Vítání občánků
Rada obce na svém jednání dne 4. května 2016 schválila obnovení tradiční slavnostní
akce „Vítání občánků“. Tato slavnostní akce se bude organizovat v budově Obecního
úřadu Hlohovec, Hlavní 75, 691 43 Hlohovec.
Děti při tomto slavnostním aktu budou spolu s rodiči zapsány do Pamětní knihy „Vítání
občánků“, obdrží Pamětní list a malý dárek. Z akce budou pořízeny fotografie.
Schválená pravidla pro tuto akci:


na akci mohou být pozvány všechny děti mladší jednoho roku, které jsou hlášené
k trvalému pobytu v Hlohovci ke dni narození, nebo byly k trvalému pobytu v obci
přihlášeny do jednoho měsíce od narození.



toto se týká i dětí bez české státní příslušnosti, ale pouze pod podmínkou
předložení dokladu o povolení pobytu v ČR matky dítěte a platné nájemní smlouvy k
nemovitosti na území obce, případně výpisu z katastru nemovitostí.

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
není možné využívat údaje z evidence obyvatel (jméno, příjmení, datum narození
a bydliště novorozence, bydliště rodičů). Nejsme proto schopni bez spolupráce rodičů
novorozených dětí akci Vítání občánků realizovat. Zájemci o účast na tomto
slavnostním aktu musí podat vyplněnou přihlášku na obecní úřad.
Pokud máte zájem, aby Vaše miminko bylo také přivítáno, přihlaste se osobně na
Obecním úřadě Hlohovec nebo poštou zašlete vyplněný formulář, který obdržíte taktéž na
obecním úřadě nebo jej naleznete ke stažení na www.hlohovec.cz/formuláře. Slavnostní
obřad se koná zpravidla ve dvou termínech: v červnu a listopadu. Termín konečného
příjmu přihlášek bude zveřejněn na vývěsce OÚ, internetových stránkách obce a
vyhlášením v místním rozhlase v dostatečném předstihu.
Termín slavnostního aktu se doví přihlášení zájemci v pozvánce, kterou na základě
zaslané přihlášky obdrží nejpozději 2 týdny před obřadem.
Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.
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