybělo ani něco ostřejšího na kuráž.
Průvod oživila řada přihlížejících, nejen místních.Pro mnohé z nich šlo
o výjimečný zážitek.
Kroje jsou příspěvkem paní Milady Lachové, za což jí velmi děkujeme. Díky
také patří panu Josefu Beranovi, který se ochotně ujímá role fotografa. Ostatně
prohlédněte si obrazovou přílohu.
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Nad fotografiemi si mnozí z nás připomenou srdečnou atmosféru, která nás
bude provázet – doufejme – i v letech příštích. Tradice jsou poutem spojujícím
nás se životem a odkazem našich předků.
Marta Čapková
Nedělnímu hodovému průvodu
předcházela páteční hodová zábava,
která se konala poprvé na fotbalovém hřišti. Podařilo se ji zorganizovat díky finančnímu přispění
KMČ Svatý Kopeček a řadě dobrovolníků z řad občanů Kopečka. Děkujeme občanům za hojnou účast
nejen na páteční hodové zábavě, ale
i na nedělním průvodu. Zvláštní poděkování patří všem dobrovolníkům
a účastníkům, kteří pomohli vše připravit a nachystat.
Hana P. Dvorská
33
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Svatokopecký klapač
Klapač v roce 2017 se povedl. Zvony, které podle legendy odletěly na Zelený
čtvrtek do Říma, vystřídaly řehtačky a klapače. Počasí bylo sice ještě studené, ale
řady klapačů se rozrostly, za což jsme velmi rádi. Ulicemi Kopečka tak klapalo
několik generací od malinkých dětí, co sotva stojí na nohách, až po prarodiče.
Jsme moc rádi, že tradiční klapač na Kopečku žije a těšíme se na příští jaro!
Hana Prekop Dvorská

Dřevorubecké závody 2017
Dne 9. 9. 2017 proběhl na Svatém Kopečku již 3. ročník dřevorubeckých závodů za účasti sedmi týmů. Každý tým tvořili dva závodníci. Soutěžilo se v pěti disciplínách – 1. disciplína se skládala z rozborky a sborky motorové pily, 2. z podélného
řezu, 3. z příčných řezů, 4. představovala přeřezání dřeva ruční pilou a poslední 5.
disciplína byla práce s kalačem, při níž závodníci museli přeseknout špalek a proběhnout cílem. Již potřetí vyhrál dřevorubecké závody Jaroslav Bocek.
Mimo jiné bylo v doprovodném programu možno zhlédnout práci hasičů, kteří demonstrovali zásah při dopravní nehodě, přičemž musel být řidič
z auta vystřihán. Děti si mohly bohatě užít jízdy na koních, na skákacím hradu
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a na kolotočích. Během celého závodu si mohli návštěvníci vybrat občerstvení podle své chuti.
Jako hlavní pořadatel bych touto
cestou chtěl poděkovat Lesní škole
Šternberk, všem sponzorům a hlavně všem, kteří svou prací pomohli
k zdárnému průběhu akce – byly to –
rodina Prášilova, Andrysova, Frankova, Valihrachova, Pudilova, Manova,
Andrea Kočiříková a Petr Přerovský,
Tumovi, restaurace Fojtství a všem,
kteří přišli fandit. Další závody se budou konat 8. 9. 2018 a doufám, že nás
i v příštím roce poctíte hojnou účastí.
Petr Pudil
hlavní pořadatel dřevorubeckých

