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Zápis č. 32 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 16. ledna 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Jana Kosturová   

Rudolf Neuls       

Bohuslav Přidal        

Zdeněk Hilbert         

Pavel Čada      Nepřítomni:  

Otakar Bujnoch 

Jakub Navařík 

Bohuslav Přidal 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

Zdeněk Schenk (zastupitel, pracovník Muzea Komenského) 

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Projekt 100letá republika 

3. Publikace o Předmostí 

4. Různé 

5. Závěr 
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Ad1.  

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a hosta a zahájila jednání. Na 

úvod členové komise souhlasili se změnou pořadí programu (bod 2 za bod 3). 

  

Ad2. 

Zdeněk Schenk seznámil členy komise CR se záměrem vytvoření publikace o místní části 

Předmostí. V minulosti již byly vydány publikace o místních částech Žeravice a Dluhonice, 

vydavatelem publikací bylo město Přerov. Také v tomto případě by publikaci vydalo město 

Přerov a obsah by byl vytvořen týmem odborníků složeným ze zástupců Muzea Komenského 

v Přerově, Moravského zemského muzea, Archeologického ústavu, Státního okresního 

archivu v Přerově apod. V současné době neexistuje žádný podobný komplexní soubor 

informací týkající se historického vývoje místa, přírody, spolkového života atd. a tato lokalita 

by si celkové zpracování jistě zasloužila. Příprava publikace by byla otázkou pravděpodobně 

několika let, proto je důležité už teď sestavit pracovní tým odborníků, který by se tímto 

tématem zabýval.  

J. Navařík navrhl, že by bylo dobré vytvořit publikaci také do elektronických čteček knih, které 

jsou ve stále větší oblibě. 

Všichni členové komise souhlasili se záměrem vytvoření publikace. 

 

Usnesení: 

Komise cestovního ruchu a kultury po projednání doporučuje Radě města Přerova schválit 

záměr přípravy vydání publikace o místní části Předmostí.  

Výsledek hlasování: Pro/8  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3. 

Již na konci minulého roku byli členové komise informováni o přípravě projektu oslav 100. 

výročí vzniku republiky pod názvem „100letá republika“. Pracovní tým v současné době 

podrobněji připravuje jednotlivé akce, členové komise obdrželi před jednáním podklady - 

předběžný plán akcí. Předsedkyně komise vyzvala členy, aby navrhli nějaké nápady nebo tipy, 

co ještě do aktivit tohoto programu připojit.  

Z. Hilbert uvedl, že Divadlo Dostavník souhlasilo se zapojením do projektu během divadelního 

festivalu například krátkým hudebním vystoupením z divadelních her, besedou  

s úspěšnými osobnostmi, které Divadlem Dostavník prošly, atd. 
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J. Navařík uvedl, že mu ve výčtu aktivit chybí zapojení akce místních částí města Přerova do 

projektu.  

Dále vznesl dotaz, zda se počítá také s vytvořením nějakých propagačních materiálů 

k projektu. 

R. Neuls uvedl, že v rámci Československého jazzového festivalu 27. 10. 2018 proběhne 

Galavečer s připomínkou projektu. 

M. Jandová uvedla, že by aktivity měly být zaměřeny na místní obyvatele, z předchozích 

zkušeností ví, že se tak lidé více zapojí a vezmou projekt za vlastní. 

O. Bujnoch uvedl, že by město mělo podpořit Dechový soubor Haná, který bude připravovat 

koncert k výročí republiky. Dechový soubor byl v loňském roce s tímto projektem vyřazen  

z dotačního programu z důvodu nesplnění podmínek - protože v Přerově nemají sídlo.  

M. Jandová sdělila, že nápady a připomínky přednese na jednání pracovního týmu 100leté 

republiky, který proběhne v nejbližších dnech a bude členy informovat o vývoji. 

 

Ad4. 

Členové komise CR zhodnotili vánoční program 2017 na náměstí TGM. Vyhodnocení 

vánočního programu bude 25. Ledna projednávat Rada města a poté zastupitelé. 

Předsedkyně komise vyzvala přítomné členy, aby také oni vyhodnotili vánoční program. 

Všichni se shodli, že program byl určitě lepší, než v roce 2016, byl perfektně zajištěn úklid na 

náměstí, světelná výzdoba náměstí byla také velmi pěkná. Dále zformulovali několik 

připomínek pro přípravu dalšího ročníku: 

- chyběly otevřené stánky (alespoň) s občerstvením po Štědrém dnu   

- chyběla celková informace o otevírací době stánků 

- chyběli místní prodejci s občerstvením (punčem) a prodejci formiček 

- nepovedený jarmark na Horním náměstí 

- v několika případech vystoupení na pódiu probíhala až s půlhodinovým zpožděním, 

aniž by o tom moderátor informoval přítomné 

- chyběly vánoční hrníčky s motivem Přerova (v okolních městech bylo možné je koupit, 

hezký nápad pro příští rok 

- lampy na náměstí se pod váhou zavěšených světelných řetězů nebezpečně prohýbaly, 

příště lepší způsob uchycení světelné výzdoby; byla provedena revize stavu lamp po 

odstranění výzdoby 

- z důvodu velkého počtu prodejních stánků uprostřed náměstí TGM bylo málo 

prostoru uprostřed náměstí, vhodnější by bylo stánky umístit na parkovacích místech 

kolem náměstí 
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Členové komise se vrátili k podmínkám dotačního programu v oblasti kultury, aby po loňské 

zkušenosti doladily podmínky pro další ročník. 

Hlavním problémem byla podmínka sídla a působnosti žadatele o dotaci. Tato podmínka 

vyřadila některé subjekty, které by jinak dotaci získat mohly. 

J. Navařík uvedl, že by bylo vhodné, aby se tato podmínka byla jiná pro žadatele na činnost 

subjektu a jiná pro žadatele na akci. Případně tento bod ještě dále promyslet. 

Z. Hilbert sdělil, že by se rád vrátil ještě ke svému návrhu na změnu bodovacího systému. Tyto 

změny budou rozeslány všem členům komise. 

J. Navařík sdělil, že datum Všesokolského sletu v Přerově je již pevně stanoven na termín 16. 

června 2018.  

B. Přidal se dotazoval, jaký program bude mít letos Reprezentační ples města Přerova.  

M. Janodová sdělila, že přípravy plesu právě probíhají. Ples bude také připomínat 100. výročí 

republiky.  

M. Jandová uvedla, že se k pravidlům dotačního programu komise vrátí ještě na příštím 

jednání. Poté poděkovala všem členům za účast na jednání. 

 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 13. února 2018 v 16.30 hodin, v salonku 
restaurace Městského domu. 
 

V Přerově dne 29. ledna 2018 

 

…………………………………………..            ……………………………………………. 

Pavla Roubalíková v. r.         Marta Jandová v. r.       
org. pracovnice                 předsedkyně komise   


