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Pomocí těchto sponzorů a dárců jsme mohli v roce 2017 
pracovat v našem INFO - Centru

Instituce:  Statutární město Přerov (dotace ve výši 320 000,- Kč)
   Úřad práce Přerov
   KÚOK (dotace ve výši 24 000,- Kč na akci)

Firmy:  Technické služby města Přerova
   Teplo Přerov, a.s.
   PSP Engineering
   Lékárna u Zlatého hada
   Nej TV, a.s.
   Formel, spol, s.r.o.
   PeMaP s.r.o.
   Tichopádek, s.r.o.
   Veolia Energie ČR, a.s.
   Emos, s.r.o.
   Meopta - optika. s.r.o.
   Pivovar ZUBR, a.s.
   MODIT spol. s.r.o.
   Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
   Autodoprava Stanislav Pitner
   Rychločistírna - Rozsívalová Přerov
   Janku sport
   ARVISIMAX. s.r.o.
   BUKÁČEK ELEKTRO s.r.o.
   Van Leeuwen Pipe and Tube
   Jiří HURTA, s.p.
   VISIMPEX, s.r.o.
   Partners
   IVED MEDIA

Jednotlivci:  Mgr. Zdeněk Boháč
   Leoš Kubela, Lubomír Vacula, Mgr, D. Churá, L. Doleželová,
   Ing. Pavel Ogoun, Dokládalová V. 
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V roce 2018 končí všem funkcionářům na všech úrovních, tedy i v místní organizaci, 
funkční období. Děkuji tímto všem členům výboru, přesedkyni a členům revizní komise 
místní organizace v Přerově za vykonanou práci v minulém volebním období.

V místní organizaci Přerov volby proběhly na členské schůzi dne 7. 3. 2018. Celkem 
volilo 415 členů organizace, to je nadpoloviční většina členů k 31. 12. 2017, kdy organi-
zace sdružovala celkem 630 členů. Předsedkyní organizace byla zvolena paní Eva Divi-
nová. Členové výboru byli zvoleni - Božena Kolaříková, Alena Krauzeová, Mgr. Miroslava 
Veselá, JUDr. Břetislav Veselý, Ivana Vaculová, Ing. Karel Skřeček, Ing. Jiří Pluhař a 
Oldřiška Sedláčková.

Předsedkyní revizní komise byla zvolena Bedřiška Nadymáčková, členky revizní komise 
Helena Jurčíková a Jana Šmahlíková. Nejvyšším orgánem místní organizace je členská 
schůze. V době mezi jednotlivými členskými schůzemi je nejvyšším orgánem výbor místní 
organizace. Výbor naší organizace se schází každý měsíc a řeší operativně ukoly, které 
vyplývají  z pro-
vozu INFO -Centra, 
Půjčovny kompen-
začních pomů-
cek i z činnosti 
místní organizace. 
Výboru dobro-
volně pomáhá 33 
důvěrníků, kteří 
během roku osobně 
navštěvují všechny 
členy organizace, 
doručují jim čtvrt-
letník Zpravodaj, 
vybírají členské 
příspěvky. Bez 
těchto dobrovol-
níků by organizace nemohla efektivně pracovat. Za celý výbor naší místní organizace jim 
za práci velmi děkuji. Revizni komise je povinna nejméně 2x ročně provést hospodaření 
místní organizace, což také činí. Zvolený výbor včetně předsedkyně bude vést a řídit orga-
nizaci odpovedně, dle svých nejlepších schopností a možností.

                                                                        Eva Divinová - předsedkyně organizace

Zápis z výroční členské schůze MO STP Přerov 
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Ohlédnutí za jednodenním relaxačním zájezdem

Jmenuji se Helena Matýsková a byla jsem účastnicí jednodenního relaxačního zájezdu 
do termálních lázní na Slovensku, ve Veľkém Mederu (Thermal Corvinus). Přestože byl 
podzim v plném proudu a počasí bylo úměrné době, musím říct, že pobyt v termálních 
lázních byl velmi příjemný. 

Vnitřní i venkovní bazény byly velmi pěkné. Všude 100% čistota, obsluha i servis v 
lázních byl na velmi dobré úrovni. I když to byl jen jednodenní zájezd, všichni zúčastnění 
byli velmi spokojeni. Léčivá termální voda na nás působila tak, že jsme byli všichni pří-
jemně únaveni. 

Cesta probíhla v klidu a pohodě. Zájezd měl velmi dobrou organizaci,  proto patří paní 
Ivaně Vaculové poděkování.

Pokud by se zájezd opakoval, velmi ráda se ho zúčastním. 
                                                                                                          účastnice zájezdu

V podzimním sychravém počasí jsme relaxovali a užívali si teplé termální vody, která 
nám blahodárně působila na pohybové ústrojí a klouby. Regenerovali jsme si celé  tělo.
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Dne 9. března se konalo v restauraci Bečva první „Posezení při hudbě, tanci a zpěvu“ 
Moc jsme se na tuto akci těšili. Sál byl úplně obsazen a u baru již byla připravena obsluha 
se zásobami nápojů. Ve 14 hodin nás přivítala paní Ivana Vaculová a vyzvala účastníky k 
tanci za hudebního doprovodu paní Elišky a Libušky. 

