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primátor Jiří Lajtoch 
- k našim členům 

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
věřím, že jste úspěšně vkročili do nového roku a překonali relativně bez 

problémů všechny nástrahy a útrapy, které si pro nás letošní zima připravila. 
Poslední dny nás také už pomalu lákají, abychom se společně se svými přá-
teli i rodinami připravili na jarní aktivity.

Určitě je dobře, že máte zázemí a nacházíte oporu ve vašem Centru 
Svazu tělesně postižených. Sleduji také činnost vašeho informačního centra 
a jsem rád, že se nám společně daří usnadňovat život lidem se zdravotním postižením. A vy sami 
nejlépe víte, že to vůbec není jednoduché. Pro seniory a lidi s handicapem je mnohdy obtížné řešit 
každodenní „běžné“ životní situace. A je pro ně složité orientovat se v nabídce různých služeb a 
možností, které jim mohou život usnadnit.

A to je jeden z hlavních důvodů, proč se statutární město Přerov snaží pozitivně přispívat svými 
aktivitami i finančními prostředky. A jaké konktrétní podoby má náš zájem o seniory a zdravotně 
postižené spoluobčany? Asi nejhmatatelněší jsou služby v oblasti bydlení. Do dnešního dne město 
provozuje 8 domů s pečovatelskou službou o kapacitě 308 obytných jednotek a z toho 9 bezbarie-
rových bytů. V těchto zařízeních, a také v bytech v městské a příměstské zástavbě je poskytována 
pečovatelská služba zhruba 600 občanům. V sociálních zařízeních či ve vlastních bytech mohou 
bydlet senioři, kteří jsou alespoň částečně soběstační a za pomoci pečovatelské služby a krátko-
dobé ošetřovatelské služby jsou schopni se o sebe postarat. Jsem pyšný, že se nám předloni podařilo 
po letech diskusí realizovat moderní domov důchodců. Je to zařízení, které je schopno poskytovat 
našim seniorům nepřetržitou péči. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje v jednotlivých pavilonech, 
odpočinkové prostory, praktické zázemí pro personál, lékaře i uživatele penzionu, parková úprava 
vnitrobloku - to vše již druhým rokem slouží našim spoluobčanům, kteří si jistě takové pohodlí za 
svůj život vyplněný prací zaslouží. 

Pochopitelně velmi důležitá je působnost našeho odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jehož 
pracovníci - či spíše pracovnice, jsou v každodenním kontaktu se Sociálními službami města Přerova, s 
kluby důchodců, nestátními neziskovými organizacemi působícími na území města Přerova, s Oblastní 
charitou Přerov, ČČK - oblatním spolkem Přerov, a hlavně s jednotlivými klienty. Pomáhají lidem zajiš-
ťovat praktické věci - jako příklad mohu uvést třeba účast starých a zdravotně postižených občanů na 
společném stravování, zapojení do kulturního a společenského života, vyhledávání občanů, kteří potře-
bují sociální péči, poskytování komplexního poradenského servisu. Těch činností je však daleko více. 

Tradičně jsou aktivity v této oblasti podporovány také prostřednictvím grantového programu, 
díky kterému mohou různé typy subjektů poskytovat lidem potřebné služby v oblasti soc. služeb 
a zdravotnictví. Velmi si cením aktivit všech těch, kteří jsou ochotni jakýmkoliv způsobem ulehčit 
seniorům a zdravotně postiženým jejich mnohdy nelehký životní úděl. Nakonec vždyť vy sami doká-
žete nejlépe posoudit, jak v reálném životě funguje všechno to, o čem jsem se zmínil.

Milí spoluobčané, rád bychVám popřál, abyste prožívali i přes všechny nesnáze způsobené zdra-
votním postižením svůj život hezky a v pohodě, abyste i v seniorském věku pěstovali své koníčky a 
užívali si příjemné chvíle s rodinami. Vím, že je to někdy velmi těžké, ale věřím, že je to reálné i díky 
pomoci všech, kteří chtějí pomáhat a pomáhají.

                                                                                                              Ing. Jiří Lajtoch, primátor
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zápis z členské schůze MO STP Přerovápis z členské schůze MO STP Přerovápis z

Poslední členská schůze MO STP Přerov 
roku 2009 se konala 2. prosince ve velkém 
sále Městského domu v Přerově.

