
                                                                             Str. 1 

                                        

 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

ZA ROK 2017 
 

 
 

Zpracoval: Pavel Juliš (XII/2017)  
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„Je-li příroda chrámem božím, je ovocný sad jeho oltářem 
a ovocné stromy jsou svatí na tomto oltáři.“ 

(Josef Knejzlík, starosta Předmostí v letech 1919 – 1942) 

 

Již od září předcházejícího roku vznikla, po jednáních předsedy spolku Predmostenzis 

s primátorem města, neformální pracovní skupina, jejímž úkolem měla být koordinace 

stávajících a plánovaných činností na pozemcích bývalých ovocných sadů v Předmostí s cílem 

obnovit zde tradici obecních sadů a zatraktivnit území pro příměstské rekreační využití. Kromě 

předsedy spolku Predmostenzis, Libora Pokorného, byly v pracovní skupině zastoupeny všechny 

dotčené odbory magistrátu, resp. ty, které se v minulosti na aktivitách probíhajících v lokalitě 

nějakým způsobem podílely. Pan Pokorný představil projekt na obnovu obecních sadů „Podpora 

biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci“, který 

spolek zpracoval ve spolupráci se sdružením pro ochranu přírody Sagittaria a který by měl být 

realizován do roku 2023 celkovým nákladem cca 9,8 miliónů Kč. 85 % těchto nákladů lze uhradit 

z dotačních prostředků operačního programu životního prostředí. 

Dne 25. května 2017 Rada města Přerova na své 70. schůzi usnesením č. 2809/70/10/2017 

zřídila podle § 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů devítičlennou Komisi pro revitalizaci sadů v Předmostí v následujícím složení 

předseda: 

RNDr. Pavel Juliš, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

členové:  

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 

Ing. Hedvika Hubáčková, Odbor správy majetku a komunálních služeb 

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 

organizační pracovník: 

Ing. Daniela Novotná, Kancelář primátora 

Na stejné schůzi Rada podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr spolupodílet 

se na realizaci projektu „Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní 

památky Na Popovickém kopci“ v letech 2017 – 2023 celkovou částkou ve výši 1 475,3 tis. Kč, 

a to formou každoročně poskytované účelové dotace (Zastupitelstvo záměr schválilo na svém 

29. zasedání, které se konalo 19. – 20. Června 2017, usnesením č. 840/29/9/2017), a současně 
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schválilo uzavření níže uvedeného memoranda o partnerství při revitalizaci sadů v Předmostí 

se Spolkem Predmostenzis, z. s. 

******* 

„Nechť i nadále je Knejzlíkovo Předmostí Mekkou poutníků, kteří nejen chlebem jsou živi, nechť je trvalým 
a povzbudivým příkladem všem, jimž blaho obce a občanů hlouběji tkví v srdci než mnoha obecním 
kupčíkům směňujícím falešný peníz zdánlivé péče o obec tam, kde je možno tvořit, zkrášlovat a činit 
šťastným.“ 

…z článku Doc. Dr. Karla Kamenického Obecní ovocné sady Josefa Knejzlíka (časopis Rádcova práce 
v zahradě, na poli a ve dvoře; 1948) 

Memorandum o partnerství 
při revitalizaci sadů v Předmostí 

Spolek PREDMOSTENZIS, z. s. 
se sídlem: Žernava 147, 751 24 Přerov 
jednající Liborem Pokorným 
IČ: 66743885 

(dále jen „Spolek“) 

a 

Statutární město Přerov 
se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov 
jednající Mgr. Vladimírem Puchalským, primátorem města 
IČ: 00301825 

(dále jen „Město“) 

uzavírají toto Memorandum o partnerství, kterým vyjadřuji svou vůli společně, každý dle svých 
možností, se přičinit o zvelebení ovocných sadů v Předmostí, včetně přilehlých ploch 
ve vlastnictví města, a v duchu historického odkazu někdejšího předmostského starosty Josefa 
Knejzlíka zde, s respektem k dochovaným přírodním hodnotám, rozvíjet a podporovat takové 
aktivity, díky kterým zde občané Přerova naleznou příjemné místo odpočinku, na které budou 
právem hrdí (dále jen „Memorandum“). 

