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Zápis č. 10 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 3. 11. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni:   

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Monika Bednaříková  

Simona Frantová  

Zuzana Hladníková  

 

Marie Hudečková  

Miroslava Kroupová                                                                                                                                                                                                                                                 Omluveni:    Mgr. Ludmila Pospíšilová                                                                                                                                                                                        

Eva Mádrová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Blanka Poláchová                                                                                                                                                                  

Karel Skřeček                                                             Hosté:    

Marta Sýkorová                                                            

Ivana Veselá – organ. pracovnice                             

                                                                                         

  

                                                                                                                                                                                                                 

Program: 
 
1. Zahájení  

2. Vítání dětí 

3. Zlaté a diamantové svatby  

4. Návštěvy jubilantů   

5. Setkání 75letých občanů  

6. Různé   

7. Závěr  
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Zápis: 

 

1. Zahájení   

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.          

 

2. Vítání dětí  

 

Dne 19. listopadu 2011 se uskuteční dva obřady vítání dětí narozených v září. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členky komise ze skupiny č. 2: Bednaříková, Frantová, 
Kroupová. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová. Začátek prvního obřadu je v 8.30 
hodin, dalšího v 9.15 hodin - sraz je v budově matriky v 8 hodin.    

 

Dne 17. prosince 2011 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v říjnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členky komise ze skupiny č. 3: Hudečková, Mádrová, 
Sýkorová. Hudba Dušan Černoch,  zpěv Markéta Březíková. Sraz je v budově matriky  
v 8 hodin.    

    

Odeslání pozvánek, zápis jmen dětí do pamětní knihy a na blahopřání podepsané primátorem, 
jmenné seznamy, věcné dary, fotografa, kameramana - záznam na DVD a kytku do obřadní 
místnosti zajistí organizační pracovnice.  

 

Termíny vítání dětí v roce 2012: 
 
14. 1.    14. 7.  
25. 2.    18. 8. 

 24. 3.    8. 9. 
 21. 4.    13. 10. 
 26. 5.    3. 11.  
 9. 6.    8. 12. 
 

 
Obřad dne 14. ledna 2012 zajistí skupina č. 1 – Poláchová, Hladníková, Skřeček. 

Obřad dne 25. února 2012 zajistí skupina č. 2 – Bednaříková, Frantová, Kroupová. 

Obřad dne 24. března 2012 zajistí skupina č. 3 – Hudečková, Mádrová, Sýkorová.  

 

3. Zlaté a diamantové svatby 

 
Zlatá svatba, která se měla uskutečnit v sobotu 22. října, byla tři dny před obřadem zrušena. 
Jednalo se o svatbu manželů Kopečných.   

 

V sobotu 19. listopadu 2011 se v 10.30 hodin uskuteční po obřadech vítání dětí obřad zlaté 
svatby manželů Šidlových. Obřadu se zúčastní předsedkyně komise Tomaníková a členky 
komise ze skupiny č. 2. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová. 
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V sobotu 26. listopadu 2011 se v 11.00 hodin uskuteční obřad zlaté svatby manželů 
Bařinových. Obřadu se zúčastní předsedkyně komise Tomaníková a členky komise  
ze skupiny č. 2: Bednaříková a Frantová. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová.  

 

Zápis jmen manželů do pamětní knihy, blahopřání podepsané primátorem, fotografa, kytky, 
dárek a víno na přípitek zajistí organizační pracovnice.  

 

V současné době nejsou další obřady svateb požadovány. V případě zájmu ze strany manželů, 
budou členové komise informováni a obřady zajištěny.   
  

4. Návštěvy jubilant ů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech 

 
V úterý 25. října 2011 se uskutečnilo jednání se spolupracovníky komise. Byla hodnocena 
spolupráce s komisí a tlumočeno poděkování primátora města i předsedkyně komise.  

Bylo konstatováno, že jubilanti jsou spokojeni a vyjadřují poděkování, že na ně město myslí  
a jsou rádi, když je navštíví někdo z komise. Bylo dohodnuto, že v zavedené praxi se bude 
pokračovat i v příštím roce. V roce 2012 se bude jednat o 733 jubilantů, kteří oslaví 80, 85, 
90, 91 a více let. Nejstarší jubilantka oslaví 104 roků, 103 let oslaví také jedna jubilantka, 101 
roků oslaví tři jubilantky a 100 let jedna jubilantka.  

 

Dárkové balíčky a písemné blahopřání pro prosincové jubilanty budou vydávány 
spolupracovníkům ve středu 30. listopadu 2011.     

 
5. Setkání 75letých občanů s představiteli města 

 
Je třeba konstatovat, že spolupráce se základními školami i se spolupracovníky komise 
přispívá ke kladnému hodnocení této akce. Při hodnocení spolupracovnic komise byl 
přednesen návrh, aby byla služba zajištěna i u vchodu do Městského domu, neboť někteří 
jubilanti potřebují pomoc při orientaci - u šatny, u výtahu, nebo při vstupu do poschodí.   
  
V roce 2012 bude těchto občanů 347. Plánujeme uskutečnit tři setkání a to v termínech:  
12. března, 16. dubna a 21. května 2012 v Městském domě. Kulturní vystoupení zajistí ZŠ  
Trávník, Pod Skalkou - Předmostí a U Tenisu. 
 

 
6. Různé 

- Případné změny osobních údajů: změny zaměstnání (odchodu do důchodu), trvalého      
bydliště, účtu pro bezhotovostní převod peněz, zdravotní pojišťovny apod. nahlaste 
organizační pracovnici komise Ivaně Veselé (náměstí T. G. Masaryka č. 2, přízemí,  
tel. 581 268 452), která bude informovat personální oddělení.  

- Informace k Mgr. Pospíšilové: předsedkyně seznámila členy komise s korespondencí mezi 
ní a Mgr. Pospíšilovou. Dle informace od náměstka primátora Mgr. Dušana Hluzína bude 
Mgr. Pospíšilová nahrazena novým členem komise.    

- Předsedkyně komise navrhla odměnu pro organizační pracovnici komise.   

- Předsedkyně komise poděkovala členům za jejich celoroční práci. 
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Termíny jednání komise v roce 2012:     

5. 1.     12.7.  
2. 2.    2. 8. 

 1. 3.    6. 9. 
 5. 4.    4. 10. 
 3. 5.    1. 11.  
 7. 6.    6. 12. 
  

 

 7. Závěr 

 Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.  

 
 

 

 

V Přerově dne 8. listopadu 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .............................................                                              ................................................. 
                      Ivana Veselá                                                                  Ludmila Tomaníková 
               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise 
                    tel. 581 268 452                                                             pro občanské záležitosti 

   e-mail: ivana.vesela@prerov.eu                                      telefon 581 201 055, 731 618 125           

 

 

 

Příloha:           prezenční listina  
                       
Rozdělovník:  členové rady, členové komise a paní Ludmila Schönová z kanceláře primátora 
   
 

  
  

 