Předseda Ing. Stanislav Šmahlík přivítal 
210 členů místní organizace. 

Dále přivítal hosta, vedoucí sociálního 
odboru a zdravotnictví Bc. Janu Žoužel-
kovou, která ve svém vystoupení ocenila 
záslužnou práci jak samotného předsedy 
Ing. Šmahlíka, tak všech členů výboru. 
Dále zdůraznila, že v roce 2010 může naše 
organizace počítat s pomocí města Přerova. 
Popřála nám do nastávajících vánočních a 
novoročních svátků pevné zdraví a štěstí v 
osobním životě. 

Předseda organizace dále nastínil  pře-
hled plánovaných aktivit na rok 2010. 
Informoval přítomné, že naše organizace 
má v současné době již přes 420 členů. Poté 
ukončil oficiální část programu a pozval na 
sál děti ze souboru Trávníček při ZŠ Trávník. 
Malí členové dětského hanáckého tanečního 
souboru Trávníček vystoupili celkem třikrát 
pod vedením paní učitelky Mgr. Boucha-
lové. Připomněli nám tak folklorní tradice 
našeho města a celého regionu Haná. Za 
velmi krásné a roztomilé vystoupení jsme 
je odměnili bouřlivým potleskem.  

Následovalo vystoupení studentek a 
studentů Gymnázia Jakuba Škody. Taneční 
dvojice předvedly latinsko-americké tance 
sambu, rumbu, chachu a standartní tance 
waltz, tango, valčík a quicktstep. Jejich 
vystoupení bylo okouzlující. Blížil se závěr 
a následoval další bod programu, a to pře-
dávání vánočních dárečků. Šťastlivců bylo 

asi čtyřicet. Já jsem mezi nimi nebyla, ale 
nevadilo mi to. Třeba budu mít štěstí v 
úplně něčem jiném. 

Poté následovalo tradiční malé občerst-
vení a hlavně pokec s přáteli.

K tanci a poslechu hrál na klávesy náš 
dobrý známý hudebník pan Jiří Kolek. Díky 
pane Kolek, hrál jste moc hezky.

Na závěr nutno poděkovat všem zain-
teresovaným členům výboru MO STP, teresovaným členům výboru MO STP, teresovaným členům výboru MO STP
zejména předsedovi Ing. Stanislavu Šmah-
líkovi, Ivaně Vaculové a všem ostatním za 
celoroční obětavou práci. 

Děkujeme

            členka - Drahomíra Navrátilová
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hodnocení finančního hospodaření za rok 2009
     
     PŘÍJMY               VÝDAJE

Členská základna MO STP 

- členské příspěvky     40 180,-
- občerstvení na členských schůzích      29 497,-
- dotace z Olomouckého kraje    25 000,-
- nákup a prodej masáženek    12 140,-    32 500,-
- aktivizační pobyt na Slovensko  127 600,-  147 678,-
- solná jeskyně Adam       4 000,-      4 000,-
- aktivizační pobyt Soláň - Luka  121 800,-  139 446,-
- vstupné MD Olomouc - 2x    12 180 -    12 255,-
- zájezd Sovinec      11 710,-    12 110,-
- reklama             24 808,-
- zájezd Litovel     13 260,-    12 953,-
- zájezd Krakow     60 200,-    71 959,-
- dotace Chorvatsko        11 500,-
- přednáška na člen. schůzi -  J. Mára 2x       - přednáška na člen. schůzi -  J. Mára 2x       - přednáška na člen. schůzi -  J. Má  6 000,-
- Maďarsko - Györ - 2 x    43 500,-    36 451,-

celkem    471 570,-  541 157,-

Členská základna byla dotována částkou 69 587,- Kč

Hodnota movitého majetku MO STP Přerov k 31. 12. 2008 činí 470 867,- Kč
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plán činnosti MO STP Přerov na rok 2010

OBLAST INFORMATIKY A ŘÍZENÍ
- 3 členské schůze v MD Přerov a to: 4 . března bilanční
     15. září  přednášková
     1. prosince vánoční
- 1 x měsíčně schůze výboru místní organizace
- 1 x měsíčně schůze výboru s důvěrníky (rozšířený výbor)- 1 x měsíčně schůze výboru s důvěrníky (rozšířený výbor)- 1 x měsíčně schůze výboru s důvěrníky (rozšířený
- schůze neziskových organizací (Svaz postižených civilizačními chorobami - ZO + 