Článek I. 

Východiska 

1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou partnerů při 
realizaci společných i vlastních kroků směřujících k zvelebení zájmového území (viz grafická 
příloha), k jeho zatraktivnění pro přerovskou veřejnost, k ochraně jeho přírodních hodnot 
a k popularizaci jeho jedinečné minulosti, zejména období vzniku obecních ovocných sadů Josefa 
Knejzlíka. 
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2. Spolek, jako iniciátor kroků směřujících k oživení odkazu Josefa Knejzlíka, je vypůjčitelem části 
ploch v zájmovém území a jeho činnost na těchto plochách je plně v duchu cílů uvedených 
v tomto Memorandu. 

3. Město je vlastníkem většiny ploch zájmového území, z nichž některé pronajímá či půjčuje 
a na zbývajících provádí základní údržbu. Součástí zájmového území ve vlastnictví města je 
i přírodní památka Na Popovickém kopci a autokrosové závodiště „Přerovská rokle“. 

4. Část zájmového území využívá k výuce v přírodě a dalším aktivitám Základní škola 
J. A. Komenského v Předmostí (dále jen Škola), přičemž spolupracuje se Spolkem i Městem. 

5. Spolek, Město i Škola jsou již partnery projektu „Předmostím až do Pravěku“, na nějž aktivity 
zmíněné tímto Memorandem tematicky navazují a rozvíjejí jej. 

6. Cíle uvedené v čl. II jsou v souladu se Strategickým plánem územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014–2020 (prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů, 
zvyšování kvality života; priorita 3.3: Atraktivita města pro život; opatření 3.3.3: Rozvoj 
infrastruktury pro trávení volného času; projekt: Obnova Knejzlíkových sadů). 

Článek II. 

Společné cíle a zásady 

1. Cílem obou partnerů je vytvořit ze zájmového území pro občany Přerova vyhledávané místo 
odpočinku, zábavy i poučení; přitom částečně obnovit funkci ovocných sadů, zpřístupnit a oživit 
vybraná zákoutí a podpořit biologickou rozmanitost přírodních společenstev; přitom nabídnout 
veřejnosti nové možnosti využití zájmového území. 

2. Veškeré úpravy terénu, výsadby nových dřevin, pěstební opatření na stávajících ovocných 
iokrasných dřevinách, instalace nových prvků a údržba ploch budou prováděny v souladu 
s veřejným zájmem, zejména se zájmy ochrany přírody a krajiny. 

3. O zamýšlených úpravách a nově zaváděných aktivitách bude veřejnost předem informována; 
jejich příprava bude projednána se zástupci obyvatel části města Přerov-Předmostí v příslušném 
výboru zastupitelstva města a dle povahy aktivity s dalšími zájmovými skupinami (turisty, 
cyklisty, kynology, myslivci, ornitology apod.). 

4. Jednotlivé úpravy a aktivity budou oba partneři připravovat a provádět společně nebo každý 
samostatně, přičemž si budou poskytovat informační, organizační a dle svých možností 
i materiální a finanční podporu. Zároveň budou oba partneři spolupracovat při vyhledávání 
azískávání finančních zdrojů na přípravu a realizaci jednotlivých úprav a aktivit. 

5. Oba partneři společně připraví osvětovou kampaň, ve které se zaměří na výjimečnost historie 
lokality Předmostí, zejména pak období vzniku obecních ovocných sadů Josefa Knejzlíka a širší 
společenský význam těchto sadů, a dále v ní představí cílový záměr v zájmovém území, včetně 
jeho zdůvodnění – očekávaného přínosu přerovské veřejnosti. Kampaň bude probíhat průběžně 
a její součástí budou aktuální informace o připravovaných a realizovaných konkrétních 
opatřeních. V rámci osvětové kampaně budou oba partneři využívat jednotné logo, na jehož 
podobě se dohodnou. 

