Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociállníclch věcí acícl á zdrávotnictvícl
ul. K. Čaápká 1147/10, 790 01 Jěcísěcíníclk

Zápis
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 06.09.2016
Přítomni: Vlasta Horáčková, Marie Nováková, Iva Malá, Bc. Alena Řehová, MBA - členové
komise
Bc. Alena Kalinová - tajemník komise
Omluveni: Bc. Renata Plevová, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ
Hosté: Ing. Adam Kalous - starosta, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Petr
Procházka - místostarosta
Program:
1. Dny seniorů města Jeseníku 2016
2. Diskuze, náměty, různé
Zahájení – tajemník komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Jednání
komise vedla předsedkyně.
Ad 1. Dny seniorů města Jeseníku 2016
A. Kalinová informovala přítomné o programu Dnů seniorů města Jeseníku 2016 (dále jen
„DSMJ 2016“), které se uskuteční ve dnech 13. - 16.10.2016. DSMJ 2016 budou zahájeny
ve čtvrtek v 10:00 hod. v Divadle Petra Bezruče programem „Pojďme si společně
zavzpomínat“. Dále budou pokračovat odpoledne od 16:00 hod. v Kapli přednáškou Mgr.
Libora Turka „Slovenské hory. Jedná se o zahajovací přednášku Akademie 3. věku. V pátek se
uskuteční jednodenní zájezd na Dolní Moravu na „Stezku v oblacích“ a prohlídku kláštera
v Hedeči. Sobotní program pak přinese dvě filmová představení Teorie tygra, a to v 10:00 a
ve 14:00 hod. V pozdním odpoledni je pak připraven od 17:00 hod. do 20:00 hod. taneční
podvečer v Kongresovém sále, kde k tanci i poslechu bude hrát Trio Fantasia. DSMJ 2016 pak
budou zakončeny v neděli v 15:00 hod. divadelním představením ochotnického divadelního
spolku Kantoři z Mikulovic hrou „Odjezd nejistý“.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.

Ad 2. Různé
a. Vidíme srdcem
I. Malá informovala o konání výstavy SONS „Vidíme srdcem“, která bude probíhat v IC
Katovna od 4.10. do 30.10. 2016. Všechny přítomné pozvala na vernisáž dne 4.10.2016
v 10:00 hod. Výstava se uskuteční v rámci dnů umění nevidomých na Moravě. Ke zhlédnutí
budou reprodukce obrazů nevidomého malíře J. Huxleyho a barevný svět tak, jak ho vidí

nevidomí na Jesenicku. Výrobky jsou rozděleny na několik témat. Některé exponáty pochází
z roku 1974, kdy se jedna členka již jako mladá musela potýkat s těžkou oční vadou.
b. Zřízení výchovně vzdělávací komise
Předsedkyně komise informovala přítomné o výsledcích projednání zřízení vzdělávací
komise v radě města Jeseník. Radou města nebyl návrh schválen. Rovněž místostarostka
města informovala o jednání školské rady. Základní škola zpracovala dotazník. Bylo
navrženo, aby měli rodiče možnost setkat se školskou radou. Starosta připomněl přítomným,
že komise jsou poradním orgánem rady a jsou zřizovány proto, aby dávaly radě města jasné
výstupy. Místostarosta uvedl, že by musely být jasně stanoveny cíle komise a koho se budou
týkat. Přítomné členky komise znovu hlasovaly pro zřízení výchovně vzdělávací komise.
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 - vzdala se hlasování
Stanovisko komise: Komise znovu navrhuje Radě města zřídit Výchovně vzdělávací
komisi.

d. Vítání občánků
Další vítání občánků proběhne dne 22.10.2016.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.

e. Setkávání rodin
Předsedkyně komise informovala přítomné o připravujícím polsko-českém projektu
setkávání pěstounských rodin v rámci MC Krteček. Zatím je účast MC v projektu v jednání.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.

Závěry a úkoly
a) Komise navrhuje Radě města zřídit Výchovně vzdělávací komisi.
b) Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová – do 10.10.2016
c) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 18.10.2016
ve 14:15 hod. – A. Kalinová

Zapsala: Alena Kalinová
Zápis ověřila: Alena Řehová
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