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Zápis č. 1 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 17. ledna 2019 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Otakar Bujnoch 

Jaroslav Sklář 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Lubomír Dostál 

Vladimír Koryčan 

Pavel Ondrůj 

Miroslava Švástová 

Jaroslav Biolek 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

        

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Seznámení členů komise 

3) Diskuze o náplni činnosti komise 

4) Vánoční program 2018 ve městě – návrhy, připomínky 

5) Vyhodnocení akcí 100leté republiky 

6) Různé 

7) Závěr 

 

 

Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně Lada Galová. Jednání zahájila a přivítala přítomné členy 

komise.  
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Následně omluvila z důvodu nemoci z jednání vedoucí Kanceláře primátora D. Novotnou  

a tento bod programu vypustila. Navržený program jednání komise byl následně schválen 

všemi členy komise.  

Ad2) 

Členové komise se představili, uvedli, kde pracují, za jakou politickou stranu byli nominováni 

a co očekávají od svého působení v Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky. 

 

Ad3) 

Předsedkyně komise informovala členy komise, že v průběhu roku budou řešena aktuální 

témata, ale také dotace v oblasti kultury na podzim a dotace v oblasti památkové péče na 

jaře.  

O. Bujnoch uvedl, že komise CR a kultury, které byl členem v minulém volebním období, 

projednávala dlouhodobě nová pravidla dotačního programu, která byla nakonec úspěšně 

stanovena. Dotační program dle těchto pravidel byl schválen Radou města resp. 

Zastupitelstvem města. Z činnosti komise v minulém volebním období vyplynula témata, 

která nebyla dořešena, ale bylo by vhodné se jimi zabývat i v tomto volebním období. Jedná 

se o tzv. reklamní smog a vytvoření úplného seznamu kulturních institucí v Přerově a jeho 

okolí. 

J. Sklář doplnil, že by v případě existence takového seznamu mohli být všichni osloveni, aby 

mohli do harmonogramu vkládat připravované akce a nemuselo by docházet k pořádání 

několika různých akcí v jednom termínu. 

V. Koryčan sdělil, že by byla ideální nějaká elektronická databáze kulturních akcí. 

L. Galová sdělila, že v současné době harmonogram připravovaných akcí zajišťuje Městské 

informační centrum, které vydává celoroční a následně i měsíční kulturní přehled a vkládá 

akce do kalendáře akcí na webu města. A je na organizátorech, jestli budou Městské 

informační centrum informovat. Pravděpodobně by mohla být zvýšena propagace možného 

vkládání akcí do kalendáře akcí. 

L. Galová dále sdělila, že se ale může stát, že organizátor připraví akci, i když bude vědět, že 

se termínově shoduje s jinými akcemi, ale bude tak výjimečná, že ji stejně i v tomto termínu 

naplánuje. 

L. Galová uvedla, že další téma, kterým by měla komise v tomto volebním období zabývat je 

jednotný vizuální styl města. Soutěž o nejlepší logo měla uvést do života nové logo města, ale 

skončila tím, že v roce 2016 odborná porota určila pět nejzdařilejších log, ale radní města ani 

jednomu z nich neudělili první místo.  
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P. Ondrůj doplnil, že Rada města Přerova určila pouze 2. a 3. místo, a že by chtěl otevřít 

diskusi, zda nepracovat s logem z druhého místa jako s logem vítězným. Zároveň přinesl logo 

v tištěné podobě, aby je všem připomněl. 

L. Galová sdělila, že téma jednotného vizuálního stylu bude do budoucna zařazeno mezi 

témata komise. Členové komise se mohou do příštího jednání seznámit s návrhy 

doporučenými odbornou porotou, ze kterých vybírala Rada města.  

J. Biolek navrhl, aby se komise zabývala připomínkou 30. výročí „17. listopadu 1989“. 

L. Galová doplnila, že drobná připomínka tohoto výročí už probíhá v Galerii města Přerova 

Retro výstavou, kde jsou vystaveny předměty denní potřeby ze 70. a 80. let. Ale toto téma 

bude komise také sledovat a L. Galová jej přednese i v tzv.  oslavové pracovní skupině.  

J. Biolek dále uvedl připomínku, aby byla v rozpočtu města v rámci dotačního programu 

vytvořena rezerva pro financování významných akcí, jako jsou např. významná výročí, 

opakující se významné akce atd., aby nemuseli žádat v rámci běžného dotačního programu. 

L. Galová připomenula, že v dotačním programu Olomouckého kraje jsou kulturní akce 

nadregionálního významu a opakující se akce zařazeny zvlášť do dlouhodobé podpory na  

3 roky. 

