Setkání 70-tiletých občanů
V Příboře se už stalo tradicí každoroční setkání 70-tiletých občanů, které pořádá Komise pro občanské
záležitosti ve spolupráci s Městem Příbor. I v letošním roce se setkání uskutečnilo, a to dne 22.10.2009
ve velkém sále Katolického domu v Příboře. Bylo osloveno 67 sedmdesátiletých občanů a pozvání přijalo
51. Jubilanty přivítala pí. Pustějovská, pracovnice městského úřadu a potom předala slovo předsedkyni komise
Mgr. Libuši Klaudové. I starosta města Ing. Milan Strakoš popřál jubilantům hodně zdraví v dalších letech
a poděkoval jim za jejich práci pro město Příbor, někteří z nich i nadále pracují v komisích a výborech města,
pomáhají při volbách a apod. Po slavnostním přípitku následovalo předávání malých dárků – keramických
hrníčků s křestními jmény jubilantů, kytiček a přání. Popřát přišel i místostarosta města Ing. Bohuslav Majer
a členky rady paní Ivana Žárská a Ing. Jana Svobodová. Jubilantům se přálo po skupinkách a vždy po přání
bylo zhotoveno společné foto a jubilanti se podepsali do kroniky města Příbora. Fotografie budou zaslány
jednotlivým jubilantům. A abychom se všichni pobavili, následoval program.
Program, který na tomto setkání je, se také už málem stává tradicí. Takže i letošním roce přišli
sedmdesátníky pobavit účinkující z agentury Aleny Bastlové z Opavy. A jako každoročně si připravili program
pestrý, zábavný a na úrovni. Nestárnoucí operetní melodie zaujaly všechny přítomné. Zpívalo se, tančilo,
vykládaly se vtipy a hodně se tleskalo. Spokojení byli jubilanti i účinkující.
Na program byli pozváni i obyvatelé Domova seniorů v Příboře, tak jako v předešlých letech. I jim se
program velice líbil a dle slov obyvatelky Domova seniorů paní Demlové na tuto akci vzpomínají rádi a dlouho.
Oficiální část skončila a začala volná zábava. Členky komise připravili menší občerstvení, paní
Adamcová, rovněž členka komise, si připravila harmoniku a mohlo se zpívat a zpívat. A také že se zpívalo.
Stoly se daly dohromady, aby všichni seděli pospolu a paní Adamcová každému zahrála písničku na přání.
Setkání 70-tiletých občanů je akce pěkná a příjemná. Setkají se například lidé, kteří se dlouho neviděli,
všichni se pobaví, zazpívají si ať už s účinkujícími z agentury Aleny Bastlové nebo u harmoniky paní
Adamcové.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří přijali pozvání Komise pro občanské záležitosti a také bych
chtěla poděkovat všem členkám komise za přípravu této akce. Takže ještě jednou děkuji a zas příští rok, i když
s jinými jubilanty.
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