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Zápis č. 24 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 6. 12. 2016 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Omluveni: Zuzana Hladníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bc. Eva Mádrová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Drahoslava Pumprlová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Karel Skřeček         Hosté:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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     

 

Dne 19. listopadu se uskutečnilo pět obřadů vítání dětí. Těchto obřadů se zúčastnilo celkem 

155 občanů, včetně dětí, jejich rodičů, prarodičů a dalších příbuzných.   

 

 Poslední tři obřady vítání dětí v letošním roce se budou konat 10. prosince. 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.  Začátek prvního 

obřadu bude v 8.30 hodin. 

 

 Pro děti narozené v listopadu byl stanoven termín vítání na sobotu 21. ledna 2017. Obřadů se 

zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: E.  Mádrová, 

D.  Pumprlová a Z. Hladníková. Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová.  

   

Děti narozené v prosinci budou pozvány 18. února 2017 – zajistí skupina č. 3: V. Kožuch, 

I.  Košutková a další člen komise z jiné skupiny.  

 

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.  

  

  Dárky pro první dítě narozené 1. ledna budou předány v pondělí 2. ledna 2017 – komise bude 

  informovat primátora.  

 

3. Zlaté a diamantové svatby 

 

V sobotu 3. prosince se uskutečnil obřad zlaté svatby. Manželům se obřad velmi líbil a zaslali 

poděkování přerovskému primátorovi Vladimíru Puchalskému.   

 

Další svatby zatím nejsou požadovány. Pokud by měli manželé o obřad zájem, komise jej 

operativně zajistí.  

 

4. 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 lednu bude vydávat 

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 v pondělí 19. prosince, 

případně dle domluvy i v jiném termínu. 
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Od paní Otevřelové přišel děkovný dopis za blahopřání a dárkový balíček k jejím 

narozeninám.  

 

Dne 19. prosince navštíví předsedkyně komise a organizační pracovnice jubilantku, žijící 

v Domově pro seniory v Pavlovicích, u příležitosti jejího životního jubilea.   

  

5. Různé  

- Předsedkyně komise Ludmila Tomaníková se začátkem prosince zúčastnila školení 

ohledně obřadů v Olomouci a informovala o něm členy komise. Na jednání komise 

přinesla také návrh pozvánek na setkání 75letých občanů.     

- Organizační pracovnice připraví a předá kanceláři primátora účast členů na jednáních 

komise za 2. pololetí roku 2016.      

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 3. ledna 2017 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti matriky, Horní náměstí č. 10, Přerov. 

    

6. Závěr 

 Jednání ukončila předsedkyně Ludmila Tomaníková, která i jménem primátora města Přerova 

poděkovala členům komise za jejich celoroční práci a popřála jim krásné svátky vánoční 

a  všechno nejlepší do nového roku 2017.      

 

 

V Přerově dne 9. prosince 2016  

 

 

 

           .............................................                                              ................................................. 

                    Ivana Veselá                                                                   Ludmila Tomaníková  

               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise 

               telefon: 581 268 452                                                            telefon: 731 618 125           

   e-mail: ivana.vesela@prerov.eu                                       e-mail: ludmila.tomanikova@prerov.eu 

  

       

Příloha:           prezenční listina                      

Rozdělovník:  členové komise, kancelář primátora, členové rady a tajemník magistrátu 

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

