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Název materiálu:

Cena města Přerova 2013

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile J.A.Komenského osobnostem dle důvodové 
zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh.

Důvodová zpráva:

Kancelář primátora obdržela v termínu do 31.5.2013 celkem 12 návrhů na udělení Ceny města.
Rada města posoudila předložené návrhy na 70. Schůzi dne 9.7.2013  a  předkládá Zastupitelstvu 
města návrh 6 osobností k udělení ocenění za rok 2013.

Ceny města Přerova budou slavnostně předány dne 23. října 2013 v slavnostní síni přerovského 
zámku.

V příloze předlohy je uveden seznam všech navrhovaných osobností za rok 2013



Návrh Rady města na udělení Ceny města Přerova za rok 2013

jméno věk zdůvodnění navrhuje

1. Ing. Jaroslav Cedidla Propagátor města v oblasti kultury. Moderátor 
a autor stovek textů k písním celé řady 
zpěváků a skupin ( Klasy, Synkopa, Proto, 
Pavel Novák, Laďa Kerndl, Karel Gott)

Renata Černocká

2. Prof. Ing. Vladimír Strakoš Zásluhy a osobní podíl při založení vysoké 
školy logistiky o.p.s. v Přerově. Do současné 
doby na škole přednáší a podílí se na dalším 
rozvoji školy.

JUDr. Ivan Barančík 
rektor VŠLG Přerov

3. Eva Koplíková Učitelka společenských tanců a plavání. 
Bývalá vynikající plavkyně. Mistryně světa v 
plavání seniorů (2012). Figuruje v evropských 
i světových tabulkách plavců – seniorů.

Dana Teufertova

4. František Andrle Dlouholeté zásluhy o sport ve městě (česká 
házená, košíková, lyžování ). Působil jako 
trenér, cvičitel a vedoucí lyžařské školy na 
Hajcabáku.

MVDr. Jiří Skyva

5. Marcela Vysloužilová 
( Urbášková )

Dlouholetá zpěvačka přerovských hudebních 
skupin 
(nejznámější Trumf, Noble Man Viktora 
Kozánka.)  Nahrávala  také v ostravském 
rozhlase a  české televizi Ostrava. V civilním 
životě pracovala s mládeží jako vychovatelka.

Mgr. Dušan Hluzín

6. Ing. Jan Hlavačka V letech 1974 – 1986 se jako poslanec a   člen 
Rady města aktivně podílel na rozvoji 
Přerova.
Od roku 1990 do 1998 působil ve  vrcholové 
funkci  - obchodního ředitele. Na počátku 90. 
let se významně zasloužil o přežití a další 
revitalizaci Meopty. Podílel se na výběru 
strategického partnera  pana Paula Rausnitze , 
jehož investice zastavily úpadek  Meopty.

Ing. Vítězslav 
Moťka
generální ředitel
Meopta-optika s.r.o.