OV, Roska Přerov, OV, Roska Přerov, OV, Roska Přerov okresní organizace STP Přerov, občanské sdružení LORM , nezisková 
organizace včelařů Přerov)

- jednání sociálního odboru a zadravotnictví 

VÝSTAVKY - v prostorách INFO - Centra
Březen  velikonoční výstavka členek místní organizace 22. 3. - 2. 4.
Březen výstavka sdružení MAMMA HELP   17. 3.
Květen výstava přerovských mykologů
Červen výstava Červen výstava Červen Václava Plška na téma: „ZOO u nás i ve světě“21. 6. - 30. 6.
Podzim výstava „30 dní pro neziskový sektor“
Prosinec vánoční výstavka našich členek   29. 11. - 8. 12.
Zajištění dalších výstavek v průběhu roku.

PŘEDNÁŠKY
Březen 4. 3. -  přednáška J. Máry v MD na téma: „ Japonsko“
Duben 8. 4.  - přednáška Mgr. H. Prášilové - v INFO - Centru 
Září  15. 9. - přednáška J. Kutálkové v MD
Říjen  14. 10. - přednáška PhDr. Vlasty Krpcové
Zajištění dalších přednášek v průběhu roku.

OBLAST ZDRAVÍ
- nákup masáženek
- nákup permanentek na pedikúru
- nákup vstupenek do relaxačniho centra Adam
- nákup plavenek pro členy s průkazem ZTP 
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- prodej Euroklíčů
-19. 3. , (podzim) - 2 x jednodenní zájezd do maďarských termálních lázní Györ
- 11. 5. - 16. 5. - aktivizační pobyt na Slovensku - Podhájska
- 8. 6. - 13. 6. - aktivizační pobyt na Slovensku - Podhájska
- 10. 7. - 16. 7. - aktivizační pobyt na Soláni - hotel Luka (senioři)
- 7. 8. - 13. 8. - aktivizační pobyt na Soláni  - hotel Luka (senioři s vnuky)
- 26. 8. - 6. 9. - aktivizační pobyt v Chorvatsku - ostrov Krk, letovisko Baška
- poradenská činnost pro neslyšící a nedoslýchavé - PhDr. Vlasta Krpcová
- poradenská činnost Roska - Irena Hrubá 

KLUBOVÁ ČINNOST
setkávání členů místní organizace v prostorách INFO - Centra (každý třetí čtvrtek v 

měsíci od 14. 00 )

KULTURNÍ OBLAST
- kulturní představení v Městském domě Přerov po celý rok
- 3. 3. - představení v Moravském divadle Olomouc - opera J. Strausse a J. Strausse a - Vídeňská 

krev
II. pololetí - Moravské divadlo Olomouc - dle programu

ZÁJEZDY
- 14. 4. - 16. 4. - třídenní zájezd do Německa - Drážďan (muzeum pevnosti Königstein, 

klenotnice Albertinum, obrazárna Zwinger)
- září jednodenní zájezd po Moravě - projížďka lodí po Baťově kanále 

Kontakty:
tel.: 581 217 082

e-mail: centrumSTP@seznam.cz
www. mostp.cz.www. mostp.cz.www. most
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klubová činnost klubová činnost k

Senioři upletli šály opuštěným dětem

Dárek v podobě pletených šál, rukavic, ponožek a papučí věnovali ve středu 18. 11. 
2009 dopoledne dětskému domovu v Přerově senioři ze zdejšího Svazu tělesně postiže-
ných v ČR, o.s. - místní organizace Přerov. 

„ Dostali jsem vlnu a bavlnu, a tak jsem si řekli, že děti na zimu tyto doplňky uvítají“, 
popsala členka Milada Blaťáková.

„Pletli jsme je od dubna a asi největší kus práce odvedla naše kolegyně Emilie Trefi-
líková“.

„Potěšilo nás, že naše výrobky v dětském domově přijali s nadšením, takže budeme 
v pletení dál pokračovat“.

