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Zápis č. 42 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 5. 6. 2018 

 

Přítomni: Omluveni:      

Ludmila Tomaníková - předsedkyně 

Bc. Eva Mádrová   

Zuzana Hladníková   

Mgr. Vít Kožuch  

Drahoslava Pumprlová   

Karel Skřeček 

Mgr. Vladislava Glozigová     

Ivana Košutková          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mgr. Lenka Tomečková (nemoc) 
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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 

Jednání zahájila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

 

2. Vítání dětí     

Dne 21. července zajistí Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny 

č. 2: V. Kožuch, Z. Hladníková, D. Pumprlová 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

Dne 11. srpna zajistí Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové ze skupiny č. 3:  

E. Mádrová, I. Košutková a A. Macourková 

Hudba: D. Černoch, zpěv: J. Doležalová 

 

Dne 8. září zajistí Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny  

č. 1.: V. Glozigová, A. Macourková, K. Skřeček 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

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

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

   

3. Zlaté a diamantové svatby 

Dne 23. června v 11 hodin zajistí obřad zlaté svatby primátor V. Puchalský, předsedkyně  

L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1: V. Glozigová a K. Skřeček 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

Dne 15. srpna v 10:30 hodin zajistí obřad zlaté svatby předsedkyně L. Tomaníková a 

členové komise ze skupiny č. 2: E. Mádrová a Z. Hladníková 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová  

 

Dne 1. září zajistí obřad zlaté svatby předsedkyně L. Tomaníková a členové komise:  

V. Kožuch a A. Macourková 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

Požadavek na zlatou svatbu konanou dne 6. října byl zrušen na základě telefonátu s dcerou 

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

Předání dárkových balíčků a blahopřání pro jubilanty narozené v červnu proběhlo bez 

problému v úterý 29. května (většina byla předána tento den).  

 

Termín předání balíčků a blahopřání jubilantům narozeným v červenci byl předběžně 

stanoven na úterý 26. 6. 2018.   

 

5.  Setkání 75letých občanů 

Předsedkyně celkově zhodnotila průběh letošních oslav 75letých občanů. Proběhla tři setkání 

a to v termínech 20. 3., 24. 4. a 15. 5.  

Ohlasy, které se dostaly ke členům komise, byly kladné. Komise doporučuje pokračovat 

v obřadech ve stejném duchu i v příštím roce – zachovat dětská vystoupení, hudební 

doprovod… 

Vzhledem k narůstajícímu počtu jubilantů je třeba navýšit pro rok 2019 rozpočet určený na 

aktivity komise.  

 

Předsedkyně přečetla členům komise děkovný dopis jubilanta z Čekyně, který se v květnu 

zúčastnil setkání 75letých v Městském domě. Předsedkyně také přečetla svou odpověď na 

tento dopis.  

 

6. Různé 

 Organizační pracovnice připraví pro předsedkyni komise: 

 přehled docházky členů komise za 1. pololetí 2018, 

 přehled členů komise na jednotlivých akcích (tabulkový rozpis), 

 přehled roznosu balíčků za 1. pololetí 2018,  

 výhled roznosu balíčků do konce roku 2018 (tento soupis nutno dodat do konce srpna 

2018), 

 schůzka spolupracovnic komise, které zajišťují roznos balíčků a blahopřání jubilantům se 

uskuteční 10. září 2018, 

 při příštím předávání balíčků oslovit všechny, zda u sebe nemají klíče od malého salonku 

Městského domy, který sloužil jako šatna, 

 termín přijetí manželů W. u primátora - u příležitosti jejich jubilea - se uskuteční 7. září 

2018 v 10 hod,    

 příští jednání komise se uskuteční v úterý 3. července 2018 v 15 hodin v budově matriky 

na Horním náměstí (z jednání se dopředu omlouvá paní Pumprlová), 

 při změnách osobních údajů je třeba i v roce 2018 informovat personální oddělení. 
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7. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

  

 

V Přerově dne 8. 6. 2018     

 

 

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

                   Ing. Jana Pivodová                                                          Ludmila Tomaníková  

    zastupující organizační pracovnice                                                předsedkyně komise 

     

 

Příloha:            prezenční listina 

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