závodů na Svatém Kopečku

Letní kino na Svatém Kopečku
1. ročník Letního kina v roce 2016 se povedl a dodal nám odvahu a energii
pustit se do dalšího promítání. Termín zůstal obdobný – poslední zářijový ví-
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kend. Proběhly ale změny. Tou zásadní byl přesun celé akce do prostor na fotbalové hřiště před chátrající budovu Křičkova, která nám alespoň poskytla zázemí
v podobě elektrické energie. Díky větším prostorám jsme na letní podívanou
mohli pozvat i diváky v autech a vyzkoušet model Letní kino a autokino. Další
změna byla samozřejmě ve výběru filmu. I když jsme zůstali u české klasiky,
věděli jsme, že v roce 2016 byla nasazena vysoká laťka. Pro rok 2017 jsme zvolili
film Na Samotě u lesa, který přilákal i ve chladném zářijovém počasí přes 80
diváků a nechyběly ani posádky v automobilech a dokonce i v kabrioletu. Velké
díky patří všem pomocníkům, KMČ a také divákům.
Pro příští rok chystáme kromě tradičního termínu také termíny opravdu
ty letní.
Jiří Valihrach
organizátor
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OKÉNKO DO HISTORIE …
Návštěva Marie Terezie na Svatém Kopečku
Dne 19. června 1748 navštívila Svatý Kopeček císařovna a česká královna
Marie Terezie v doprovodu svého manžela Františka I. Lotrinského. Zde je přivítal hradiský opat Pavel Ferdinand Václavík spolu se členy hradiské kapituly.
Marie Terezie při této své návštěvě věnovala korunovanému milostnému obrazu zlatý řetěz se zlatým srdcem. Oba císařští manželé byli současně jmenováni
čestnými členy zdejšího, po celé říši slavného bratrstva Jména Panny Marie.
Do uvedeného bratrstva byli přijímáni poutníci ze všech tehdejších rakouských
zemí. Jeho členové se od roku 1689 scházeli u oltáře sv. Jáchyma.
Na trvalou upomínku této císařské návštěvy je v pamětní knize svatokopeckého kostela latinsky uvedeno:
„Anno 1748 die 19. Junii Franciscus I. Imperator – Justitia Clementia: Maria Theresia, – Carolus de Lotharingia Germanus Imp. – Aug. Maria Charlotte
de Lorainne.“
V noci z 19. na 20. srpna 1919 byl milostný obraz Panny Marie Svatokopecké odcizen a spolu s ním i zlaté korunky, které nechala zhotovit kapitula
u sv. Petra ve Vatikánu. 18. září 1732 je z Říma přivezl opat Norbert.
O korunovaci, která proběhla 21. září 1732, se přičinil olomoucký biskup
Wolfgang Hanibal kardinál Schrattenbach (1711–1738) přímluvou u tehdejšího papeže Klementa XII. (1730–1740). Korunovací byl pověřen olomoucký
světící biskup Otto Honorius Egkh, který v homilii prohlásil Pannu Marii Svatokopeckou královnou Moravy a Moravu královstvím mariánským.
S korunkami byly odcizeny i další dary poutníků, zdobící milostný obraz,
jako např. Zlaté a stříbrné mince, šperky, perly a také shora zmíněný dar Marie
Terezie. Druhý den po odcizení byl
obraz nalezen pohozený v lánu obilí.
Odcizené dary se však již nenašly.
Pachatel této krádeže byl vypátrán až po několika letech. Byl jím
kostelníkův schovanec, který se při
vyšetřování v souvislosti s jinou svou
majetkovou trestnou činností přiznal i ke krádeži milostného obrazu
na Svatém Kopečku. Vyšlo najevo, že
tehdy využil dne po tradičních odpustkových slavnostech, kdy jeho poručník kostelník spal. Vzal mu klíče
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od uzamčeného chrámu a tak se dostal nikým nerušen k milostnému obrazu
umístěnému na hlavním oltáři.
Vzácná návštěva
V červnu letošního roku na oslavu Svátků města, které se konaly v duchu třístého jubilea od narození české královny Marie Terezie, pozval primátor statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. do Olomouce Její císařskou
a královskou Výsost Ulriku Habsbursko – Lotrinskou. Arcivévodkyně je pětinásobnou pravnučkou Marie Terezie a pochází z toskánské větve Habsburků.
V sobotu 3. června arcivévodkyně Ulrika a její manžel Michael Mack navšívili
baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Zde je přivítal P. Bernard
a zástupci Matice svatokopecké v čele s JUDr. Zorou Krejčí. Bazilikou je provedl
člen MSK p. Jan Nedělník. Mimo jiné je seznámil i s průběhem návštěvy Marie
Terezie 19. června 1748 na Svatém Kopečku. Na překladu do němčiny se podílel
další člen MSK p. Edvard Beneš.
Na závěr návštěvy se vzácní hosté zapsali do kroniky MSK a byla pořízena společná fotografie před bazilikou.
Jan Nedělník
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Výročí významných osobností Svatého
Kopečka v roce 2017
115. výročí narození Bohumíra Dvorského