Klubová činnost každý třetí čtvrtek v měsíci v INFO - Centru 
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nový sociální zákonnový sociální zákonnový sociál

Příspěvky na opatření zvlášních pomůcek pro občany těžce zdravotně postižené

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost 

musí obsahovat
a) jméno, rodné číslo a adresu žadatele
b) předložení dokladů k ověření totožnosti
c) jméno a sídlo ošetřujícího lékaře
d) vyjádření odborného lékaře o zdravotním stavu žadatele
e) doložení příjmů a prohlášení žadatele o majetkových poměrech
f) doklad o jakou pomůcku se jedná současně s cenou zvláštní pomůcky (např. 

předběžná faktura, účetní doklad atd.)

Na které instituci životní situace řešit:
Obecní úřad obec rozšířenou působností, konkrétně Magistrát města Přerova, odbor bností, konkrétně Magistrát města Přerova, odbor bností, konk

sociálních dávek, oddělení pro staré a zdravotně postižené občany.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, odboru sociálních dávek, 

oddělení pro staré a zdravotně postižené občany, v budově Smetanova č. 7. V pondělí a aré a zdravotně postižené občany, v budově Smetanova č. 7. V pondělí a aré a zdravotně postižené občany
středu v úřední hodiny, tedy v době od 8.00 do 17.00 hodin. V úterý a čtvrtek v době od 
8.00 do 11.15 hodin. 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Dle náležitosti žádosti dle prvního odstavce, případně listinu o ustanovení opatrovníka 

nebo plnou moc k zastupování oprávněné osoby ve věci její žádosti 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost lze podat na formuláři, který je k dispozici na odboru soc. dávek

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
V jednoduchých věcech rozhodne správní orgán do 30 dnů, ve zvláště složitých 

případech do 60 dnů od zahájení řízení. 
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fotografie z výstav v INFO - Centru

výstavka  s vánoční tématikou

výstavka ZUŠ Beřicha Kozánka
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Stránka pro seniory

Pozor na léky z internetu 
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zakročil proti sedmi nelegálním internetovým 

lékárnám. SÚKL opětovně varuje před nákupem padělaných či nelegálních léčiv pro-
střednictvím Internetu. Legální je v České republice internetový prodej pouze prostřed-
nictvím „kamenné lékárny“. „Nabízet po internetu léky na předpis je nelegální“ uvedl 
ředitel ústavu Martin Beneš. Ředitel ústavu zároveň žádá, aby lidé v případě podezření 
okamžitě informovali zodpovědné úředníky. Mohou tak učinit pomoci internetového for-
muláře, na telefonním čísle 272 185 333 nebo na emailové adrese infs@sukl.cz.

NÁKUP PŘES INTERNET JE VELMI RISKANTNÍ!
Při nákupu prostřednictvím internetových nabídek, jejichž původce není jasně 

označen, nemůže být zaručena jakost, účinnost a bezpečnost takto získaných léků. Ke 
kupujícímu se tedy může dostat přípravek, který obsahuje nižší než deklarované 
množství účinné látky nebo neobsahuje účinnou látku vůbec, případně může mít zcela 
jiné složení. Lék může být také poškozen nesprávným uchováváním. Jeho užití tak 
představuje závažné riziko pro zdraví kupujícího. 

                                                                                převzato z časopisu Doba seniorů

(NE) BEZPEČNÝ VĚK - doporučení seniorům

Jak se chránit před okradením

- Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy oddě-
leně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.

- Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
- Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na 

očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše. 
- Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může 

proběhnout bez povšimnutí.
- Když v tramvaji nebo autobusu čtete, mějte své příruční zavazadlo pořád pod 

kontrolou.
- Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla 

bez dozoru.
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Velikonoce 2010

Velikonoční zvyky: 
škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek

Skaredá středa
Na škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce.

Zelený čtvrtek
Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou - nebudete nemocní. Hospodyně 

musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebudete 
mít v domě blechy. V Orlických horách se házel do studny chléb s medem - aby v ní bylo 
vody celý rok. Také jidáše s medem zaručovaly zdraví. 

Velký pátekVelký pátekV
Na velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se 

chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou 
za hlavu - pak je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, 
které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi 
chránila před bleskem. Nesmělo se prát prádlo, nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se 
nic půjčovat.

Bílá sobota
Na bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal křížek a ten se donesl na pole, aby bylo 

úrodné. Někde se dávaly za trámy domů uhlíky, aby odradily požár. Doma se uklízelo, 
bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. 