6. Přípravu a realizaci aktivit v zájmovém území, jakož i informační a osvětové kampaně budou 
oba partneři vzájemně koordinovat a vyhodnocovat, a to při vzájemných setkáních zástupců 
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partnerů, konaných minimálně jednou za dva měsíce, a dále operativně dle povahy jednotlivých 
aktivit. Aktivity, které se svou povahou dotýkají nebo mohou dotýkat činnosti jiných subjektů, 
zejména Školy a Autoklubu Přerov, budou koordinovat též s těmito subjekty. 

Článek VII. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Součástí Memoranda je příloha: Grafické vyznačení zájmového území. 

2. Uzavřením Memoranda, jakožto vyjádření společné vůle obou partnerů, nevznikají žádnému 
z partnerů žádné finanční závazky. 

3. Uzavření Memoranda schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 840/29/9/2017 
ze dne 19. června 2017. 

4. Memorandum je sepsáno ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý partner obdrží 
po 2 vyhotoveních. 

5. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. 
Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného 
oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit. 

V Přerově dne 30. května 2017 

 

Libor Pokorný v. r.    Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města, v. r. 
 

 

******* 

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 7 schůzí Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí (dále jen 

Komise) s následující účastí: 

 14.6. 12.7. 12.8. 6.9. 6-7.10. 15.11. 6.12. 

RNDr. Pavel Juliš + + + + + + + 

Libor Pokorný + + + + + + + 

Svatava Doupalová + + + + + + + 

Ing. Alice Kutálková + + + + + + + 

RNDr. Václav Karabina - + + + + + + 

Ing. Hedvika Hubáčková + - - + + + + 

Ing. Hana Mikulová + - + - + + + 

Mgr. Miroslava Švástová + + - + + + + 

Danuše Vojtíšková + + + + + + + 

Ing. Daniela Novotná* + + + + + + + 

*organizační pracovník 

 



                                                                             Str. 6 

Na 1. schůzi konané 14. června 2017 Komise schválila následující rámcovou náplň své 

činnosti: 

Náplň činnosti Komise RM pro revitalizaci sadů v Předmostí 
 

Komise při své činnosti v duchu Memoranda o partnerství při revitalizaci sadů v Předmostí 
zejména: 

1. spolupracuje s Odborem majetku a komunálních služeb při plánování realizačních opatření 
v zájmovém území vymezeném Memorandem (zájmové území), včetně plánování rozpočtu 
na tato opatření; 

2. spolupracuje s Kanceláří primátora při plánování, propagaci a organizování jednorázových 
akcí města pro veřejnost pořádaných v zájmovém území, případně akcí zaměřených na 
propagaci zájmového území; 

3. spolupracuje s dalšími subjekty (zejména se spolkem Predmostenzis a ZŠ a MŠ 
J. A. Komenského) při pořádání akcí pro veřejnost v zájmovém území; 

4. spolupracuje s místním výborem Předmostí, zejména při prezentaci a projednávání záměru 
s veřejností; 

5. vyjadřuje se k veškerým stavebním, majetkoprávním a územně plánovacím záměrům 
v zájmovém území; 

6. pravidelně vyhodnocuje postup prací na realizačních opatřeních zajišťovaných městem 
a na projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky 
Na Popovickém kopci realizovaném spolkem Predmostenzis; 

7. aktivně propaguje plánované i uskutečněné aktivity v zájmovém území a jeho historii, 
zejména prostřednictvím zvláštního oddílu na internetových stránkách města a městského 
časopisu; 

8. o své činnosti a aktivitách v zájmovém území zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu. 

Zároveň Komise schválila termíny konání svých schůzí v roce 2017 a předpokládaný program 

jednání: 

14. června Projednání a schválení náplně činnosti komise 
Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2017 
Projednání formy a základního obsahu informací na webu města 

12. července od 15 
hodin 

Vyhodnocení dosavadních realizačních opatření (v terénu) 
Seznámení s návrhy členů komise na aktivity, propagaci 
Projednání aktivity Pěškobus 

16. srpna od 15 hodin Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 
Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis 

6. září od 15 hodin Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 
Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis 
Na jednání bude přizvána ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského  

7. října od 8.30 hodin Slavnostní zahájení projektu spolku Predmostenzis ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ J. A. Komenského (společně s pochodem Po stopách 
lovců mamutů) 
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15. listopadu od 15 
hodin 

