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Zápis č. 36

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 20. 3. 2014

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Monika Bednaříková   

Zuzana Hladníková
Marie Hudečková                                                                                                                                                                         

Eva Kellnerová                                                                                                                                            
Miroslava Kroupová    

Eva Mádrová                                                                                                                                        

Omluveni: Simona Frantová
                      
                                                                                                                                               

Blanka Poláchová                                                                         Hosté:

Karel Skřeček    

Marta Sýkorová

Ivana Veselá – organizační pracovnice                                    

                                                                                                                                                                                                                         

Program:

1. Zahájení 

2. Vítání dětí

3. Zlaté a diamantové svatby

4. Návštěvy jubilantů  

5. Setkání 75letých jubilantů

6. Různé  

7.      Závěr
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Zápis:

1. Zahájení

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková. 

2. Vítání dětí

Dne 15. března 2014 se uskutečnily dva obřady vítání dětí narozených v lednu. 

Dne 12. dubna 2014 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v únoru. Původně 
plánovaný termín 5. dubna 2014 se ruší. Obřadů se zúčastní předsedkyně Tomaníková 
a členové komise ze skupiny č. 1: Hladníková, Poláchová a ze skupiny č. 3 Mádrová. Hudba
Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková.   

Dne 31. května 2014 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v březnu. Původně 
plánovaný termín 24. května 2014 se ruší. Obřadů se zúčastní předsedkyně Tomaníková 
a členové komise ze skupiny č. 2: Bednaříková, Frantová a Kroupová. Hudba Ingrid 
Sekerová, zpěv Marta Netopilová.   

Dne 7. června 2014 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v dubnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 3: Hudečková, Mádrová  
a Kellnerová. Hudba Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková. 

Dne 19. července zajistí obřady vítání dětí skupina č. 1.

Dne 23. srpna zajistí obřady vítání dětí skupina č. 2

Dne 13. září zajistí obřady vítání dětí skupina č. 3. Původně plánovaný termín 6. září se ruší. 

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. 

3. Zlaté a diamantové svatby

Dne 15. března se mimořádně po obřadech vítání dětí konal obřad zlaté svatby.

Dne 22. března se uskuteční v 11.00 hodin obřad diamantové svatby. Zajistí předsedkyně 
Tomaníková a členky komise Hudečková a Frantová. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta 
Netopilová. 

Další požadavky na svatby nyní nejsou.

Zápis jmen manželů do pamětní knihy, blahopřání podepsané primátorem, fotografa, dárek, 
víno na přípitek a kytku zajistí organizační pracovnice. 
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4. Návštěvy jubilantů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech

  

Dárkové balíčky a písemné blahopřání pro jubilanty narozené v měsíci dubnu bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ve středu 26. března 2014.  

V měsíci únoru zemřela nejstarší obyvatelka Přerova ve věku 106 roků. Jejího pohřbu se 
zúčastnila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.   

5. Setkání 75letých

Začátkem jednání 20. března informovala předsedkyně členy a spolupracovníky komise, který 
úsek budou mít ohledně 75letých jubilantů na starosti. 

Další setkání 75letých se uskuteční ve dnech 10. dubna a 22. května v Městském domě. 
Kulturní vystoupení zajistí v dubnu ZŠ Trávník a v květnu ZŠ Želatovská.  

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 byli pozváni do Městského domu jubilanti narození v květnu –
srpnu. Oficiální zahájení se uskuteční od 15.00 hodin. 

- Členové komise se setkají 10. dubna ve 13 hodin v Městském domě, před vchodem z ulice 

Kratochvílovy, kde se budou navážet dárkové balíčky.  

- Hudba, fotograf i natáčení videa již bylo objednáno. 

- Zajištění sálu a stolová úprava ve velkém sále i v předsálí, požadavky ohledně šaten, 

zvukaře a vyvěšení loga budou předány do Městského domu.   

- Pozvánky pro jubilanty již byly odeslány. Představitelům města budou pozvánky  včas 

předány.  

- Občerstvení, dárkové balíčky a kytky budou objednány  po dodání návratek.

- Organizační pracovnice zajistí spolupracovnice komise ze skupiny č. 4, které přijdou 

pomoci se zajištěním setkání. Do Městského domu přijdou ve 13.45 hodin. 

- Před setkáním budou zajištěny jmenné seznamy k prezenci, ke stolům a napsány vizitky –

zajistí organizační pracovnice.

- Členové komise uvádějí jubilanty do velkého sálu Městského domu dle zasedacího 

pořádku a představují je vedení města. Starají se o jubilanty až do ukončení akce. Členové 

komise připravují velký sál Městského domu vždy od 13 hodin. Je třeba si zajistit 

uvolnění ze zaměstnání. 

- Ve 12 hodin do MD přijde předsedkyně Tomaníková a organizační pracovnice Veselá. 

Přítomen bude také zvukař, neboť žáci ze ZŠ Trávník si přijdou zkoušet kulturní program. 

- Kytky jubilantkám bude předávat člen komise Karel Skřeček.  

- Od 14.30 hodin budou jubilanti uváděni do sálu k jednotlivým stolům. Které dvojice 
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budou mít na starosti jednotlivé stoly, bude upřesněno až po potvrzení účasti vedení města. 

Po předání dárkových balíčků se prázdné bedny a zbylé balíčky přenesou na magistrát do 

budovy na náměstí T. G. Masaryka č. 2. Akce je naplánována přibližně do 18 hodin.  

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. 

- Příští jednání komise se uskuteční 10. dubna 2014 od 13.00 hodin v budově 
Městského domu, Kratochvílova 1, Přerov.     

7. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.   

V Přerově dne 24. března 2014

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

   e-mail: ivana.vesela@prerov.eu                                                        telefon 581 028 263          

Příloha:           prezenční listina 
Rozdělovník:  členové rady, členové komise a paní Ludmila Schönová - kancelář primátora