Bohumír Dvorský, český akademický malíř, ilustrátor, národní umělec.
Jeden z nejvýznamnějších krajinářů Moravy, se narodil 21.října 1902 v Paskově, rodina se ale brzy přestěhovala do Hrabůvky, kde chodil do školy. Tu dokončil v Zábřehu nad Odrou. Akademii výtvarného umění v Praze absolvoval
pod vedením Otakara Nejedlého, v znovu obnovené krajinářské speciálce. Pod
jeho vedením působil do roku 1930. Po záboru Sudet musel Dvorský roku 1939
opustit milované Slezsko a v roce 1939 se přestěhoval na Svatý Kopeček.
Před trvalým přesídlením do vily nově postavené v letech 1948–1949
po levé straně příjezdu od Olomouce dle návrhu pražského architekta Karla
Dudycha bydlel se svou rodinou v nájmu u manželů Budíkových.
V ateliéru, v přízemí jeho vily, vznikla většina Dvorského prací.
Zatímco v jeho ostravské tvorbě je patrné sociální cítění, hanácká krajina
mění tematiku a rozzáří obrazy teplou barevností.
Jako člen i funkcionář četných výtvarných spolků podnikl řadu studijních,
ale i soukromých cest do zahraničí (Francie, Čína, Rumunsko, Bulharsko, Itálie,
Německo aj.), jejichž výsledkem byl bezpočet děl vystavovaných jak na sa-

Bohumír Dvorský s manželkou Emilií
a synem Pavlem

Bohumír Dvorský
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Bohumír Dvorský s rodinou

Zima na Sv. Kopečku, cca 50. léta 20. století

mostatných výstavách domácích, tak i v zahraničí (Paříž, Brazilie, Finsko,
Švédsko, Indie,Tunis aj.). V roce 1970 vystavoval spolu s Karlem Svolinským v Itálii.
O Dvorského díle bylo napsáno mnoho článků ve výtvarných časopisech, katalozích k výstavám apod. Celé jeho dílo shrnul Jiří Kotalík v monografii Umělecké profily, svazek č. 1, vydal Odeon 1976.
Bohumír Dvorský zemřel v olomoucké nemocnici 11. ledna 1976. Rodinný urnový hrob byl z olomouckého ústředního hřbitova v roce 2015 přemístěn na starý hřbitov na Svatém Kopečku.
Jméno Dvorského nese hlavní svatokopecká ulice.
Nelze nevzpomenout nedožitých 85. narozenin Xenie Dvorské, dcery
Bohumíra Dvorského, významné sinoložky, odbornice na čínskou operní
hudbu. V letech 1953–1958 studovala v čínštinu obor Dějiny čínské hudby
a literatury v Tchian-ťinu, později v Pekingu. V 60. letech se účastnila řady
orientalistických a sinologických konferencí a kongresů – Moskva, Francie,
Anglie, Dánsko, Itálie, Budapešť a přednášela v Paříži na École Nationale
des Langues Orientales Vivantes, v Musée Guimet a na Sorboně. V roce
1970 na vlastní žádost vystoupila z KSČ, od té doby jí byla zakázána přednášková a publicistická činnost.

105. výročí narození Stanislava Menšíka,
českého malíře a ilustrátora
Stanislav Menšík se narodil 9. listopadu 1912 na Svatém Kopečku. Žil a tvořil v rohovém domě číslo 1/46 Sadového náměstí sousedícím s ulicí Holubovou.
V letech 1932–1935 studoval soukromě malbu u Alfonse Muchy.
Maloval biblické motivy, později se věnoval krajině Olomoucka a Jesenicka
aj. Svůj ateliér měl v patře severního křídla zdejšího chrámu. Svým dílem je za40
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Menšík s první manželkou Ernou

stoupen v mnoha domácích muzeích
a galeriích, také v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Záhy po přestěhování do Olomouce Stanislav Menšík 16.června
1970 umírá. Je pohřben na místním
starém hřbitově, nalevo od kaple sv.
Barbory. Menšíkovým jménem je pojmenována ulice navazující na Sadové náměstí.
Podrobný životopis a tvorbu
umělce bude obsahovat výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc v termínu 25. 10. 2018 – únor 2019.

