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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Mgr. Bohuslav Přidal, člen Zastupitelstva města Přerova

Navrhovatel: Mgr. Bohuslav Přidal, člen Zastupitelstva města Přerova
MUDr. Michal Chromec, člen Zastupitelstva města Přerov

Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Přidal, člen Zastupitelstva města Přerova
MUDr. Michal Chromec, člen Zastupitelstva města Přerov

Název návrhu:

Cena města Přerova 2015

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí nominace na udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za 
rok 2015,

2. schvaluje výjimku ze Zásad pro udělení ceny čl 4, bod 2 (změna termínu předání),

3. schvaluje udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 2015:
a) Souboru loutkového divadla Sokola Přerov
b) Smíšenému pěveckému sboru Vokál

4. ukládá Radě města Přerova realizovat slavnostní akt předání Ceny v rámci zahájení oslav 
760 let měst, tedy 24.ledna 2016.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením 795/26/10/2015 podává návrh, neudělit za rok 2015 žádné 
ocenění.

Důvodová zpráva:

Jako každým rokem byli zastupitelé a občané města Přerova osloveni, aby v termínu do 31. května 



nominovali kandidáty na udělení Ceny města Přerova za rok 2015.

Od občanů obdržela Kancelář primátora tyto návrhy:

1. Ing. Jiří Ševčák úspěšný pracovník Meopty a sportovec (atletika a 
lyžování)

2. Stanislav Dostál aktivní člen Klubu českých turistů, sbírá betlémy (sám je 
vyřezává)

3. Smíšený pěvecký sbor Vokál od roku 1963 hudební těleso reprezentuje město Přerov
4. Mgr. Jaroslav Schnerch učitel, básník, člen folklorního souboru Hanák Přerov
5. Milena Malinová zabývá se krajkováním a paličkováním, zdobí kraslice
6. Petr Laga navržen za aktivity v mnoha oblastech (sport, politika 

atd.)
7. Jiří Švec aktivní člen Klubu českých turistů, sběratel starých 

fotografií Přerova
8. Milena Vicenová politička (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 

zemědělství atd.)

Kancelář primátora návrhy ještě doplnila o další osobnosti a subjekty:

1. Jiří Polčák významný přerovský mykolog
2. Loutkové divadlo Sokol Přerov 100 let od založení
3. Radek Štěpánek významný a úspěšný světový tenista
4. Dan Trantina přerovský výtvarník, moderní umění, 50 let
5. Nataša Rousková sládková pivovaru ZUBR
6. Vlasta Hartlová dlouholetá režisérka divadla Dostavník (letos končí 

spolupráci)
7. Irena Kanovská přerovská písničkářka, hudební skladatelka i interpretka, 

básnířka
8. Čestmír Beťák přerovský básník, divadelník
9. Ivan Němeček přerovský hudebník, interpret, skladatel

Cena města Přerova – medaile J. A. Komenského 
Cena města Přerova je nejvyšším přerovským oceněním. Je udělována významným právnickým a 
fyzickým osobám.

Osobnosti přebírají bronzovou pamětní medaili J. A. Komenského, která je dílem přerovského rodáka, 
akademického sochaře Josefa Bajáka. Medaile je oboustranná – s portrétem J. A. Komenského na 
jedné straně a historickým pohledem na město na straně druhé. Její podoba zůstává od roku 1964, kdy 
byla udělena poprvé, nezměněna.
Od roku 1964 do roku 1994 byly významné osobnosti oceňovány medailí J. A. Komenského, název 
Cena města Přerova nese toto ocenění od roku 1995.

Do dnešního dne medaili získalo 438 osobností, popřípadě kolektivů. Laureáti ceny bývají v 
posledních letech pravidelně vyhlašováni v říjnu. Ocenění nebylo uděleno v letech 1973, 1990 a 1998. 
Nejvíce medailí bylo uděleno roku 1992, kdy ji získalo 48 oceněných. Z toho bylo 42 ocenění uděleno 
nespravedlivě odsouzeným. 

V letošním roce je k dispozici 17 návrhů na udělení Ceny města Přerova. 

Jsme přesvědčeni o tom, že v našem městě žijí lidé , kteří si za svoji celoživotní práci, mimořádný 
talent či výkon toto čestné ocenění zaslouží . 
Kromě jednotlivců si mimořádnou úctu zasluhují občanská sdružení či spolky , které přes mnoho 



generací budují tradice vytvářející kulturní charakter našeho města. 

Právě proto navrhujeme, aby za rok 2015 byla v souladu se stávajícími Zásadami udělena Cena města 
Přerova dvěma subjektům působícím v oblasti kultury.

