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Zápis č. 21 

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální 
věci dne 19. 10. 2021 

 
 
Přítomni:  Vlasta Horáčková, Milena Kaděrová, Marie Nováková, Bc. Renata Plevová, Bc. Alena   
                      Šosová Řehová, MBA - členky komise 

                      Bc. Alena Kalinová - tajemník komise   

Omluveni:  - 

Hosté:  Mgr. Zdeňka Blišťanová, Petra Janhubová, Mgr. Jiří Kovalčík 

 

Program:        
1. Zahájení  
2. Senior taxi 

                 3. Dny seniorů 2021 - zhodnocení 
4. Přání jubilantům  
5. Diskuze, náměty, různé 

 

Ad 1.   Zahájení  

Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné a členky komise schválily program jednání. 

Hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdržela se hlasování: 0  
 
 
Ad 2. Senior taxi 
J. Kovalčík informoval přítomné o změnách v rámci provozování Senior taxi – konec dvouleté 
smlouvy, odstoupení taxi služby Taxi z Yesu – a o navrhovaných změnách pro klienty – rozšíření doby 
od 6:00 hod. do 18:00 hod. a rozšíření stanovišť o kostely.  
 
Ad 3.  Dny seniorů 2021 - zhodnocení 
A. Kalinová a P. Janhubová informovaly přítomné o průběhu Dnů seniorů 2021, které se uskutečnily  
po roční nedobrovolné odmlce od čtvrtku 30. září do neděle 3. října. Dvanáctý ročník Dnů seniorů 
oficiálně zahájila 30. září 2021, v předvečer Mezinárodního dne seniorů,  paní starostka Zdeňka 
Blišťanová předáním symbolického klíče „Město přátelské seniorům“ a společně s ředitelem Centra 
sociálních služeb Janem Rotterem předala ocenění za aktivní práci pro seniory paní Libuši 
Horsákové, Věře Winterové, Marii Hundákové a Janu Rotterovi. Následně  pokračoval kulturní 
program procházkou  světem operety „Když dva se rádi mají“ v podání předních sólistů Národního 
divadla moravskoslezského v Ostravě. Odpolední program pak pokračoval zahájením Akademie 
třetího věku v Centru společných aktivit cestopisnou přednáškou Jany Šimkové a Františka 
Novotného „Nepál“, které se zúčastnili i senioři z Polska.  
O páteční poznávací zájezd pro seniory na Pustevny  byl jako obvykle velký zájem a tak i letos byl 
zopakován i v úterý 5. října. Sobotní taneční podvečer ve společenském sále  na IPOSe se opět vydařil. 
Večerem provázel František Surmík, k tanci i poslechu hrála  hudební skupina Trio Fantasie Milana 
Domese, Večer byl obohacen vystoupením souborů JESEN, Čekanky a Trnka. O výbornou obsluhu se 
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postaraly studentky Hotelové školy Vincence Priessnitze pod vedením pana Kamila Hégra společně 
s členkami komise.    
Nedělní a tedy závěrečný program patřil filmovému představení. Jako trefu do černého lze označit 
film „Zátopek“, kdy bylo opět  téměř plně obsazené kino Pohoda. Před samotným představením se 
symbolický klíč od města opět vrátil do rukou zástupce města, jako oficiální ukončení Dnů seniorů 
2021.  
Spojení  akcí  Setkání dříve narozených a Společenského večera v rámci Dnů seniorů se jeví jako 
dobrá volba a je vhodné tímto směrem pokračovat. 
  
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.  
 

 
Ad 4. Přání jubilantům   
 

V měsíci říjnu byly členky komise přát celkem 16 jubilantům: 

80 let 85 let 90 let 95 let  100 a  více let  

9 5 2 0 0 

 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.  
 
 
Ad 4. Diskuze, náměty, různé  

-  Z. Blišťanová informovala přítomné o připravované analýze dětských hřišť ve městě.  
-  A. Šosová Řehová a P. Janhubová informovaly o konání vítání občánků v říjnu 2021. Do konce 

roku připravuje matrika ještě jedno vítání. 
 

 
Závěry a úkoly   
1. Zpracovat zápis z jednání komise  – A. Kalinová  
      Termín: 31.10.2021 
 

2.  Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na měsíc listopad 2021.  
Termín bude upřesněn v pozvánce  – A. Kalinová   

    
 
 
 
V Jeseníku dne 01.11.2021 
 
 
Zapsala: Alena Kalinová 

Zápis ověřila: Alena Šosová Řehová 
 

 


