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Zápis č. 8

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 8. 9. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Ivana Košutková

Mgr. Vít Kožuch  Omluveni:                                                                                                                                 

Adéla Landsingerová                                                                                                                                                                                                                                                                                

Alena Macourková                                                                                               

Bc. Eva Mádrová                                                           Hosté:

Drahoslava Pumprlová                                                                    

Karel Skřeček

Ivana Veselá – org. pracovnice                            

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Program:

1. Zahájení

2. Vítání dětí 

3. Zlaté a diamantové svatby 

4. Návštěvy jubilantů  

5. Různé

6. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení komise 

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.        

2. Vítání dětí 

Od srpna byli členové komise rozděleni do jednotlivých skupin.  

Skupina č. 1 měla na starosti obřady, které se konaly dne 22. srpna – bez připomínek. Prvního 
obřadu se zúčastnila 100letá paní, která přišla přivítat svého pravnuka.  

Dne 26. září se uskuteční tři obřady vítání dětí - narozených v červenci. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: Kožuch, Košutková 
a Pumprlová. Hudba: Ingrid Sekerová, zpěv: Marta Netopilová.    

Dne 24. října se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v srpnu. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 3: Mádrová, Landsingerová 
a Pumprlová. Hudba: Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková.

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. 

3. Zlaté a diamantové svatby

V současné době není požadavek na jubilejní svatbu. 

  

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

Dárkové balíčky a písemná blahopřání pro 66 jubilantů narozených v říjnu bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve středu 30. září. 

Dne 6. října se dožije 100 let jubilantka z Přerova. Návštěvu oslavenkyně zajistí předsedkyně 
komise Ludmila Tomaníková.   

5. Různé

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 6. října 2015 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti matriky, Horní náměstí č. 10, Přerov.   

- Dne 20. října se v 15 hodin uskuteční jednání se spolupracovníky ze skupiny č. 4. která má 
na starosti předávání dárků jubilantům u příležitosti jejich životního jubilea. Organizační 
pracovnice připraví pozvánky a přehled o počtu předaných dárkových balíčků v r. 2015. 

- Paní Glozigová - členka komise navrhla, aby se do postýlky na obřady vítání dětí 
zakoupily látkové pleny a igelitové prostěradlo.   
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6. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

V Přerově dne 11. září 2015

          .............................................                                              .................................................
                    Ivana Veselá                                                                  Ludmila Tomaníková
               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


