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Zápis č. 16

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 12. 4. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Zuzana Hladníková

Ivana Košutková Omluveni:                                                                                                                                   

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                

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. Setkání 75letých občanů

6. Různé

7. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení komise 

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.

2. Vítání dětí 

  

V sobotu 16. dubna se uskuteční dva obřady vítání dětí - narozených v únoru. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: V. Kožuch, 
I. Košutková a ze skupiny č. 3 Z. Hladníková. Hudba: D. Černoch, zpěv M. Březíková. 
Začátky obřadů se konají v 9.15 hod. a v 10.00 hodin (potom následuje obřad zlaté svatby).   

Pro děti narozené v březnu byl stanoven termín vítání na sobotu 14. května. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 3: E. Mádrová, 
D. Pumprlová a Z. Hladníková. Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová. Začátek prvního 
obřadu bude v 8.30 hodin. 

Dne 4. června 2016 se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v dubnu. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1: V. Glozigová, A. Macourková 
a K. Skřeček. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková.    

Následují termíny: 

16. 7. – sk. č. 2 – Kožuch, Košutková, Skřeček

20. 8. – sk. č. 3 – Mádrová, Pumprlová, Hladníková

17. 9. – sk. č. 1 – Glozigová, Macourková, Skřeček

22. 10. – sk. č. 2 – Mádrová, Pumprlová, Hladníková

19.11. – sk. č. 3 – Kožuch, Košutková

Od měsíce září budou členové rozděleni do jednotlivých skupin následovně:

Skupina č. 1: Glozigová Vladislava, Macourková Alena a Skřeček Karel

Skupina č. 2: Mádrová Eva, Hladníková Zuzana a Pumprlová Drahoslava

Skupina č. 3: Kožuch, Košutková a na doplnění člen ze skupiny č. 1 nebo 2  

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

Po obřadech vítání dětí se 16. dubna uskuteční v 11.30 hodin obřad zlaté svatby, který 
zajistí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise V. Kožuch, I. Košutková
a Z. Hladníková. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková.    
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Zápis jmen manželů do pamětní knihy, blahopřání podepsané primátorem, foto, věcný dar, 
víno na přípitek a kytku zajistí organizační pracovnice. 

Další požadavky na jubilejní svatby budou operativně zajištěny. 

  

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

Písemná blahopřání a dárkové balíčky pro 64 jubilanty narozené v květnu bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve středu 27. dubna 2016. 

5. Setkání 75letých občanů

Setkání jubilantů narozených v září až prosinci se uskuteční 10. května 2016 v 15 hodin 
v Městském domě. Kulturní program zajistí ZŠ Trávník. 

- všichni členové komise se sejdou ve 13 hodin v Městském domě – příprava sálu
- dárkové balíčky se budou navážet ve 13 hodin – bedny s balíčky přenesou v MD
    členové komise V. Kožuch a K. Skřeček
- jubilantům bylo odesláno 140 pozvánek
- objednáno bude občerstvení a kytky
- je třeba zajistit spolupracovníky komise (od 13.45 hod.) a jejich jména nahlásit 

předsedkyni  
- je třeba objednat v MD stolovou úpravu, šatny pro jubilanty i pro účinkující
- informovat o setkání Televizi Přerov
- hudba, fotograf a natáčení videa již bylo objednáno
- dohodnout vystavení loga města nad jeviště ve velkém sále MD  
- zvukař bude přítomen v MD od 12 hodin, kdy začne zkouška žáků ZŠ Trávník
- připravit seznamy k prezenci, ke stolům a vizitky
- kytky jubilantkám budou předávat členové komise V. Kožuch a K. Skřeček
- po předání dárkových balíčků se prázdné bedny a zbylé balíčky přenesou do budovy

na náměstí T. G. Masaryka č. 2 

6. Různé

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 10. května 2016 ve 13.00 hodin v Městském 
domě, Kratochvílova č. 1, Přerov. 

- Organizační pracovnice provedla průzkum trhu ohledně kytek pro jubilanty. Byla oslovena
tři květinářství a požádána o navázání dvou druhů kytek. Podle ceny a také množstevní 
slevy se komise dohodla, že po skončení smlouvy se stávajícím dodavatelem na náměstí 
T. G. Masaryka č. 4 (k 30. 6. 2016) bude osloveno jiné květinářství, které vyšlo 
z průzkumu jako první. Spolupracovnice ze skupiny č. 4 budou informovány, že od 1. 7. 
do 30. 9. 2016 budou odebírány květiny na adrese Wilsonova č. 2. Po této době bude 
provedeno vyhodnocení.    

7. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.  
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V Přerově dne 14. dubna 2016

          .............................................                                              .................................................
                    Ivana Veselá                                                                  Ludmila Tomaníková
               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise
               telefon: 581 268 452                                                            telefon: 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