Menšík 1959

Menšík s přáteli malířem Jindřichem
Lenhartem a učitelem Oskarem Novotným

115. výročí narození
Antonína Řeháka,
svatokopeckého insitního
malíře
Dlážděnou hlavní cestou od
brány starého hřbitova dojdeme po pár metrech chůze k hrobu

Antonín Řehák – Vzpomínka na film Na Svatém
Kopečku z roku 1934
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Antonín Řehák

Antonín Řehák s ThDr. Leopoldem Prečanem

Antonína Řeháka. Pohledem za náhrobek spatříme dům (postavil jej Josef Ander),ve kterém žil malíř až do své smrti.
Narodil se 17. ledna 1902 na Svatém Kopečku. Pracoval jako zahradník
ve službě velkoobchodníka Andera a poté v obecních službách. I když rád maloval (navíc dobře hrál na harmoniku), prosadil se až v 58 letech.
Uspořádal několik samostatných výstav doma a účastnil se kolektivních
výstav doma i v zahraničí (výstava insitních malířů na světové výstavě Expo
1967 v Montrealu).
Svými obrazy je Řehák zastoupen v Muzeu umění v Olomouci, v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích,v Národním muzeu v Praze,
v Slovenské národní galerii v Bratislavě a v mnoha soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Antonín Řehák zemřel na Svatém Kopečku 5. dubna 1970.
Jan Nedělník, Miroslava Titzová
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Svatokopecké příběhy a zajímavosti
Jak vyzrát na stáří
Jednou z nejstarších občanek Svatého Kopečka je paní Zdeňka Procházková, kterou i v jejím požehnaném věku můžete každodenně potkávat s vycházkovými holemi, jak poctivě absolvuje přibližně hodinu a půl dlouhou trasu
Svatým Kopečkem.
Paní Procházková se narodila 11. 11. 1926 a v roce 2017 oslavila 91. narozeniny. Narodila se ve Chválkovicích, ale dětství a dospívání prožila v Samotiškách. Tam také zahájila školní docházku, později navštěvovala školu ve Vésce
a v Dolanech. Poslední ročník absolvovala na Svatém Kopečku, v budově dnešní pošty. Jedna ze tříd ZŠ byla v dnes již neexistující prodejně potravin. Odtud
šla paní Procházková přímo do pracovního poměru v tehdejším Ase, později
v Lachově cukrářské výrobně, krátce i v Moravii.
Ve volném čase hlídala dítě své tety ve Chválkovicích. V roce 1945 se cestou odtamtud domů, po vyzvednutí dárku k narozeninám, náhodně setkala
se svým budoucím manželem vracejícím se z totálního nasazení v Německu
domů na Svatý Kopeček. Jejich první společná cesta se stala osudovou.
Po svatbě v roce 1947 žili krátce v Šumperku, kde se narodila jejich první
dcera Zdena. Po návratu na Svatý Kopeček žili v domě manželových rodičů.

Zdeňka Procházková s manželem v r. 2012

Zdeňka Procházková v prosinci 2017
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Tady se narodily jejich další dcery, Svatka a Vendula. Poté zůstala paní Procházková ze zdravotních důvodů v domácnosti a věnovala se plně rodině a výchově
dcer. Navíc ještě vypomáhala manželovi, pánskému krejčímu, při šití. Označila
svůj život za pestrý: s manželem vyráželi na turistiku, chodili na plesy a do divadla, jezdili i mimo Olomouc. Pokud mohli, navštívili i řadu cizích zemí, naposledy, třeba v sedmdesáti letech, Kanárské ostrovy. Žili jeden pro druhého.
Své manželství považuje za šťastné. Na společný život s manželem, který trval
67 let, vzpomíná s láskou a s manželem „žije“ dál.
Docela malé interview
Paní Procházková, můžete nám popsat Váš denní režim?
Ráno vstávám kolem osmé hodiny, mezi snídaní a obědem se vydám
na krátkou procházku a po odpoledním odpočinku se pravidelně vydávám
na hodinu a půl trvající trasu po Svatém Kopečku včetně návštěvy manželova
hrobu.
A Váš recept na dlouhověkost?
Oběd zapiju vínkem a večeři skleničkou piva. Nepodceňuji odpočinek, ale
nezapomínám na pohyb. Usínám kolem dvaadvacáté hodiny.
Slovo na závěr
Paní Zdeňka Procházková žije stále doma s nejstarší dcerou, která zajišťuje
maminčinu stravu a spolu se svým manželem celkovou pohodu domova.
Marta Čapková, Miroslava Titzová

