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Zápis z 2. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 12. 7. 2017 od 15 hodin – v terénu 

Datum příštího jednání: 16. 8. 2017 od 15 hodin – v terénu 

Místo jednání: Sady v Předmostí  

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 
Pavel Juliš 
 

Předseda, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 Libor Pokorný Spolek Predmostenzis, z. s. 

 Svatava Doupalová 
Výbor pro místní část 

Předmostí 

 Ing. Alice Kutálková 
Komise životního prostředí 

 

 RNDr. Václav Karabina 
Komise životního prostředí 

 

omluvena 
Ing. Hedvika Hubáčková 
 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

omluvena 
Ing. Hana Mikulová 
 

Odbor řízení projektů a 

investic 

 
Mgr. Miroslava Švástová 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

 
Danuše Vojtíšková 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Bez práva hlasovat Daniela Novotná organizační pracovnice 

Omluveni: 
Ing. Hedvika Hubáčková 

Ing. Hana Mikulová 

Hosté:  

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení, předání jmenovacího dekretu  

2. Vyhodnocení dosavadních realizačních opatření (v terénu) 

3. Seznámení s návrhy členů komise na aktivity, propagaci 

4. Projednání aktivity Pěškobus  

5. Různé 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

Členové komise se sešli přímo v prostoru sadů. Předseda přítomné přivítal, zahájil schůzi 

komise, konstatoval, že je přítomno 7 členů s právem hlasovat a že komise je 

usnášeníschopná. Neformálně je seznámil s navrhovaným programem.  

Na minulém jednání se členové komise podrobně seznámili s projektem revitalizace sadů 

v Předmostí, na dnešní schůzi  společně prošli území a seznámili se s konkrétní realitou. Člen 

komise a zástupce spolku Predmostenzis L. Pokorný poskytl přítomným mapový podklad a 

podrobněji informoval o tom, jaké aktivity již byly v jednotlivých lokalitách realizovány 

(školní kopec, Knejzlíkovy sady, vinohrad, lokalita v blízkosti amfiteátru, libosad….) a na 

konkrétních již realizovaných příkladech (ruční sečení, spásání, průklesty, ořezy, roubování) 

předvedl, jaké zásahy je průběžně třeba provádět. Zdůraznil, že jsou to vesměs pěstební a 

udržovací, nikoliv rozvojové, práce. Sdělil, jaké byly výchozí podmínky a jaký je cílový stav 

po realizaci sedmiletého projektu. Upozornil na některé podrobnosti – např. hovořil o 

roubování meruněk a švestek na mirabelkový podklad, o kácení náletových dřevin, o 

revitalizaci bylinného patra, spásání trávníků apod. 

Po projití sadů se přítomní sešli v lokalitě Na Báře a formálně schválili program jednání tak, 

jak je uveden na pozvánce.  Nikdo neměl žádný doplňující nebo pozměňující návrh. Členu V. 

Karabinovi byl předán jmenovací dekret. 

 

Proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu programu tak, jak byl předložen 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

2. Vyhodnocení dosavadních realizačních opatření (v terénu) 

 

Předseda stručně shrnul informace, které v rámci bodu 2 programu (Vyhodnocení 

dosavadních realizačních opatření (v terénu) zazněly při komentované vycházce lokalitou. 

V diskusi zaznělo, že členové mohou prostřednictvím organizační pracovnice zasílat návrhy 

na doplnění atraktivit v celé lokalitě, na způsob jejího využití s tím, že následně bude 

posouzena možnost jejich využití (jak s ohledem na dotovaný projekt, tak s ohledem na 

náklady a celý koncept revitalizace sadů). Podrobné písemné vyhodnocení bude obsahem 

výroční zprávy na konci roku. 

 

3. Seznámení s návrhy členů komise na aktivity, propagaci 

V tomto bodě programu byl podrobně projednán návrh na prezentaci projektu na webových 

stránkách města, který předem všichni členové obdrželi od předsedy; komise se také zabývala 

organizací slavnostního zahájení projektu. 

 

a) Návrh na prezentaci projektu na webových stránkách města  
Předseda připomněl, že již nyní jsou na webu města informace ke Knejzlíkovým sadům, je 

však třeba je doplnit a zpřístupnit jednoduchým způsobem. Navrhované 4 přístupy musí 

fungovat souběžně, mělo by existovat propojení se stránkami spolku Predmostenzis. Bylo 

dohodnuto, že mapy pro vyvěšení na web zajistí ve spolupráci s GIS P. Juliš, naskenované 

archivní dokumenty připraví M. Švástová. Všichni přítomní byli požádáni, aby fotografie dle 

uvedených oblastí (v navrhované fotogalerii), pokud je mají k dispozici, poskytli k vyvěšení, 

případně je pořizovali během prázdnin. Celá struktura prezentace bude projednána 

s pracovnicí marketingu a propagace J. Pivodovou a webmasterkou V. Gaďourkovou (zajistí 

P. Juliš, D. Novotná).  
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b) Organizace slavnostního zahájení projektu. 

 

V diskusi bylo potvrzeno, že slavnostní zahájení projektu proběhne v rámci Pochodu po 

stopách lovců mamutů, který tradičně první říjnovou sobotu pořádá ZŠ a MŠ J. A. 