Boží hod
Na boží hod velikonoční dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se

ho dalo na pole, do studny a na zahradu - aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. ho dalo na pole, do studny a na zahradu - aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. 
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velikonoční recepty

Naložená pikantní vejce
Ingredience: 10 vajec, 1/2 l bílého vína, 1/4 l octa, 3 lžíce soli, 2 stroužky česneku, 2 

feferonky, 1 lžička horčičného semínka, 2 bobkové listy, 2 bobule jalovce, 1 lžička kuliček 
nového koření, lžička tymiánu.

Postup: Vejce uvaříme natvrdo, oloupáme a uložíme do sklenice, kterou můžeme uza-
vřít. Připravíme si marinádu. Víno, ocet a sůl přivedeme prudce k varu, pak zmírníme 
a vaříme cca 10 minut. Do horkého přidáme rozkrojené stroužky česneku, nakrájenou 
feferonku a koření. Nalijeme horké na vejce a necháme alespoň 24 hodin. Uchováme v 
ledničce. Vejce jsou kyselá a ostrá. Jsou výborná nakrájená na tenká kolečka na obložený 
talíř. 

Vaječná paštika
Ingredience: 1 cibule, olej, 50 g droždí, šálek mléka, 30 g strouhanky, 50 g salámu, 4 

vejce natvrdo
Postup: Cibuli osmahneme na oleji, rozdrobíme do ní droždí, až se rozpustí, zalijeme 

ji mlékem, přídáme strouhanku. Do vychladlé směsi přidáme salám nakrájený na malé 
kostičky, 4 posekaná vejce.

Promícháme a mažeme na plátky veky. 

Velikonoční masový chlebíčekVelikonoční masový chlebíčekV
Ingredience: 200 g polohrubé mouky, 1 vejce, 100 g másla, sůl, 1-2 lžičky mléka, 
Náplň: 150 g mletého vepřového masa, 150 g mletého hovězího masa, 1 rohlík, sůl, 

pepř, sekaná petrželová nať, majoránka, 2 stroužky česneku, 80 g měkkého salámu, 80 g 
barevných paprik, 1 vejce. 

Postup: Smícháme maso, namočený a vymačkaný rohlík, prolisovaný česnek, sůl, 
pepř, majoránku, nať, vejce. Z přísad na těsto vypracujeme těsto. Asi 1/3 těsta dáme bokem, 
zbytek vyválíme a vyložíme jím vymazanou formu „srnčí hřbet“ (dno i boky). Potom 
dáme do formy polovinu náplně. Na náplň položíme kolečka salámu, na proužky nakrá-
jené barevné papriky a rozložíme zbytek náplně. Vyválíme zbytek těsta a náplň zakryjeme. 
Pečeme v troubě asi při 190 C, dokud se maso neupeče. Asi 1 hodinu. 

 DOBROU CHUŤ



14

Stránka humoru pro zasmání

„Venku je tak krásně,“ povídá muž manželce, „a ty se dřeš s parketami“. Měla bys jít 
raději na vzduch a umýt mi auto.“

•
Lísteček za stěračem zaparkovaného auta: „Zpráva pro zloděje: Nádrž je prázdná, 

rádio nemám a motor je vylágrovaný.“ Druhý den přibude další lísteček: „Pro majitele 
auta: Takže kola jsou ti vlastně taky na hov...“

•
Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: „Co je to podvod? 

Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.“ „Jak to?“, ptá se profesor. „Protože 
paragraf 265 trestního zákoníka zní: Kdo zneužije nevědomosti něčí aby jej poškodil, 
dopustí se podvodu...“

•
„Pane doktore, večer nemůžu usnout. Musím pořád myslet na tisíc věcí.“ „Tak tedy 

vypijte před spaním sklenku kyselého mléka.“ „Pak budu klidně spát?“ „To sice ne, ale 
budete myslet jen na jednu věc.“

•
Chlap u lékaře: „Pane doktore, já už asi týden nemůžu čůrat.“ Doktor na to: „Tak 

si sundejte kalhoty....Vždyť ho máte zauzlovaného.“ A chlap na to: „Ježiši já zapomněl 
koupit chleba!“

•
„Nejsem si moc jistý diagnózou pane Nováku, ale pravděpodobně to bude z nad-

měrného používání alkoholu.“ „Dobrá, pane doktore. Já přijdu zítra, až se z té opice 
vyspíte.“

•
Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na ČR nechystají. Jejich ana-

lytická skupina totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se naše životní 
úroveň zvedla na trojnásobek.