Vyhodnocení dosavadních opatření v terénu 
Příprava výroční zprávy 

6. prosince od 15 hodin Schválení výroční zprávy 
Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2018 

 
Ještě na úvodní schůzi Komise Libor Pokorný seznámil přítomné s připravovanými dílčími 

aktivitami dotovaného projektu obnovy obecních sadů v rámci propagace projektu a osvěty 

(Pěškobus – netradiční forma poznávací turistiky, příprava publikace na rok 2018), dále 

s připravovaným projektem památečních a partnerských stromů a se záměrem rozšíření 

stávajícího zájmového území, které je zatím vymezeno takto: 

 

Dále byla dohodnuta základní struktura webové prezentace projektu a činnosti Komise 

na internetových stránkách města a rozděleny úkoly k jejímu provedení; byly zmíněny nejbližší 

úkoly – příprava slavnostního zahájení projektu, zpracování a výběr loga, oslovení možných 

partnerů pro další spolupráci. 

 

2. schůze Komise se uskutečnila 12. července 2017 v terénu. 

Na minulé schůzi se členové komise podrobně seznámili s projektem revitalizace sadů 

v Předmostí; na této schůzi společně prošli celé zájmové území. Člen komise a zástupce spolku 

Predmostenzis Libor Pokorný poskytl přítomným mapový podklad a podrobněji informoval 
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o tom, jaké aktivity již byly v jednotlivých lokalitách realizovány (školní kopec, Knejzlíkovy sady, 

vinohrad, lokalita v blízkosti amfiteátru, libosad….) a jaké zásahy je třeba průběžně provádět. 

Zdůraznil, že jsou to vesměs práce pěstební a udržovací, nikoliv rozvojové. Sdělil, jaké byly 

výchozí podmínky a jaký je cílový stav po realizaci sedmiletého projektu. Na konkrétních 

realizovaných příkladech seznámil ostatní např. s technikou roubování meruněk a švestek 

na mirabelkový podklad, kácení náletových dřevin, revitalizace bylinného patra či spásání 

trávníků. Další jednání proběhlo na terase hospůdky Na Báře a týkalo se zejména 

 přípravy prezentace projektu a dalších informací o Knejzlíkových sadech na webových 
stránkách města, včetně zadání „domácích úkolů“ členům Komise, 

 přípravy slavnostního zahájení projektu – bylo dohodnuto, že proběhne v rámci Pochodu 
po stopách lovců mamutů, který tradičně první říjnovou sobotu pořádá ZŠ a MŠ 
J. A. Komenského v Předmostí, 

 přípravy aktivity Pěškobus. 

O přestávce se členům Komise představila společnost Vinum Predmostensis, která po dlouhých 
letech obnovila vinohrad na Žernové; při ochutnávce autentických vín její zástupci přítomné 
seznámili s místními odrůdami a jejich zpracováním. 

 

 

3. schůze Komise se uskutečnila 12. srpna 2017 opět Na Báře. 

Hlavním bodem jednání (jakož i schůze následující) byla příprava slavnostního zahájení projektu 
spolku Predmostenzis. Bylo dohodnuto: 
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 pozvánka na akci (7. 10. 2017) bude součástí pozvánky na Pochod po stopách lovců 
mamutů – na příštím jednání bude předložen grafický návrh a obsah bude dohodnut 
s ředitelkou školy J. A. Komenského (bude pozvána na příští schůzi Komise), 

 každý z účastníků pochodu obdrží na startu informační leták a upomínkovou „placku“; 
toto bude k dispozici i na „stánku projektu“ u památníku ovocnému stromoví, k tomu 
i drobné občerstvení (čerstvé koláčky, brambůrky), 

 upomínková „placka“ bude obsahovat nápis „Obnovujeme Knejzlíkovy sady“ a letopočet 
2017. Každý rok bude mít placka motiv jiného ovoce (vztahujícího se k obecním sadům), 
a to až do roku 2023 – předpokládaného dokončení projektu. Motivem pro rok 2017 
bude vinná réva, 

 informační leták bude barevná osmistránková skládačka do kapsy (A6). Bude obsahovat 
informaci o historii lokality, informaci o projektu a informace o placce (kdo nasbírá 
všechny 2017 – 2023, bude odměněn). Informace budou korespondovat s informačními 
panely, které na stanovišti rozvěsí Predmostenzis, 

 prezentace projektu proběhne formou „veletržního stánku“ s doprovodným programem 
(kytara, zpěv). 