Ceny města Přerova navrhujeme předat slavnostně v lednu příštího roku , kdy budou zahájeny oslavy 
760 let města Přerova , které mají připomenout výročí povýšení Přerova na královské město 
Přemyslem Otakarem II. 28.ledna 1256 . Tento den je a zcela jistě i zůstane pro naše město památným 
dnem.

Letošní udílení Ceny města uzavře určitou kapitolu historie Přerova ( jubilejní 50. udílení Ceny), 
protože od roku 2016 vstoupí v platnost nové zásady udílení ocenění.

Představení navržených subjektů
Smíšený pěvecký sbor Vokál vznikl v roce 1963 v rámci tehdejšího Závodního klubu největšího 
místního strojírenského podniku - Přerovských strojíren. 
Po mnoha letech své zájmové práce Vokál nemínil svou existenci ukončit ani po zániku svého 
zřizovatele, Závodního klubu Přerovských strojíren. Rozhodl se, že vytvoří samostatné občanské 
sdružení a bude zpívat dál. Sbor žije z odměn za koncerty, darů a členové přispívají sboru 
pravidelnými členskými příspěvky. 
Během více než 50 let existence sbor absolvoval velké množství koncertů a vystoupení. 
Zúčastnil se mnoha soutěží, ať již to bylo Janáčkovo hudební Lašsko, Písně přátelství, Svátky písní v 
Olomouci nebo sborový soutěžní festival v maďarském Szolnoku. Sbor získal mnoho nejrůznějších - i 
nejvyšších ocenění. Koncertoval v Anglii, Belgii, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku , Rakousku a 
Nizozemsku. Na všech vystoupeních vždy důstojně reprezentoval nejen českou sborovou tvorbu, ale i 
své město. V posledních letech Vokál pravidelně uvádí 8. května, v den státního svátku, své jarní 
koncerty v Slavnostní síni přerovského zámku a vánoční koncerty v přerovském chrámu sv. Vavřince. 

Loutkové divadlo Sokola Přerov vzniklo v roce 1915 jako jedno z prvních loutkových divadel na 
Moravě.
Nejdříve hrávalo pro veřejnost jako domácí loutkové divadlo bratra Horneka marionetami 25 cm 
vysokými. O něco později byly loutky vysoké již 50 cm. Hrálo se v hledišti pro 240 diváků v 
Palackého škole.
V roce 1936 byla postavena jedna z nejmodernějších scén té doby v nové sokolovně u Bečvy. Divadlo 
bylo postaveno podle návrhu dr. Jana Malíka a dobovým tiskem bylo hodnoceno jako nejmodernější a 
nejsmělejší projekt ve střední Evropě.
Jako amatérské hraje toto divadlo od roku 1915 do současnosti téměř nepřetržitě vždy v čase " od 
Dušiček do Velikonoc " dvě představení každou neděli. 

Za tuto dobu působilo v divadle několik generací loutkářů, kteří za svou amatérskou činnost , 
dobrovolnou a bezplatnou, získali mnohá ocenění. 
K nejcennějším patří v roce 1995 získané "Čestné uznání Matěje Kopeckého " za zásluhy od SČDO-
SAL.
Divadlo reprezentovalo Přerov na mnoha celostátních přehlídkách také v Německu a Polsku.

Jen v poslední sezóně před povodní (1996/97) zhlédlo představení v divadle 4 600 dětí a mimo to na 
jiných pódiích dalších 1 500 diváků, celkem tedy 6 100 diváků.

Při katastrofálních záplavách v červenci 1997 se celé jeviště i hlediště ocitlo úplně pod vodou. Voda 
dosahovala od nejnižšího místa v divadle až k reproduktorům nad oponou, což je asi 5-6 metrů. Díky 



obětavé práci loutkářů byla během prázdnin zachráněna většina loutek, loutkových her a jiných 
historicky cenných věcí. Podařilo se odbahnit a očistit jeviště a hlediště, nicméně mnoho věcí se 
rozpadlo nebo zplesnivělo - sedadla, stovky kulis.

Provoz divadla byl obnoven teprve v roce 2000. 
V sobotu 16. prosince 2000 byla premiérou pohádky " Trampoty Ferdy Mravence " zahájena činnost 
pro širokou veřejnost.
Tisíce rozzářených dětských očí, stovky amatérských loutkářů, nepředstavitelné množství hodin z 
osobního volna věnovaných tradici loutkářství. 
Zkrátka divadélko nad Bečvou a přerovští loutkáři letos slaví 100 let. Udělení Ceny města bude jen 
poděkováním všem těm, kteří se na jeho činnosti podíleli a podílejí.