Byl akademický malíř Otakar Nejedlý v roce 1922
na Svatém Kopečku? Aneb vzpomínka na Jindřicha
Lenharta
Dne 2. 4. 2017 se konala v Ostravě 123. aukce společnosti AAA (Antikvity art aukce). Jako položka č. 92 byl nabízen pod názvem „Ve městě“ olej
na plátně o rozměrech 64,5 × 94,5 cm, s vyvolávací cenou 69 000 Kč. Jeho
údajným autorem měl být podle zřetelné signatury a datace 1922 vpravo dole
legendární akademický malíř Otakar Nejedlý (1883–1957). V katalogu aukce
byla uvedena poznámka, že tento obraz byl současnými majiteli zakoupen
na dražbě nařízené Obvodním soudem pro Prahu 5 dne 15. 4. 2016 a že doklad z uvedené dražby je k nahlédnutí. Na odpovídajícím dražebním portálu
nemovitostí, movitých věcí a cenných papírů, který je dosud dostupný na internetu, se lze vskutku přesvědčit, že zmíněný obraz, nabízený v dražbě č.
31 948 s odhadní cenou 75 000 Kč, byl získán vydražitelem č. 2 126 323 928 za
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Jindřich Lenhart (připsáno) Partie ze Svatého Kopečka 1. pol. 30. let 20. století

částku 41 000 Kč. Dodejme, že – na rozdíl od pražské dražby – zůstal v Ostravě obraz nevydražen.
Na tom všem by nebylo nic pozoruhodného, kdyby výjev na obraze nezachycoval partii ze Svatého Kopečka s budovami bývalé školy (nyní zde sídlí mj.
pobočka České pošty a služebna městské policie), restaurace U Staroštíků (nyní
Chalupa na schůdkách) a části tzv. lesovny, a to typickým výtvarným rukopisem olomouckého malíře Jindřicha Lenharta (1880–1955).
Je známo, že Otakar Nejedlý procestoval spoustu krajů, včetně exotických
zemí jako jsou Indie a Srí Lanka. Žádný z jeho životopisců však neuvádí pobyt
na Hané, resp. v okolí Olomouce, natož v letech údajné datace obrazu rokem
1922. Ani styl jeho malby evidentně neodpovídá způsobu, jakým byl obraz namalován. Přestože jeho tehdejší ztvárnění stromů může snad povrchně budit
zdání formální podobnosti, při soustředěnějším pohledu lze vypozorovat podstatné rozdíly.
Nicméně, možným důvodem jeho případného výletu na Svatý Kopeček
by mohla být návštěva někdejšího žáka a později kolegy a přítele Bohumíra
Dvorského (1902–1976), který u něj studoval v krajinářské speciálce na Akademii výtvarných umění v Praze, ale až v letech 1924–1930. Na Svatý Kopeček
se přestěhoval ještě později roku 1939, což možnost zdejšího dřívějšího setkání
obou malířů vylučuje. Dvorský totiž pracoval do března 1923 jako knihařský
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dělník ve Vítkovicích, zatímco Nejedlý se spíše než na Moravě pohyboval se
svou pověstnou tatrovkou v Čechách, o čemž svědčí díla z Orlických hor, Šumavy a rodného Polabí a Podřipska, vystavená roku 1923 v Topičově salonu
a na členské výstavě Mánesa v Praze.
Vše tudíž nasvědčuje tomu, že by autorství obrazu mohlo být připsáno Jindřichu Lenhartovi. Ten se sice narodil v roce 1880 na někdejším vídeňském
předměstí Gross Jedlersdorf a dětství prožil v Nymburku, ale již od roku 1903
žil v Olomouci, kde se nejprve živil jako vyučený natěrač a malíř písma. Poněvadž byl autodidakt bez akademického vzdělání, který jen navštěvoval večerní
výtvarné kurzy ve Vídni a Praze a poté se soukromě zdokonaloval v Olomouci u Karla Wellnera (1875–1926) a Jindřicha Havlíčka (1882–1947), používal
zpočátku pseudonymy Jindřich Havlasa a Eller. Po 1. světové válce však již
své práce podepisoval pravým jménem. Pro rozhled a další směřování byla
pro něj veledůležitá studijní cesta do Francie v polovině dvacátých let, financovaná známým obchodníkem a svatokopeckým rodákem Josefem Anderem
ml. (1888–1976). Největším vzorem se mu stal od počátku 30. let Maurice de
Vlaminck (1876–1958), který byl rovněž samouk, ale i sochař a spisovatel. Ze
stejného období zřejmě také pochází inkriminovaná malba.
Domníváme se tedy, že s velkou pravděpodobností Lenhartův obraz z počátku 30. let někdo úmyslně přesignoval a doplnil nebo změnil dataci. Poněvadž Lenhart některé své obrazy nepodepisoval, mohl falzifikátor záměrně zavádějící údaje jen připsat. V tom případě si zřejmě nebyl vědom, že se jedná
o partii ze Svatého Kopečka.
Jindřich Lenhart často pobýval v okolí naší obce. Jedny z nejoblíbenějších
námětů nalezl v nedalekém Lošově. Na lošovské cestě ze Svatého Kopečka také
dne 14. 10. 1955 skonal, což zde připomíná kamenný pomníček, vytvořený jeho
synem akademickým sochařem Karlem Lenhartem (1904–1978).
Jan Andres ml., Jan Andres, st.
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Pamětní kniha ženského
odboru Národní jednoty
na Svatém Kopečku
Na svatokopeckých webových
stránkách je možné zhlédnout Pamětní knihu ženského odboru Národní jednoty z let 1910–1927 na Svatém Kopečku. www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/
svaty-kopecek.
Podařilo se ji nalézt v pozůstalosti
Zdeňka Přikryla (1913–2006) z Prahy, který ji uchovával jako památku na svoji tetu Hanu Přikrylovou
Hana Přikrylova 21. 9. 1904

