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Zápis č. 27 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 14. 3. 2017 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Zuzana Hladníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Omluveni:  Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Drahoslava Pumprlová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bc. Eva Mádrová         Hosté:  Mgr. Lenka Tomečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 komise Ludmila Tomaníková.  

 

2. Vítání dětí     

 

V sobotu 18. března se uskuteční dva obřady vítání - budou přivítány děti narozené v lednu. 

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. 

Začátek prvního obřadu byl stanoven na 9.15 hod. 

 

 Pro děti narozené v únoru byl stanoven termín vítání na sobotu 22. dubna 2017. Obřadů se 

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

Pumprlová a Z. Hladníková. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková. Začátek prvního 

obřadu bude v 8.30 hodin.  

 

Děti narozené v březnu budou pozvány 20. května 2017 – zajistí předsedkyně komise 

L.  Tomaníková a ze skupiny č. 3: V. Kožuch, I. Košutková a další člen komise. Hudba: 

I.  Sekerová, zpěv: M. Netopilová.  

 

Dne 17. června zajistí vítání skupina č. 1.   

 

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 nejsou jubilejní svatby požadovány. Pokud by manželé měli 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 dubnu bude vydávat 

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 v pondělí 27. března.   

 

5. Setkání 75letých občanů  

V roce 2017 je v Přerově a místních částech celkem 455 občanů, kteří oslaví 75. narozeniny.  

První setkání 75letých občanů se uskutečnilo 14. března, kdy byli pozvaní jubilanti narození 

v lednu až dubnu. Na další setkání, které se uskuteční v úterý 4. dubna byli pozvaní jubilanti 

narození v květnu až srpnu roku 1942. Poslední setkání 75letých občanů se uskuteční 

16.  května.  
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Pro setkání 4. dubna je třeba zajistit:  

  

- Odeslaní pozvánek a podle přihlášených připravit stolovou úpravu, vč. stolů pro vedení 

města.   

- Službu u prezence - spolupracovnice komise ze skupiny č. 4. Při předávání dárků pro 

jubilanty zjistit, kdo může přijít 4. dubna v 13.30 hod. do MD.   

- Objednání kytek pro jubilantky.  

- Objednání občerstvení.   

- Znak města a úpravu jeviště dle potřeb účinkujících pedagogů a dětí ze ZŠ J. A. 

     Komenského a MŠ Předmostí. Vázy na kytky na jednotlivé stoly.    

- Seznamy k prezenci, seznamy k jednotlivým stolům a vizitky pro jubilanty.  

- Převoz dárkových balíčků ve 13 hodin do MD.  

- Pozvánky pro členy vedení města.      

- Dle požadavku školy – ozvučení od 12 hodin, možnost využití šaten.    

- Fotografa, video, TV Přerov, hudbu.  

- Kytky jubilantkám budou předávat členové komise V. Kožuch a K. Skřeček. Po ukončení  

     hlavního programu přenesou také bedny do budovy na nám. TGM č. 2.  

- Všichni členové komise přijdou do MD ve 13 hod. a dle rozdělení k jednotlivým 75letým 

     občanům budou zajišťovat organizační průběh. 

- Další úkoly se budou zajišťovat operativně dle potřeby.   

 

6. Různé 

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 ve 13.00 hodin v Městském 

domě, Kratochvílova č. 1, Přerov.  

- Členům komise byl odeslán upravený proslov k rodičům a hostům v zasedací místnosti – 

ohledně videozáznamů z obřadů vítání dětí.  

  

7. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.     

 

 

V Přerově dne 17. března 2017  

 

    

 

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

                    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

