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Zápis č. 6

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 2. 6. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Mgr. Vít Kožuch

Alena Macourková Omluveni:   Ivana Košutková                                                                                                                                      

Bc. Eva Mádrová                                                                                                                 Adéla Landsingerová                                                                                                                                      

Drahoslava Pumprlová                                                                                           Mgr. Věra Žáková                                                                 

Ivana Veselá – org. pracovnice                                                          Hosté:

                                                                           

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Program:

1. Zahájení

2. Vítání dětí 

3. Zlaté a diamantové svatby 

4. Hodnocení setkání 75letých občanů s představiteli města 

5. Návštěvy  jubilantů 

6. Různé

7. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení komise 

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.      

2. Vítání dětí 

Dne 16. května se uskutečnily dva obřady vítání dětí. V obřadech došlo k personální změně, 
neboť členka komise A. Macourková onemocněla a zastoupila ji E. Mádrová. 

Dne 20. června se uskuteční tři obřady vítání dětí - narozených v dubnu. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně Tomaníková a členové komise: Glozigová, Macourková a Pumprlová (místo 
Žákové). Sraz členek komise bude na matrice v 7.45 hod. Hudba: Dušan Černoch, zpěv: 
Markéta Březíková.  

Dne 11. července se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v květnu. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně Tomaníková a členové komise: Košutková, Glozigová a Mádrová. Hudba: Ingrid 
Sekerová, zpěv: Dušan Černoch.   

Následovat budou obřady vítání dětí 22. srpna a 26. září. 

Odeslání pozvánek, zápis jmen dětí do pamětní knihy a na blahopřání podepsané primátorem, 
jmenné seznamy, věcné dary, fotografa a kameramana k záznamu na DVD zajistí organizační 
pracovnice. 

Členové komise musí důsledně dodržovat program a připravovat se na obřady, aby se 
předešlo chybám, které nejdou ani na DVD opravit. 

Komise požaduje výměnu koberce v obřadní místnosti, kde se konají obřady vítání dětí, 
zlatých a diamantových svateb.   

3. Zlaté a diamantové svatby

Obřad zlaté svatby se uskuteční v sobotu 27. června 2015 se začátkem ve 13 hodin. Obřad 
zajistí předsedkyně Tomaníková a členky komise: Mádrová a Landsingerová. Hudba: Dušan 
Černoch, zpěv: Marta Netopilová. Sraz bude na matrice ve 12.00 hodin.       

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

Případné další požadavky na svatby budou zajištěny. 

  

4. Hodnocení setkání 75letých občanů s představiteli města Přerova 
  

V letošním roce se uskutečnila tři setkání 75letých občanů s představiteli města v těchto 
termínech: 17. března, 7. dubna a 12. května.     



3

Tato akce je náročná organizačně i finančně. Na druhou stranu je občany velmi kladně 
hodnocena a přicházejí poděkování od seniorů za příjemně strávené odpoledne ve společnosti 
svých vrstevníků.

Jubilanti vítají kulturní program dětí z přerovských základních škol a také hudbu, která jim 
hraje k poslechu i tanci.  

Komise doporučuje zachování této tradice i v příštím roce.    

5. Návštěvy jubilantů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech

Dárkové balíčky a písemná blahopřání pro jubilanty narozené v měsíci červenci - bude 
vydávat organizační pracovnice spolupracovníkům komise v pondělí 29. června.   

V letošním roce budou také navštíveny tři stoleté a jedna stodvouletá jubilantka.  

6. Různé

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 7. července 2015 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti matriky, Horní náměstí č. 10, Přerov. V srpnu jednání komise 
nebude.   

- Na měsíc říjen připravit setkání se spolupracovníky komise, včetně počtu roznesených
dárkových balíčků a účasti na setkání 75letých občanů. 

- Organizační pracovnice rozešle členům návrh nového jednacího řádu komisí, aby se 
k němu mohli vyjádřit.  

7. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

V Přerově dne 5. června 2015

          .............................................                                              .................................................
                    Ivana Veselá v. r.                                                        Ludmila Tomaníková v. r.
               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise
               telefon: 581 268 452                                                   telefon: 581 028 263, 731 618 125          

   email: ivana.vesela@prerov.eu                                       email: ludmila.tomanikova@prerov.eu
     

          

     

Příloha:           prezenční listina
                      
Rozdělovník: členové komise, kancelář primátora, členové rady a tajemník magistrátu


