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Zápis č. 2 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 13. února 2019 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Otakar Bujnoch 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Lubomír Dostál     Jaroslav Sklář 

Vladimír Koryčan 

Pavel Ondrůj 

Miroslava Švástová 

Jaroslav Biolek 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

Marta Jandová - host 

        

 

Program: 

1) Zahájení 
2) Host: Marta Jandová 
3) Projednání žádosti o finanční podporu benefičního koncertu v Dubu nad Moravou  
4) Projednání záměru o zapsání tzv. Blažejské koledy v Dluhonicích do nemateriálních 

statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje 
5) Jednotný vizuální styl + logo města 
6) Různé 
7) Závěr 
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Ad1) 

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

komise a pozvaného hosta.  

Navržený program jednání komise byl schválen všemi členy komise.  

Ad2) 

Předsedkyně komise předala slovo Martě Jandové – bývalé předsedkyni komise CR a kultury 

v období 2014 – 2018, aby přítomné informovala o tématu vizuální smog v Přerově. 

M. Jandová sdělila, že se komise tímto tématem se zabývala až v posledním roce funkčního 

období, proto nebylo vše dokončeno. Společně s J. Horkým se účastnili školení na toto téma, 

které pořádalo Sdružení historických sídel, měst a obcí. Na jedno z jednání komise byla 

pozvána městská architektka z Uherského Hradiště, kde byl Manuál o používání reklam 

zaváděn do praxe. V minulém funkčním období bylo členy komise vymezeno území, kterého 

by se řešení vizuálního smogu mělo týkat. Jedná se o území vymezené hranicemi městské 

památkové zóny a jejího ochranného pásma a hranicemi kulturní památky parku Michalov a 

přilehlého ochranného pásma. Následně Rada města v minulém volebním období uložila 

Kanceláři primátora připravit návrh řešení vizuálního smogu v Přerově dle doporučení 

komise pro cestovní ruch a kulturu. 

Nyní by mělo dle M. Jandové následovat stanovení pracovní skupiny a následně manuálu 

dobré praxe používání vnější reklamy. Manuál dobré praxe by se měl zabývat také používání 

reklamních áček a povolování nových výlepových ploch. Neměl by ale v žádném případě být 

represivní, měl by stanovovat pravidla a doporučení pro obchodníky. 

Členové komise obdrží manuál dobré praxe z Brna a Uherského Hradiště. Dále obdrží 

informaci, v jaké fázi je nyní téma vizuálního smogu. 

M. Švástová sdělila, že problémem označování reklam jsou také polepy na výlohách 

prázdných obchodních prostor, které končící provozovatel neodstraní. 

V. Koryčan požádal, aby se nepoužívalo v komunikaci s veřejností označení vizuální smog, 

které může být pro některé osoby nicneříkající, ale raději reklamní označování provozoven. 

L. Galová uvedla, že by členy pracovní skupiny měli být také zástupci komise. O členství mají 

zájem L. Galová, P. Ondrůj. Dále by členy pracovní skupiny měl být architekt města, 

pracovník památkové péče a grafik. 

 

Ad3) 

Předsedkyně komise informovala členy, že k projednání na Komisi CR a navržení finanční 

podpory obdržela nejen žádost o finanční podporu koncertu v Dubu nad Moravou, ale ještě 

další 3 žádosti, které byly doručeny následně na Kancelář primátora. Proto budou všechny 
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tyto žádosti zahrnuty do 3. bodu programu. V současné době neexistuje klíč, jak tyto žádosti 

ohodnotit.  

Všichni žadatelé byli vyzváni, aby svou žádost doplnili o všechny povinné doklady, jako při 

žádosti o finanční podporu v klasickém dotačním programu v oblasti kultury. V tomto 

případě ale není možné použít výpočet jako v klasickém dotačním programu. 

Předsedkyně následně představila všechny žadatele: 

- Benefiční galavečer v kostele v Dubu nad Moravou – koncert významného umělce, 

výtěžek je vždy věnován nějaké neziskové organizaci (loni byla z Přerova), požádali o 

částku 10.000 Kč 

- Kinematograf 100 – tour s projekcemi věnovanými výročím v roce 2019, požádali o 

12.000 Kč 

- Akce Dreamers/Snílci – taneční muzikál, který proběhl v lednu v Kině Hvězda, 

požádali o 35.000 Kč 

- Pavel Novák 10 – vzpomínkový koncert k 10. výročí úmrtí Pavla Nováka, požádali o 

50.000 Kč. 

J. Biolek sdělil, že pokud město stanovilo dotační program, měli by se jím všichni žadatelé o 

finanční podporu řídit a v termínu si zažádat. Pro mimořádné případy by měla být stanovena 

finanční částka - rezerva na pro mimořádné kulturní akce.  