•
„Pane doktore, můj muž má nějakou divnou nemoc, mohl byste ho vyšetřit?“ Doktor 

manžela vyšetří a povídá:„Máte pravdu, paní, má kvadratickou nemoc.“ „A jaká to je?“ 
„Má chuť na druhou.“

•
50% teenagerů vidí svou budoucnost pozitivně. Zbylých 50 % na drogy nemá.
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Blahopřejeme k narozeninám
Leden

Bolerázká Zdenka
Cedidlová Jarmila
Cigánek František
Cin Pavel
Drbálková Eva
Frieberová Anna
Fürbacher Miroslav
Habáňová JanaHabáňová JanaHa
Hošáková Božena
Hrdinková Helena
Huňková Eliška
Kotýnková Jaroslava
Kraus Milan
Krejčiříková Marie
Kučová Marie
Librontová Marie
Padalíková Libuše
Potěšilová Oldřiška
Rezková Ludmila
Řehák Jinřich
Řeháková Františka
Stoklásková Františka
Svozílková Drahomíra
Školoudíková Hana
Šmahlíková Jana
Štěpánová Marie
Trávníčková Jana
Valentová Anna
Venclík Bohumil 
Vlčková Zita
Vyňuchalová Vlasta
Zdařilová Alice
Zgažar Antonín
Zimčík František
Únor
Baranová Emílie
Bolerázký Bohumír
Čechák Jaromír
Česká Zdeňka
Drbálek Miroslav
Flajšingerová Jarmila
Gruber Alois

Horníčková Jitka
Jančíková Milena
Konečná Marie
Kršková Žofie
Krumpholcová Libuše
Macík Josef
Malátek Bohumil
Matyášová Danuše
Matyášová Věra
Mužíková Jana
Nevrklová Jarmila
Panák Jiří
Pilátová Marcela
Pluhařová Miroslava
Podušel Vojtěch
Raška Josef
Schwanzerová Ludmila
Skýpala František
Smolková Jarmila
Šromotová Oldřiška
Tomčalová Marta
Váchová Drahomíra
Wentrittová Hana

Březen
Čtveráček Bohumír
Gruberová Magda
Havrlantová Marie
Horáková Marta
Charvátová Vladimíra
Jurčíková Helena
Kačalka Alexander
Karabinová Olga
Kolek Jiří
Kučerová Ludmila
Moravčík Josef
Moravčíková Marta
Nedomová Drahomíra
Němcová Eva
Onderka Josef
Pavlík František
Pavlíková Anna
Piekutowská Anna

Pokorná Zdeňka
Poláková Irena
Pospíšilová Anna
Pospíšilová Františka
Rašťáková Naděžda
Řeháková Nadija
Sehnálková Františka
Sládeček Alois
Slámová Miroslava
Stržínková Irena
Svobodová Hana
Tihelka Josef
Václavková Vilemina
Zálešáková Marie
Zavadilová Vlasta

Ať Tě radost bez nesnází
v dalších letech 

doprovází.
Dobré zdraví, žádné 
stesky, vždyť je život 

přece hezký.
Štěstí, zdraví všeho dost, 
ať žiješ jen pro radost.

Výbor MO STP přeje všem 
členům mnoho zdraví, štěstí 

a rodinné pohody.
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Velikonoční pro kluky:
Malý koledníček

Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.

pro vajičko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko 

koledníček milý?

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které všechny holky, které všechny holky znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky: 
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Zvláštní význam pro poznání Velikonoc mají vyjadřovací prostředky obyčejů a ací prostředky obyčejů a ací prostředky obyčejů
obřadů: mlčení a hřmot, zvláště projevy slova mluveného, zpívaného i psaného - zaříkání 
a lidové motlitby, duchovní písně, velikonoční hry, psané kolední lístky a další skladby, 
koledy a jiné písně, nápisy na kraslicích nebo vyšívané texty na darovaných šátcích. 

Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech 
apoštola Pavla (kolem roku 50). 

Velikonoční svátky patří k nejstarší duchovní a kulturní tradici. 

Velikonoční koledy


