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Zápis č. 18

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 14. 6. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Zuzana Hladníková

Mgr. Vít Kožuch Omluveni:   Ivana Košutková,                                                                                                                               

Karel Skřeček                                                                                                                                                    Alena Macourková,                                                                                                                                                    

Ivana Veselá – org. pracovnice                                                                                                                             Bc. Eva Mádrová, Drahomíra Pumprlová                    

                                                                                                                                                 Hosté: 

                                                                                      

       

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Program:

1. Zahájení

2. Vítání dětí 

3. Zlaté a diamantové svatby 

4. Návštěvy jubilantů  

5. Hodnocení 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 4. června se uskutečnily tři obřady vítání dětí - narozených v dubnu. Nedostatky 
byly projednány ihned po obřadech. 

Dne 16. července 2016 se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v květnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: V. Kožuch, 
místo I. Košutkové přijde Z. Hladníková, K. Skřeček. Hudba: I. Sekerová, zpěv: 
M. Netopilová. Začátek prvního obřadu bude v 8.30 hodin.

V sobotu 27. srpna (původně byl domluven jiný termín) se konají obřady vítání dětí –
narozených v červnu. Obřadů se zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze 
skupiny č. 3: E. Mádrová, K. Skřeček místo D. Pumprlové, a I. Košutková místo 
Z. Hladníkové. Hudba: K. Černoch, zpěv: M. Březíková.      

Pro děti narozené v červenci byl stanoven termín vítání na sobotu 17. září. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1: V. Glozigová, 
A. Macourková a K. Skřeček. Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová.      

Následující termíny: 

22. 10. – sk. č. 2 

19. 11. – sk. č. 3

10. 12. – sk. č. 1 

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 Vít, Košutková Ivana 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

Manželé mají zájem o obřad zlaté svatby v sobotu 1. října - začátek v 11.00 hod. Obřad zajistí 
předsedkyně L. Tomaníková a členky komise V. Glozigová a D. Pumprlová.    
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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 jubilanty narozené v červenci bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve středu 29. června 2016. 
Ve středu 13. července budou vydávány balíčky pro jubilanty narozené v srpnu. 

V pondělí 20. června navštíví předsedkyně komise s organizační pracovnicí 99letou jubilantku 
v Domově pro seniory v Tovačově.

Další jubilantka oslaví 21. července 101. narozeniny. 

5. Hodnocení Setkání 75letých občanů

Jubilantům se setkání velmi líbilo. Dne 10. května se setkání 75letých občanů s představiteli 
města Přerova zúčastnila také paní Vlasta Kolářová, která poděkovala prostřednictvím 
týdeníku Nové Přerovsko vedení města Přerova a všem účinkujícím. Tato informace zazněla 
na poradě vedení města. Také pan Hugo Landsinger zveřejnil své poděkování v Novém 
Přerovsku. Znění dopisů přečetla přítomným členům předsedkyně komise. Dále ohledně 
setkání 75letých občanů přišel děkovný e-mail od pana  Ungera. Další jubilanti telefonovali 
organizační pracovnici - všem se odpoledne líbilo a děkovali těm, kteří je pro ně připravili.     

V letošním roce se konala tři Setkání 75letých jubilantů narozených v roce 1941. První se 
uskutečnilo 22. března – s kulturním programem vystoupila ZŠ Želatovská, druhé se konalo 
12. dubna – kde se představili žáci ZŠ Velká Dlážka a děti z MŠ Dvořákova a poslední bylo 
10. května – vystoupení zajistila ZŠ Trávník. 

Všechny školy si připravily pro jubilanty kvalitní kulturní program – komise doporučuje se 
školami spolupracovat i příště.  

S hudební produkcí byli jubilanti spokojeni.

Financování akce – dle počtu jubilantů v příštím roce - případně požádat o navýšení rozpočtu.

Komise si nechává zhotovit DVD ze setkání, které poskytuje zejména školám, kde vystupují 
jejich žáci. DVD z květnového setkání bylo nekvalitně nahrané a zastavovalo se. Komise 
bude v příštím roce uvažovat o nahrávání záznamu na fleš disk. 

Ozvučení na akci nebylo příliš kvalitní – dotázat se ohledně zvuku v MD. 

Květiny pro jubilantky budou odebírány v souladu s poptávkovým řízením. 

Kvalita občerstvení – chyby ze druhého setkání byly na posledním setkání napraveny. 

Termíny Setkání 75letých jubilantů v příštím roce budou projednány s vedením Městského 
domu v listopadu.

V lednu r. 2017 bude uskutečněno poptávkové řízení na tisk pozvánek.

Předsedkyně L. Tomaníková tlumočila poděkování celé komisi od vedení radnice. 
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Závěr
Komise doporučuje vedení města tuto akci zachovat i v příštím roce. Komise si je vědoma 
toho, že je to akce finančně náročná - ale jubilanti ji hodnotí velmi kladně.

6. Různé

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 12. července 2016 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti matriky, Horní náměstí č. 10, Přerov. 

- Prověřit, zda město mělo nebo má svoji hudební znělku - v roce 1945 vypsal Místní 
národní výbor soutěž o znělku města Přerova. První místo získala skladba Oldřicha

     Placara nazvaná Bečva. Vítěznou skladbu nahrála Moravská filharmonie.

7. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.  

V Přerově dne 20. června 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