M. Švástová sdělila, že by si žadatelé o finanční podporu měli žádat v rámci dotačního 

programu – někteří žadatelé by v dotačním programu žádat mohli, protože o připravovaných 

akcích věděli jistě i na podzim, kdy byl dotační program vyhlášen – mají sídlo i působnost 

v Přerově. Pokud bude těmto žadatelům navržena a následně schválena finanční podpora, 

bude se komise takovými žádosti zabývat na každém zasedání. 

J. Lapáček sdělil, že například žadatelka pořádající koncert v Dubu není z Přerova, proto by 

z dotačního programu byla vyřazena, i kdyby si v termínu požádala. 

Následně členové komise diskutovali a následně hlasovali o jednotlivých žádostech: 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční 

podporu akce Benefiční Galavečer v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou ve 

výši 5.000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/1   Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

Zdůvodnění: Tato akce má tradici – letos proběhne 8. ročník, je věnována všem regionům 

kraje, které postihly povodně v roce 1997, město Přerov bylo pravidelně partnerem a 

finančně přispívalo. Navíc v loňském roce např. výtěžek akce – 40 000,- Kč putoval na 

podporu přerovské organizace sdružující pacienty s roztroušenou sklerózou. 
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 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města neposkytnout finanční 

podporu akce Kinematograf 100. 

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

Usnesení bylo přijato. 

Zdůvodnění: Projekt nemá přímou souvislost s Přerovem a vztah k městu. 

 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky se žádostí Taneční školy Duckbeat na podporu 

akce DREAMERS/Snílci bude zabývat na příštím zasedání, jakmile žadatel doručí všechny 

povinné podklady.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky se žádostí finanční podpory akce Pavel Novák 10 

bude zabývat na příštím zasedání, jakmile žadatel doručí všechny povinné podklady.  

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/1   Zdržel se/-  

(1 člen nebyl přítomen) 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4) 

Předsedkyně komise informovala členy, že v rámci Olomouckého kraje je evidován „Seznam 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje“, jehož účelem je ochrana, 

zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území 

Olomouckého kraje, jako je například: Jízda králů v Doloplazích nebo Velikonoční klapání s 

obchůzkou s Jidášem.  

V místní části Dluhonice existuje dlouholetá tradice (od r. 1896) tzv. „Blažejská koleda“, při 

které malí chlapci obchází vesnici a koledují. Tato tradice nikde jinde v Olomouckém kraji a 

dle dostupných informací ani jinde v ČR není, proto by bylo vhodné, aby byla také zařazena 

do výše uvedeného seznamu (zajistí L. Galová). 
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 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky podporuje navržení Blažejské koledy 

v Dluhonicích do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad5) 

Členové komise se vrátili k tématu Jednotného vizuálního stylu a loga města. 

P. Ondrůj sdělil, že proběhla soutěž, proto navrhuje, aby bylo respektováno pořadí a bylo 

používáno logo, které se umístilo na 2. místě. 

J. Lapáček uvedl, že logo města a celkový vizuální styl města chybí, Komise CR by se ráda 

podílela na jeho tvorbě. Ale Rada města by měla iniciovat, jakým směrem ubírat – zda 

vyhlásit novou soutěž nebo akceptovat výsledky. 

J. Biolek sdělil, že by Komise měla Radě alespoň navrhnout, aby byl jednotný vizuální styl 

dotažen do konce. 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města Přerova se zabývat 

problematikou jednotného vizuálního stylu a doporučuje navázat na výsledky proběhlé 

soutěže. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 Zdůvodnění: Jednotný vizuální styl města chybí, mohlo by se s ním pracovat při zpracování 

manuálu dobré praxe umisťování reklamy a označování provozoven ve městě. 

  

Ad6) 

M. Švástová informovala, že bude soukromou osobou zpracována publikace o Horním 

náměstí. 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky bere na vědomí záměr zpracování publikace o 

Horním náměstí.   

Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/-   Zdržel se/2  

Usnesení bylo přijato. 
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Harmonogram zasedání komise CR a kultury v 1. pololetí roku 2019: 

 13. března 

 24. dubna 

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

 

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

místnosti rady města (nám. T. G. Masaryka 1). 

 

V Přerově dne 25. února 2019 

 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  

 