(1882–1943), která ve zmiňovaných
letech tuto knihu vedla.
Zdeněk Přikryl mladší

Hana Přikrylova 2. 5. 1913

Pamětní kniha
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Mnoho-li se změnilo?
Z kruhů učitelských se nám píše: Minulé neděle šli jsme na pouť na Sv. Kopeček. Těšili jsme se v panujícím vedru na krásnou lípovou aleji pod Sv. Kopečkem. Čím více však přicházeli jsme pod kopec, tím spustlejší a zlámanější jevily
se nám býti staré slovanské lípy. A což teprve ty mladší dosázené! Byly právě
v plném květu. Na každé z nich seděl houf ošumělých děcek a sbíral květy, to
jest, nesbíral květy, nýbrž lámal větve a haluzí jako ruka tlusté. Ze mnohých
lip trčely již pouze olámané pahejly. Příkrá cesta na kopec jest již pustá. Ze
starých lip ční kmeny, mladé úplně zničeny. Volali jsme na děti, hrozili jim, že
to udáme ve škole, že to řekneme p. starostovi v Samotiškách, na místo strachu
a uposlechnutí dostalo se nám výsměchu. Tážeme se: což tu není nikoho, který
by toto vandalství zamezil, není tu škola, není tu kostel, není tu představenstvo,
není tu četnictvo! Ty stromy jsou přece majetek cizí; ničení jich jest zlomyslné
poškozování cizího majetku. Když starý chudák, nebo poloslepá udřená žena
po dědině ptá kousek chleba, tu jest četnictvo ihned na místě, tu musí do Olomouce, a tam pro tuláctví jest trestána. A tento vandalism, toto hubení stromů, jež potřebují půl století, než dospějou, nevidí, nezamezuje, netrestá nikdo.
V tuposti a blbosti ničí se to, co nám předkové jako krásný příklad své lásky ku
přírodě zanechali. My upozorňujeme na toto svévolné ničení veřejnost a žádáme ochranu krásného a užitečného stromoví.
Surovost mravů, Olomoucký Pozor 12. července 1898
(ročník 5, číslo 79, strana 4)
Vyhledala J. Krejčová

Ukončení provozu Samoobsluhy
Po letech kontinuálního provozu ukončil v listopadu Jan Lach provoz svatokopecké samoobsluhy, kterou vedl od počátku 90. let, tehdy jako LaKoPo (Lach
Kopeček Potraviny). Moc děkujeme jemu i milým prodavačkám za léta poctivé
práce a doufejme, že novým nájemníkům se bude v prodejně dařit.

48

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
jakéhokoliv dotazu nebo potřeby můžete kontaktovat:
e-mail: kmc25@seznam.cz
tel.: 736 729 767, František Prášil
www.facebook.com/kmcsvatykopecek
www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek/
http://centrumkopecka.cz/
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