Členové komise podpořili návrh Libora Pokorného věnovat některý z důstojných stromů 
ovocného sadu památce předměstského patriota, nadšeného archeologa a vynikajícího 
kamaráda, letos zesnulého Honzy Mikulíka. 

 

 

4. schůze Komise se uskutečnila 6. září 2017. 

V úvodní části jednání byl za účasti pozvaných hostů ředitelky ZŠ a MŠ J. A. Komenského Věry 
Václavíčkové a její zástupkyně Ivany Fikarové, po krátkém představení dosavadních 
dlouholetých aktivit školy v lokalitě, dohodnut obsah společné pozvánky na slavnostní zahájení 
projektu a tradiční Pochod po stopách lovců mamutů, umístění „stánku projektu“ a naznačen 
způsob budoucí spolupráce v lokalitě, zejména na tzv. školním kopci, ale také např. při volbě 
nové trasy pochodu a naučné stezky „Předmostím až do pravěku“ v příštím roce, a to s ohledem 
na výstavbu dálnice. 

Poté už se Komise věnovala finálním přípravám slavnostního zahájení projektu: způsobu 
distribuce pozvánek, výběru grafického návrhu „placky“, schválení obsahu informačního 
letáčku, upřesnění nákladů na výrobu a na občerstvení, včetně ochutnávky žernovských vín 
pro jmenovitě pozvané hosty, doprovodnému programu, časovému harmonogramu 
a technickému zabezpečení. Že je vše, co bylo dohodnuto, připraveno, si členové Komise 
potvrdí na krátké operativní schůzce 6. 10. 2017, den před akcí. 
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„Placku“ Komise vybírala z několika návrhů: 

 

 

Schválila i obsah letáčku: 
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Byl také vybrán konkrétní strom, stará jabloň, památce Jana Mikulíka. S rodinou bylo 
dohodnuto jeho označení na sobotu 7. října (v den pochodu). 

Komise dále projednala plán realizačních opatření v zájmovém území, které by mělo město 
v roce 2018 realizovat nad rámec finanční podpory projektu spolku Predmostenzis, a poté 
jednomyslným usnesením doporučila provést následující opatření: 

Opatření Kč 

sečení přístupových cest (předběžná výměra cca 5300 m2 - 3x ročně) 60 000 

vysypání drtí a zaválcování cest 30 000 

obnova značení 5 000  

zbudování zábrany nad amfiteátrem 10 000  

označení stromů v Libosadu 5 000  

kácení a ošetření dřevin nad rámec projektu 20 000  

CELKEM 130 000  
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5. schůze Komise se uskutečnila 6. a 7. října 2017. 

 

  

 

   

 

Všechno vyšlo podle plánu. U stánku před památníkem se zastavili stovky lidí, někteří poseděli 
u ohně. Obnovení tradice obecních sadů Přerované vítají. Zavítal i pravnuk někdejšího starosty 
Knejzlíka nebo například hejtman Olomouckého kraje. Koláčky chutnaly a sluníčko svítilo jako 
na objednávku. 
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6. schůze Komise se uskutečnila 15. listopadu 2017. 

Libor Pokorný (za Predmostenzis) a Hedvika Hubáčková (za město) seznámili ostatní členy 
Komise s přehledem provedených prací v zájmovém území v roce 2017. Zatímco spolek 
Predmostenzis realizoval práce dle projektu (přítomní si znovu připomenuli, že se jedná pouze 
o opatření pro zvýšení biodiverzity – tedy především opatření udržovací, regenerační, výchovná, 
nikoliv o zakládání nových sadů), město kromě prvního finančního příspěvku na projekt 
provedlo pouze nezbytné udržovací práce (které nejsou součástí projektu). 

