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Zápis č. 30 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 6. 6. 2017 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Zuzana Hladníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Omluveni:         Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Drahoslava Pumprlová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bc. Eva Mádrová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Karel Skřeček                                                                                                                                                                                                                                                   Hosté:                Mgr. Lenka Tomečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ivana Veselá – org. pracovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Program: 

1. Zahájení  

2. Vítání dětí  

3. Zlaté a diamantové svatby   

4. Návštěvy jubilantů   

5. Hodnocení Setkání 75letých občanů  

6. Různé  

7. Závěr 
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Zápis: 

1. Zahájení komise   

Jednání zahájila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. Představila členům Mgr. Lenku 

Tomečkovou, která bude od července novou organizační pracovnicí.  

 

2. Vítání dětí     

 

V sobotu 17. června se uskuteční dva obřady vítání dětí – narozených v dubnu. Obřadů se 

zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové ze skupiny č. 1: V.  Glozigová, 

A.  Macourková a  K.  Skřeček. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková. Začátek prvního 

obřadu byl stanoven na 8.30 hod.  

 

Dne 22. července zajistí obřady předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze sk. č. 2: 

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

 

Děti narozené v červnu budou pozvány 19. srpna – zajistí předsedkyně komise 

L.  Tomaníková a ze skupiny č. 3: V. Kožuch, I. Košutková a další člen komise ze sk. č. 1: 

V.  Glozigová. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková.   

 

Další termíny:  

23. září – skupina č. 1: V. Glozigová, A. Macourková a K. Skřeček. Hudba: Ingrid Sekerová,  

     zpěv: Marta Netopilová. 

 

Původní termín vítání 21. října byl přesunut na 7. října z důvodu konání voleb do Poslanecké  

sněmovny Parlamentu České republiky. Zajistí skupina č. 2: E. Mádrová, D. Pumprlová a Z. 

Hladníková.    

 

11. listopadu – skupina č. 3: V. Kožuch, I. Košutková a ze skupiny č. 2: Z. Hladníková.  

 

Odeslání pozvánek, zápis jmen dětí do pamětní knihy a na blahopřání podepsané primátorem, 

jmenné seznamy, věcné dary, fotografa a kameramana zajistí organizační pracovnice. Na 

nákup věcných darů bude provedeno poptávkové řízení.   

    

 

3. Zlaté a diamantové svatby 

Obřad zlaté svatby je naplánován na 24. června – v 10.30 hodin. Obřad zajistí předsedkyně 

L.  Tomaníková a členové komise: V. Kožuch a D. Pumprlová. Hudba: I. Sekerová, zpěv: 

D.  Černoch.   

 

Zlatá svatba se uskuteční také 15. července v 11.00 hodin. Obřad zajistí zastupitel M. Zácha 

a  členové komise: V. Glozigová a A. Macourková. Hudba: I. Sekerová, zpěv M. Březíková.   

 

Další termín zlaté svatby je naplánován na 5. srpna. Obřad zajistí předsedkyně komise 

L.  Tomaníková a členové ze sk. č. 2: E. Mádrová a Z. Hladníková. Hudba: I. Sekerová, zpěv: 

M. Netopilová.   
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V sobotu 14. října se uskuteční obřad svatby po 65 letech. Obřad zajistí primátor 

V.  Puchalský, předsedkyně L. Tomaníková a členové komise: A. Macourková a D. 

Pumprlová. Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová.    

 

Další svatby nyní nejsou 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 červenci bude vydávat 

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 v pondělí 26. června. Je 

třeba nechat vytisknout nová blahopřání pro jubilanty.     

V červenci oslaví 102. narozeniny jedna jubilantka a v srpnu bude slavit 101 let další 

jubilantka. Organizační pracovnice se domluví s rodinami na termínech návštěv a  zajistí 

dárkové balíčky a kytky.    

 

5. Hodnocení Setkání 75letých občanů s představiteli města  

- V letošním roce se uskutečnila tři Setkání 75letých občanů v těchto termínech: 14. března, 

     4. dubna a 16. května. Kulturní program zajistily ZŠ Za Mlýnem, J. A. Komenského,  

     Svisle a dále hudební skupina Mini.  

- Tato setkání mají od občanů pozitivní ohlasy. Někteří posílají poděkování - která jsou 

     zveřejněna v Novém Přerovsku, jiní posílají dopisy nebo telefonují.   

- Předsedkyně komise tlumočila poděkování vedení radnice za zajištění této akce.   

 

Komise doporučuje v roce 2018 

- Vystoupení dětí ze základních škol jsou hodnocena kladně, proto je komise doporučuje  

     ponechat i v následujícím roce. 

- Hudební produkci rovněž ponechat.  

- Dle počtu jubilantů - při přípravě rozpočtu na příští rok - rezervovat finanční prostředky.  

- V Městském domě v listopadu letošního roku rezervovat termíny setkání v r. 2018.  

- Komise pro občanské záležitosti doporučuje tuto akci zachovat i v roce 2018.  

 

6. Různé 

- Organizační pracovnice vypracuje přehled docházky členů komise za I. pololetí a odešle 

jej na odbor kanceláře primátora.  

- Předsedkyně komise a organizační pracovnice navštívily 2. června jubilanta u příležitosti 

životního jubilea v Domově pro seniory v Pavlovicích.     

- Předsedkyně poděkovala dosavadní organizační pracovnici za její práci v komisi. 

Od  července bude I. Veselá k zastižení na telefonním čísle 581 268 127. Nové 

organizační pracovnici Lence Tomečkové bude převedeno tel. číslo 581 268 452.   

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 11. července 2017 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti – Horní náměstí č. 10, Přerov.  
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7. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.    

 

  

V Přerově dne 8. června 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, docházka za I. pololetí                      

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