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Zápis z 15. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 12. 9. 2018 od 15.00 hodin 

Datum příštího jednání: 
12. 10. 2018 v zasedací místnosti Bratrská 34 

13. 10. 2018 – v terénu, pochod 

Místo jednání: Zasedací místnost Bratrská 34 

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 

 

 Ing. Hedvika Hubáčková 
 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 Ing. Hana Rytířová 
 

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 pracovník 

Omluveni:  

Hosté: Mg. Vladimír Peška, ZŠ Předmostí 

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Příprava organizačně technického zajištění spoluúčasti na pochodu Po stopách lovců 

mamutů (účast zástupců školy) 

4. Dopracování obsahu infobrožury Obnovujeme KNEJS 2018  

5. Kontrola úplnosti textových podkladů a odsouhlasení grafické prezentace tabulí 

Pěškobusu 
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6. Různé 

7. Závěr 

 

1. Úvod  

 

Předseda přítomné přivítal a zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 9 členů 

s právem hlasovat a že komise je usnášeníschopná. Přivítal hosta – Vladimíra Pešku, bývalého 

ředitele ZŠ Předmostí, který se organizačně podílí na zajištění pochodu. 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda seznámil přítomné s navrhovaným programem. Dotázal se, zda má někdo doplňující 

návrh. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, proto dal o předloženém návrhu hlasovat.   

 

Hlasování Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 

3. Příprava organizačně technického zajištění spoluúčasti na pochodu Po stopách 

lovců mamutů (účast zástupců školy) 

 

Termín konání: 13. 10. 2018. 

Sraz na místě samém – u památníku, v 8.30 hodin. 

Poslední organizační schůzka se uskuteční 12. 10. 2018 od 9 hodin v zasedací místnosti 

Bratrská 34. 

Trasa pochodu – V. Peška uvedl, že trasa bude vedena stejně jako v loňském roce, opět se na 

spolupráci dohodnou s Městskou policií (P. Juliš doplnil, že již spolupráci předjednal s tím, že 

mají být mailem O. Teriakimu zaslány upřesňující požadavky a kontakty).   

M. Švástová doplnila, že opět bude mít Nadace Malý Noe stánek u libosadu. Diskuse 

k vhodnosti prodeje figurek dinosaurů. 

 

Na pochod je třeba mít zajištěno a připraveno: 

 Sečení – sečení horní části kopce dle požadavku V. Pešky, stezky, po nichž vedou 

trasy pochodu a Pěškobusu, zajistí L. Pokorný 

 „Placky“ s motivem jablka a nápisem Obnovujeme Knejzlíkovy sady 2018 – hotovo, 

vyrobeno, budou rozdávány komisí v rámci pochodu. 

 Razítko – v řešení, komisi byly předloženy návrhy grafického řešení, byly vybrány 2 

varianty, razítko jednobarevné zelené, minimálně 1.000 otisků – výrobu zajistí 

Kancelář primátora.  Razítko bude komise otiskovat účastníkům pochodu – na mapce 

trasy vydávané u startu bude pro razítko prostor.  

 Prezentace komise na pochodu proběhne ve znamení jablka: vaření „pečeného čaje“ 

na ohništi u památníku zajistí L. Pokorný, drobné občerstvení – pečivo zajistí 

Kancelář primátora, sázení jabloně – jadrničky zajistí S. Doupalová ve spolupráci s L. 

Pokorným (trojnožka s označením, voda, zemina, rýč), jablka k zakousnutí pro 

účastníky zajistí L. Pokorný. Text k jadrničce bude umístěn na trojnožku: Jadrnička – 

vysadila komise KNEJS 13. 10. 2018. Náklady na jadrničku uhradí společně členové 

komise (cca 800 Kč).  

 Brožura – připravují se podklady ke grafickému zpracování a tisku - výrobu zajistí 

Kancelář primátora. Brožura bude rozdávána účastníkům pochodu. L. Pokorný přes P. 

Juliše ještě dodá foto označníku a směrovky a aktuální mapu. 

 Slunečník a pivní set, infotabule, ohniště a kelímky – zajistí L. Pokorný 
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 Doprava materiálu na místo – zajistí L. Pokorný (na základě domluvy s Kanceláří 

primátora zajistí i převoz placek, drobného občerstvení a brožur).  

 V průběhu akce by měl být umístěn také nápis na památeční strom J. Drašky, jsou 

přizváni členové místního výboru Předmostí.  

 

4. Dopracování obsahu infobrožury Obnovujeme KNEJS 2018  

Brožura musí být připravena na pochod 13. 10., aby to bylo možné zajistit, je třeba veškeré 

podklady dodat do půlky září.  

Mapka v brožuře bude zmenšena na cca ½ strany – bude obsahovat pouze zájmové území 

(zeleně ohraničená plochy bez jakýchkoli čísel a textů) – s grafikem dojedná D. Novotná. 

Chybějící podklady – zejména fotky a texty k pěškobusu, zašle L. Pokorný do neděle 

předsedovi.  

Dodat také fotky zejména z loňského pochodu, ale např. i k vinohradu… 

 

5. Kontrola úplnosti textových podkladů a odsouhlasení grafické prezentace tabulí 

Pěškobusu 

Předseda uvedl, že komise již dodala veškeré přislíbené podklady, prozatím chybí informace 

od vinařů a k přerovské rokli (Z: L. Pokorný). 

L. Pokorný sdělil, že příští týden pošle členům komise v půlce září ke každé zastávce soubor 

v pdf s 6 stranami textů a obrázků (14 x 6 stran) tak, jak by měly být na označnících umístěny. 

To bude poslední možnost pro případné drobné korekce. Instalace do terénu proběhne cca 

týden před pochodem. 

 

Byly zrekapitulovány jednotlivé záležitosti Pěškobusu (viz také zápis z minulého jednání 

komise): 

 Označníky – kůly jsou umístěny, polep bude proveden cca týden před pochodem 

 Posezení – trojí posezení umístěno v terénu 

 Focení u Jaryna – není jisté, zda bude „Jaryn“ v tomto termínu zhotoven 

 „Schůdky“ u amfiteátru – hotové, poněkud posunuté od původního záměru 

 „Schůdky“ u mamutíka – v nejprudším úseku hotovy, právě se dodělávají v menším 

svahu, dočišťují a vysekávají se cesty 

 Směrovky „na křižovatkách“ – budou připravovat 

 Přepravní řád – prozatím není zpracován tak, aby pravdivě a vtipně instruoval 

cestující, problematika dms…  

 Text o projektu – vybrána komisí varianta zpracovaná P. Julišem 

 

Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že pokud má být 13. 10. Pěškobus otevřen, musí být 

osazeny veškeré označníky a vše, co je slibováno, musí být funkční. 

 

 

6. Různé 

A. Kutálková – údajně jsou v libosadu uschlé stromy, okrasné třešně – S. Doupalová prověří.  

 

7. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 

 