V rámci projektu spolek Predmostenzis v roce 2017 realizoval nákladem téměř 2 mil. Kč 
následující práce: 

Štěpování stromků 200 ks Ořez starých stromů 185 ks 

Výsadba stromků 50 ks Likvidace klestu 99,4 m3 

Následná péče o mladé stromky 672 ks Spásání 2,4 ha 

Odstranění výmladků vč. likvidace 
biomasy 

1,7 ha Kosení, obracení, řádkování, 
balíkování 

2,15 ha 

Kácení stromů včetně štěpkování 360 ks Sečení, řádkování 0,75 ha 

Odstranění křovin vč. štěpkování 3,33 ha Aplikace herbicidu 2x ročně 0,63 ha 

 

   

   

Město prostřednictvím Odboru majetku zajistilo práce v celkovém objemu 49 000,-- Kč. 

Sečení přístupových cest 15 000,-- Kč 

Oprava přístřešků – deštníků 24 000,-- Kč 

Oprava zídky u památníku 10 000,-- Kč 

Příspěvek města na projekt 82 000,-- Kč 

 
Komise konstatovala, že již první rok realizace projektu je v terénu patrný – z původně 
souvislých porostů, často invazivních rostlin, se postupně daří vysvobodit relativně vitální 
původní ovocné stromy, některé z nich po ořezech či roubování hojně rodí, a patrná je i větší 
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pestrost bylinného patra na některých travnatých plochách (udržovaných kombinovaně ručním 
sečením a spásáním). Očividnější efekt, zjevný i pro nezasvěcenou veřejnost, lze očekávat už 
v nejbližších letech, avšak k tomu je nutné v projektu plynule pokračovat a zároveň neomezovat 
se pouze na opatření dotovaná v rámci projektu. Pro rok 2018 navrhuje zvýšení podpory 
projektu ze strany města na 332 tis. Kč (částka vychází z harmonogramu a rozpočtu projektu 
předloženého Zastupitelstvu města při schvalování záměru spolufinancování) a vyčlenění částky 
130 tis. Kč v rámci rozpočtu města na konkrétní opatření realizovaná Odborem majetku 
(projednáno na 4. schůzi Komise). 

Na 6. schůzi členové Komise jednomyslně podpořili návrh Výboru místní části Předmostí 
věnovat strom v Knejzlíkových sadech památce zesnulého dlouholetého předsedy výboru pana 
Jiřího Drašky. 

 

7. schůze Komise se uskutečnila 6. prosince 2017. 

Na sv. Mikuláše členové Komise nejdříve bilancovali – shodli se na obsahu první výroční zprávy, 
ochutnali letošní víno z Knejzlíkových sadů a schválili rámcový plán činnosti do konce volebního 
období: 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018 

10. ledna Projednání a schválení výroční zprávy. 

14. února Vyhodnocení dosavadních realizačních opatření (v terénu, před 
olistěním v přehledné krajině), projednání aktivity Pěškobus. 

14. března Jednání se zástupci ZŠ a MŠ Komenského v Předmostí ve věci trasy 
pochodu Po stopách lovců mamutů, přetrasování naučné stezky a 
spolupráce komise na pochodu.  

18. dubna Aktualizace informačního letáku a příprava návrhu „placky“ na rok 
2018 (možnost spojení s publikací spolku připravované v rámci 
projektu). 

23. května Pěškobus – dohodnutí konkrétního finálního obsahu.   

13. června Vyhodnocení dosavadních opatření a průběhu prací v roce 2018 
(v terénu). 

12. září Příprava organizačně technického zajištění spoluúčasti na 
pochodu Po stopách lovců mamutů. 

1 sobota v říjnu Aktivní účast na pochodu Po stopách lovců mamutů, včetně 
prezentace dosavadních výsledků projektu. 

listopad – prosinec Práce na projektu a spolupráce města se spolkem Predmostenzis 
bude pokračovat i po komunálních volbách, ať už na úrovni 
Komise, nebo neformální pracovní skupiny. 

 
Libor Pokorný ostatní členy s předstihem pozval na jarní roubování asi 400 ovocných stromů a 
zadal úkol na zimní prázdniny. Ten se týkal Pěškobusu. Na další stránce je návrh jeho tras a 
zastávek a…….víc zatím nebudu prozrazovat. 
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