Komenského v Předmostí.  

 

Závěry z diskuse: 

 Pochodu se zúčastní všichni členové komise, kteří budou s účastníky pochodu i 

pozvanými hosty komunikovat podobně, jak bývá zvykem na veletrzích (stolky, 

pergola nebo slunečník, označení členů, informační leták, upomínkový předmět, 

případně drobné občerstvení). Pro pozvané hosty by mohlo být připraveno drobné 

pohoštění v bufetu Na Báře (zatím k úvaze).  

 Pozvánka na slavnostní zahájení projektu a na pochod bude společná. S ředitelkou ZŠ 

a MŠ J. A. Komenského v Předmostí školy tuto věc projedná D. Novotná.  

 Návrh zvaných členů: zastupitelé, komise životního prostředí, komise pro revitalizaci 

sadů v Předmostí, místní výbory (Předmostí, Čekyně, Popovice), ministr Jurečka, 

hejtman Okleštěk, náměstek Klimeš, vedoucí Odboru ŽPaZ KÚOK Veselský, 

zástupce KČT, zástupci firem a spolků se vztahem k lokalitě, architektka 

Tomaštíková, média… Tento seznam bude doladěn na příštím jednání komise 

 Prezentace na panelech, informačních tabulích – informace o projektu by měli 

návštěvníci získat na panelech nebo na jednotlivých „výkresech“ zavěšených či jinak 

upevněných v lokalitě – podklady vč. tisku zajistí L. Pokorný 

 Upomínkové předměty –  „placky“ – D. Novotná zajistí cenovou nabídku za 1000 

ks, všichni členové mohou prostřednictvím organizační pracovnice zasílat návrhy 

motivů. Diskuse k možnosti realizovat „placky“ jako „sběratelský artikl“ – po dobu 

trvání projektu každoročně vydat „placku“ s tím, že v posledním roce by byl pořízen 

např. dřevěný artefakt navazující na sběratelskou řadu.  

 Informační letáček – skládačka formátu A4, informace by měly korespondovat 

s informaci na panelech (viz výše) a www stránkách, je třeba však zpracovat 

atraktivně. Podklady poskytne L. Pokorný.  D. Novotná zajistí cenovou nabídku 

 Drobné občerstvení – koláčky a bonbony - D . Novotná zajistí cenovou nabídku 

 Doprovodný program -  zvážit možnost aktivního zapojení P. Košutka (kytara, zpěv) – 

projedná D. Novotná 
 

Všechny návrhy budou dopracovány a odsouhlaseny na příští schůzi komise, bude dohodnut 

způsob realizace a úhrady odsouhlasených aktivit. 

 

Přestávka – v rámci přestávky prezentace společnosti Vinum Predmostensis, podrobná 

informace o způsobu fungování vinic na Žernové, odrůdách, zpracování vína apod. 

 

 

4. Projednání aktivity Pěškobus  

 

Předseda požádal člena komise a zástupce spolku Predmostenzis L. Pokorného, aby 

podrobněji představil záměr Pěškobusu. L. Pokorný představil Pěškobus jako netradiční 

způsob turistiky pojatý jako naučná stezka (podmínka dotačního titulu). V bohaté diskusi 

zazněla řada názorů a nápadů: 

 

 Pěškobus musí splňovat kromě své naučné stránky také požadavky na atraktivitu, 

zábavu, kreativitu a aktivitu dětí 
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 Pro získání návštěvnosti je třeba, aby byl Pěškobus zaměřen na rodiny s dětmi a 

předškolní a školní kolektivy, tomu musí odpovídat celkové pojetí 

 Při zpracování jednotlivých zastávek se zaměřit na výtvarnou stránku odpovídající 

dětské mentalitě, zvážit možnost „postavičky“, která bude průvodcem; výtvarně 

stylizovat do analogie s BUS zastávkou 

 Motivovat děti k návštěvě – při zpracování zastávek, na kterých budou lidé „čekat na 

další spoj“ nechat děti plnit nějaké úkoly, vycházet např. z principu deskových 

stolních her – když něco splní, mohou pokračovat v „jízdě“ 

 Je třeba, aby zastávky a značení bylo atraktivní, ale vandaluvzdorné 

 Zaměřit se také na moderní technologie - QR kódy, web, fb … 

 Zkusit jako motivační prvek využít i soutěže (hrací karty, samolepky, razítka, 

losování…) 

 Na jednotlivých zastávkách musí na „cestující“ čas od času čekat nějaká změna (nová 

informace, nový úkol…) 

 Musí být jasná předem známá pravidla 

 

Závěr: všichni členové mohou prostřednictvím organizační pracovnice zasílat návrhy na 

atraktivní dopracování konceptu Pěškobusu. 

 

5. Různé 

 Předseda osloví MAJ, aby připravil pro zpracování rozpočtu roku 2018 přehled 

opatření, vč. předpokládaných nákladů, která by měla být v lokalitě v roce 2018 

realizována, a to nad rámec finanční spoluúčasti města v rámci projektu. Tento návrh 

bude následně projednán v této komisi, která přijme doporučující návrh pro radu. 

 Bylo dohodnuto, že příští jednání komise se bude konat rovněž v terénu.  

 

 

6. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


