
Zápis ze zasedání Komise pro občanské záležitosti dne 27.2.2019 

Přítomni dle presenční listiny 

Zápis: 

Předseda Komise pro občanské záležitosti ( dále jen KPOZ ) pan Miroslav Wowra přivítal 
členy. 
Komise bude pro volební období 2018-2022 pracovat v tomto složení, a její členové boudou 
zajišťovat návštěvy jubilantů takto: 

1. Předseda  Miroslav Wowra - jubilanti na Olmovci 

2. Dagmar Rosmanová - jubilanti  v okolí nadjezdu 

3. Anna Pavlíková -  jubilanti střed obce 

4. Miroslava Królová - jubilanti střed obce 

5. Dáša Valicová - jubilanti Glembovec 

6. Věra Klozová - jubilanti Zálesí 

7. Bohumír Balon- jubilanti Koukolná 

8. Zdena Foltynová - příprava a doprovod dětí na vystoupení v rámci vítání občánků 

9. Eva Szyroká - výtvarná příprava akcí   

10. Taťána Čempelová - organizační zajištění a příprava akcí 

Předseda dále  přednesl návrh plánu práce na rok 2019, který vycházel z návrhu plánu práce 
2018.   
Jedná se o výčet všech akcí, které jsou v oblasti občanských záležitostí pořádané obcí. 
Bližší vysvětlení k jednotlivým akcím podala T.Čempelová, aby se noví členové lépe 
zorientovali v dané problematice. Tento plán práce bude předložen ke schválení radě obce 
4.3.2019. 
 
Návrh plánu práce pro rok 2019: 
 

1. Vítání občánků - průběžně 
2. Svatby - průběžně 
3. Přivítání prvňáčků  - 2.9.2019 
4. Přijetí nejlepších žáků  - červen 2019 
5. Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy – červen 2019 
6. Koncerty ZUŠ Rychvald -  prosinec, březen, květen 2019 
7. Ocenění dárců krve od 40 odběrů – zasedání ZO 13.3.2019 
8. Vzpomínka vzniku ČSR u pomníku padlým v 1.světové válce  - 25.10.2019 
9. Pietní vzpomínka ukončení 2.světové války u pomníku umučeným -7.5.2019 
10. Rozesílání gratulací   občanům k životnímu jubileu 50,60, od 80 každý rok -průběžně 
11. Návštěvy jubilantů v domácnostech ( 70,75,80,85,90,95 let) s předáním dárkového  

balíku  v hodnotě 400,-Kč + gratulace - průběžně 
12. Návštěvy u příležitosti zlatých, diamantových a kamenných  svateb a předáním 

dárkového balíku v hodnotě 500,-Kč a kytičky v hodnotě  cca 150,-Kč se zápisem do 
pamětní knihy - průběžně 

13. Setkání jubilantů 70+ v Dělnickém domě  - 16.10.2019 od 16.00 s hudbou, 
pohoštěním a drobným dárkem v hodnotě do 100,-Kč / os.  



14. Setkání Šedesátníků v Dělnickém domě - 8.11.2019 od 17.00  s hudbou, pohoštěním a 
drobným dárkem v hodnotě do 100,-Kč / os. 

15. Velikonoční jarmark s programem pro děti 13.,14.4.2019 
16. Výstava Medové dny 23., 24.11.2018 
17. Den otevřených dveří v psím útulku - květen 2019 
18. Koloběžkové závody pro 1.třídu – září 2019 
19. Rozsvěcování vánočního stromu – 6.12.2019 
20. Mikulášská besídka s Klubem občanů Koukolná - 8.12.2019 
21. Adventní koncert dětí v kostele – 15.12.2019 
22. Zájezdy do divadla – září - březen 
23. Zájezdy pro seniory 65+ - 3x rok 
24. Adventní zájezd pro občany – prosinec 2019 
25. Ostatní nahodilé akce ( jako např. loňský běh kolem republiky MUDr. Kuchaře) 

 
 
Dne 28.2.2019 
Miroslav Wowra, předseda komise 

Zapsala: Taťána Čempelová 

 