M. Švástová navrhla, aby se komise zabývala také tématy z oblasti památkové péče, na které 

město Přerov už má zpracované studie nebo by bylo se mělo uvažovat o jejich zpracování  

a následné realizaci:  

 Rekonstrukce domu čp. 8 na náměstí TGM za účelem vybudování multifunkčního 

centra pro kulturu 

 Zámek - dokončení obnovy západního parkánu, vč. obnovy hradeb v této části  

a jižního příkopu (vč. přemístění trafostanice) zámku 

 Mamutov - zahájení první etapy (rekonstrukce budovy bývalé cihelny... ) 

 Pernštejnské rybníky - revitalizace, naučná stezka 

 Pokračování v obnově hradeb 

 Předláždění Horního náměstí, včetně instalace nového mobiliáře 

J. Biolek sdělil, že v roce 2019 knihovna v Přerově oslaví 100 let a byla by vhodná připomínka 

tohoto výročí. 

 

Ad4) 

Členové komise hodnotili uplynulý vánoční program v centru města Přerova (na náměstí 

TGM a Horním náměstí) a proběhla rozsáhlá diskuze. 
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Hodnocení členů komise: 

L. Galová - program se povedl, úroveň byla srovnatelná jako v minulém roce, úroveň 

vánočních oslav v Přerově se rozhodně v posledních dvou letech velmi pozvedla. 

J. Sklář – letos horší program, úroveň se snížila, bylo slabé ozvučení, neoslovila výzdoba 

náměstí TGM ani nabídka stánků, zhoršila se hygiena (vysypávání popelníků na stolcích) 

V. Koryčan – ve stáncích chyběli místní prodejci, kteří měli stánky ve dvorku TGM, kde byl 

prostor často přeplněn lidmi, kteří chtěli podpořit místní provozovatele, také výzdoba mohla 

být lepší 

O. Bujnoch – chyběla plachta s programem na domě č. 8 na náměstí TGM, lidé tak neměli 

přehled o vystoupeních, skladba programu byla „o ničem“, promítání filmů na náměstí TGM 

se často shodovalo s programem v TV 

J. Biolek – pochvala nazdobení vánočního stromu i výzdoby na náměstí TGM, program na 

náměstí TGM nevybočoval, pouze připomínka, že některé kapely nehrály ani celých 60 

minut, na Silvestra nebyl program žádný. Dále uvedl, že ale neznáme přesné podmínky 

smlouvy dodavatelem vánočního programu, proto nelze přesně hodnotit. 

L. Galová uvedla, že program na Silvestra na náměstí TGM je dle smlouvy zajištěn v době od 

17 do 20 hodin formou reprodukované hudby. Protože není ohňostroj na nám. TGM na 

Silvestra o půlnoci, nemají lidé důvod před půlnoci na náměstí přicházet. 

L. Dostál  - v programu bylo zařazeno velmi málo živé hudby, převažovala reprodukovaná 

hudba 

P. Ondrůj uvedl, že navštívil v době adventu Kroměříž a zde na náměstí nebylo téměř nic,  

a že Přerov v tomto srovnání Kroměříž výrazně převyšuje. 

J. Sklář sdělil, že vánoční program v Kroměříži v posledních letech bývá převážně v areálu 

výstaviště Floria. 

M. Švástová očekávala, že bude vánoční strom na náměstí TGM v barvách republiky, když 

bylo 100. výročí. 

 

Ad5) 

L. Galová uvedla, že oslavy 100. výročí proběhly v Přerově důstojně a bylo zapojeno velké 

množství subjektů s různými akcemi, např.: výstavy v Galerii města Přerova a Výstavní síni 

Pasáž, výstavy v Muzeu Komenského, festival Hudební léto na hradbách – Benátská noc na 

Bečvě a mnohé další. 
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P. Ondrůj uvedl, že v Městském domě byly výročí věnovány dva koncerty Moravské 

filharmonie Olomouc, Reprezentační ples města Přerova, Kytarový rekord na hradbách, 

Večeře a jazzový koncert 28. října v restauraci Městského domu. 

J. Biolek sdělil, že Klub Dlažka k výročí uvedl 4 koncerty týden po 28. říjnu. 

J. Lapáček sdělil, že program v Přerově byl opravdu velmi bohatý, chybělo mu ale celostátní 

vyvrcholení. Dále uvedl, že model oslav 100. výročí republiky, tedy spolupráce různých 

subjektů by mohl pokračovat i při připomínkách letošního výročí 17. listopadu. 

 

Ad6) 

M. Švástová uvedla, že na webových stránkách města je k dispozici odkaz na interaktivní 

mapu uměleckých děl v Přerově s jejich přesným popisem. (sekce: O Přerově – Zajímavosti  

a památky – Umělecká díla v Přerově)  

http://prerov.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=87333f50dd2a4afbad2ce5e783dce4
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Harmonogram zasedání komise CR a kultury v 1. pololetí roku 2019: 

 13. února 

 13. března 

 24. dubna 

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 13. února 2019 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti Smetanova 7. 

 

V Přerově dne 28. ledna 2018 

 

 

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

       Pavla Roubalíková v. r.           Lada Galová v. r. 

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  

http://prerov.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=87333f50dd2a4afbad2ce5e783dce413
http://prerov.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=87333f50dd2a4afbad2ce5e783dce413

