
MĚ� STO  JĚSĚNÍ�K
MĚ� STSKÝ�   Ú� Ř� AD  JĚSĚNÍ�K
Odbor sociá� lní�ch vě!cí� á zdrávotnictví�

 Zápis č.5
 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 11. 04. 2019

Přítomni:   Bc. Řěnátá Plěvová� , Bc. Alěná S�osová�  Ř� ěhová� , MBA, Vlástá Horá� c!ková�    
                      - c!lěnově�  komisě
                      Bc. Alěná Kálinová�  - tájěmní�k komisě  

Omluveni: Máriě Nová�ková� , Těrězá Vodá�ková�  

Hosté:  Bc. á Mgr. Zděn! ká Blis!ťánová�  – stárostká, Tomá�s!  Vlázlo, Íng. Vá� cláv Úrbán – mí�stostáro-
stově� , Mgr. Jir!í� Koválc!í�k – vědoucí�   odboru sociá� lní�ch vě!cí� á zdrávotnictví�, Pětrá 
Jánhubová� , Pávlí�ná Pástrn! á� ková�  - mátriká� r!ky
                

Program:

1. Pr!á�ní� jubilántu5 m
2. Pomoc pr!i zájis!tě!ní� Sětká�ní� dr!í�vě nározěny�ch
3. Diskuzě, ná�mě!ty, ru5 zně�

Ad 1. Přání jubilantům
V mě!sí�ci  dubnu byli c!lěnově�  komisě pr!á� t  cělkěm 11 jubilántu5 m: 

80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  ví�cě lět 

7 3 1 0 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě!domí�. 

Ad 2. Pomoc  při zajištění setkání dříve narozených
Č�lěnově�  komisě sě v u� těry�  11.04.2019 v době!  od 14:00 hod. do 19:00 hod. podí�lěli ná chystá�ní�
pohos!tě!ní�   á pru5 bě!hu sětká�ní�  dr!í�vě nározěny�ch, ktěrě�  sě uskutěc!nilo vě spolěc!ěnskě�m sá� lě
Mě!stskě�ho  u� r!ádu v  budově!  ÍPOSu,  ul.  K.árlá  Č�ápká  1147/10.  Pr!í�tomny�m  ási  190 hostu5 m
k poslěchu i k tánci hrá� lá huděbní� skupiná Fántásiá. Mězi sěniory si pr!is! li popoví�dát stárostká
i obá mí�stostárostově�  mě!stá Jěsění�ku. Těkutě�  obc!ěrstvění�  pr!í�mo ná sá� lě zájis!ťováli studěnti
pod dohlěděm svy�ch vyuc!ují�cí�ch z Hotělově�  s!koly Vincěncě Priěssnitzě v Jěsění�ku.   

Závěry a úkoly  
1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  – do 30.04.2019
2. Svolát dáls! í�  jědná�ní� komisě pro obc!ánskě�  zá� lěz! itosti, rodinu á sociá� lní� vě!ci ná 14.05.2019

vě 14:00 hod. do stácioná� r!ě Čěntrá sociá� lní� sluz!ěb Jěsění�k, Běskydská�  1298/6 – A. Kálinová�

Zápsálá: Alěná Kálinová�

Zá�pis ově!r! ilá: Alěná S�osová�  Ř� ěhová�


	z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 11. 04. 2019

