
 

 

Dům dětí žije v nejistotě. Stále neví, kam se 

přestěhuje 

Zábřeh – Dům dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu žije dál 

v nejistotě, kde bude v příštím školním roce působit. Zastupitelé ani 

na druhý pokusil neschválili jeho nové sídlo. Dům dětí se měl přitom 

podle původních plánů stěhovat už v červnu. 
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Kliknutím zvětšíte 

Krasohled.Foto: DENÍK/Stanislava Rybičková 

Budovu Masarykovy školy musí Krasohled opustit. Město ji hodlá za přibližně 

padesát milionů korun přestavět pro potřeby místní základní umělecké školy, která 
dnes sídlí ve dvou nevyhovujících budovách v různých částech Zábřeha. 

„Potřebujeme už mít jasno o novém sídle, abychom mohli začít připravovat 

kroužky na příští školní rok i letní příměstské tábory," řekl ředitel Krasohledu 
Richard Hrdina. 

Zábřežští zastupitelé ani na druhý pokus neschválili nové sídlo 

Krasohledu. Ten už přitom potřebuje začít připravovat kroužky  

na příští školní rok i letní příměstské tábory 
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Otázka dalšího působiště domu dětí je v kompetenci radních. Ti už před časem 

rozhodli, že se přemístí do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové. 

Zastupitelé ale musejí schválit změnu zřizovacích listin, na které se celá věc 
zadrhla. 

Stěhování do školy B. Němcové nezískalo potřebnou podporu na dubnovém 

jednání ani při opakovaném hlasování minulý týden. Pro bylo jen devět hlasů, 

potřeba je minimálně jedenáct. 

Stejný počet zastupitelů byl pro druhou za variant, kterou je stěhování do základní 

školy na sídlišti Severovýchod. Třetí možnost – přemístění domu dětí do 
Katolického domu - podpořili jen čtyři zastupitelé. 

„Přesun zařízení pro trávení volného času do školy je nevhodný. Třináct let jsem 

pracoval s dětmi, proto obě varianty považuji za špatné. Děti ve škole tráví výuku, 

někdy je to prostředí i stresuje, takže zejména děti ohrožené sociálním vyloučením 

tam nebudou chtít chodit. Hodně jsem váhal, ale stěhování na Severovýchod se mi 

jeví jako méně bolavé z hlediska přesunu učeben, navíc budou děti blíže přírodě," 
řekl zastupitel Václav Keprt. 

„Pro mě je nejlepší přesun na Boženu Němcovou, kde budou mít děti samostatný 

pavilon a nebude to rušit provoz školy. Jsou města, kde domy dětí fungují na 

školách k oboustranné spokojenosti," upozornila zastupitelka Alena Bajerová. 

Rozhodnutí o domě dětí opět nepadlo, takže politiky čeká zřejmě další kolo 

jednání. „To, že nevíme, kde budeme působit, je pro nás opravdu skličující. Myslím 

si, že politici by se měli shodnout a najít nějaký konsenzus. Je to patová situace," 

komentoval výsledek hlasování ředitel Krasohledu. 

Pro dům dětí by podle jeho slov byla lepší variantou škola B. Němcové. 

„Pavilonová varianta je ze všech možných řešení to nejmenší možné zlo," míní 
Richard Hrdina. 

Rozdělená v názorech je i veřejnost. „O školu Boženy Němcové mají rodiče zájem, 

dětem se tam líbí. V blízkosti školy se navíc hodně staví a stěhují se sem mladé 

rodiny, takže dětí bude mít dost i v budoucnu. Nechápu proto, proč ji chtějí 

omezovat a brát jí prostory, když na Severovýchodě dětí ubývá," řekla maminka 
dvou školáků, která si nepřála uvést jméno, ale redakce jej zná. 



 

 

Přestěhování domu dětí bude v obou školách znamenat zásah do jejich chodu. Ve 

škole B. Němcové, kde by Krasohled měl celý jeden pavilon, by bylo nutné 

přestěhovat několik tříd i odborných učeben. Na Severovýchodě by zase museli 
zrušit družinu. 

O školu u ulici B. Němcové je mezi rodiči velký zájem, naopak na Severovýchodě 

populace stárne a dětí ubývá. „K zápisu přišlo třiašedesát dětí. Je to hodně a není to 

ideální, protože bohužel můžeme otevřít jen dvě třídy. Navíc od šesté třídy k nám 

dojíždějí i děti z okolních obcí, kde mají jen první stupeň, takže zájem o naši školu 
je," řekl ředitel školy B. Němcové Pavel Nimrichtr. 

Na Severovýchodě otevírají už několik let jen jednu první třídu. „Je pravda, že na 

sídliště momentálně poklesl počet dětí, ale populace se tam vrací. K zápisu přišlo 

devětatřicet dětí," uvedl ředitel školy na Severovýchodě Pavel Pašta, který je 
zároveň zastupitelem. 

Dům dětí působil kdysi v Katolickém domě v Krumpachu, ten ale po roce 

1989 získal zpět Spolek Metoděj. Dům dětí pak léta nabízel své kroužky ve 

stísněných prostorách v zadní části kulturáku. Mimo to si pronajímal řadu dalších 
kluboven a tělocvičen ve městě. 

Do Masarykovy školy se Krasohled zčásti přestěhoval v červnu roku 2007, 

výtvarné kroužky ještě dočasně zůstaly v kulturáku, od září 2008 už bylo vše na 
jednom místě v Masarykově škole. 

Zábřežané sepsali loni dokonce petici, v níž žádali vedení města, aby Krasohledu 

poskytl přiměřené prostory pro jeho činnost. Podepsalo ji na osm stovek lidí. 

Autor: Michal Krestýn 

Zdroj: https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/dum-deti-zije-v-nejistote-stale-nevi-kam-se-

prestehuje-20130527.html 

https://sumpersky.denik.cz/autor/michal-krestyn-654.html
https://sumpersky.denik.cz/autor/michal-krestyn-654.html
https://sumpersky.denik.cz/autor/michal-krestyn-654.html