V tu chvíli byl parket zcela zaplněn tančícími. I když tam bylo málo mužů, zatančili 
jsme si úplně všichni.

Hudba byla super, zazpívali jsme si písně všech žánrů. Obsluha byla velmi příjemná, 
ochotná i rychlá. Nálada byla opravdu výborná. Na jeden tanec neodolaly přijít za námi na 
parket i studentky, které nás obsluhovaly.

Večírek skončil v 18 hodin. Všichni odcházeli spokojeni a zároveň unaveni z tohoto 
velmi náročného setkání. Těšíme se další páteční odpoledne.

                                                                                              účastnice Alena Křístková

Aktivizační činnost 

a parket byl náš 

Účastníci si během  celého 
odpoledne mohli při tanci 

protáhnout nejen své tělo, ale 
také se setkali se svými přáteli  
a známými se kterými si mohli 

popovídat.
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Povídání o zoologických zahradách a jejich chovancích je tolik, že čas vyhrazený 
besedě, nestačil, i když jsme se chtěli zaměřit jen na přehled těch moravských. V tomto 
článku to trochu napravíme. V České republice je v součastnosti přes 20 oficiálních zoo-
logických  zahrad. Šestnáct nejvyznamnějších z nich je členy Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad (UCSZOO). Z těch šestnácti devět leží v Čechách a sedm na Moravě 
a ve Slezku.

V Čechách jde o tuzemskou jedničku - Zoo Praha, Zoo ve Dvoře Králové, speciali-
zovanou na africkou faunu, Zoo Plzeň s největší sbírkou chovaných druhů v UCSZOO, 
dále Zoo v Ústí nad Labem, Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou, nejstarší zoo v ČR - Zoo 
Liberec, Zoopark Chomutov - územně největší zoo v ČR, donedávna územně nejmenší 
zoo v ČR, Zoo Děčín a konečně Zoo Chleby, která se stala členem UCSZOO teprve v roce 
2017 a je nyní nejmenší zoo v unii.

Sedm moravských zoo si můžeme rozdělit na dvě skupiny. Na staré (tradiční) velké 
zoo, které jako zoo vznikly a na malé zoo, s podstatně pozdějším datem vzniku. Nejprve  
něco o těch „později narozených“. Nejstarší z nich je Zoo Jihlava. Původně živelně vzniklý 
zookoutek, otevřený pro veřejnost v roce 1957 získal statut zoologické zahrady v roce 
1982. Ač má rozlohu pouhých 9 ha, přesto chová 247 druhů zvířat, z toho 99 druhů savců 
a 63 druhů plazů - podle Ročenky UCSZOO 2016 je to u obou skupin nejvyšší počet mezi 
moravskými zoo! Nejvýznamnější stavbou je zde Tropický pavilon, otevřený roku 2015, 
dvoupatrový domov plazů. Zoopark Vyškov, otevřený pro veřejnost v r. 1965, má rozlohu 
také 9 ha, chová 116 druhů zvířat, převážně domácích. Je to jediná zaměřená zoo v repub-
lice. 

Zoo Hodonín byla otevřena v r. 1975 na 8 ha rozlohy, chová 243 druhů zvířat. Nejvý-
znamnější stavbou je zde Exotárium - pavilon opic a plazů. Čtveřice těch velkých morav-
ských zoo by si zde zasloužila větší prostor, než je zde k dispozici. Takže stručně. Zoo 
Zlín-Lešná, otevřená pro veřejnost v r. 1948, navázala na chov zvířat J. Seilernem, ornito-
logem a majitelem zdejšího panství. 

Rozloha zoo 52 ha byla v r. 2017 rozšířena o 24 ha, na kterých má vyrůst v nejbliž-
ších letech „Afrika“ se slony, hrochy, gorilami a dalšími. Tím se zvýší počet dosavadních 
skromných 210 chovaných druhů zvířat, z nichž je plných 110 druhů ptáků! Nejvýznam-
nější stavbou je bezesporu Tropický Yucatan z r. 2006, věnovaný jihoamerické fauně a 
nejpoulárnější Zátoka rejnoků, otevřená v r. 2014.

Zoo Brno byla otevřena v r. 1953. Na 42 ha chová 368 druhů zvířat - ve vyrovnané 
skladbě trochu vyčnívají savci, i když zde chybí ti největší sloni, hroši a nosorožci. Nejvý-
znamnější stavbou je zde pavilon Tropické království z r. 1998, hlavně pro plazy. O Zoo 
Ostrava se zde nebudu rezepisovat, byla jí věnována stránka ve Zpravodaji 4/2017.

                                                        člen organizace a velký zoolog - Václav Plšek

Aktivizační činnost - Zimní kavárna
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Od letošního roku cho-
díme hrát bowling do Trum-
fCentra u Zubra (1.patro) 
vždy každou druhou a třetí 
středu v měsíci. Zájemci o 
tuto aktivitu se musí hlásit v 
INFO - Centru.

Telefonní kontakt 
581 217 082. 
V době, kdy na středu 

vychází zájezd, pobyt či jiná 
akce, se bowling nekoná. 

Aktivizační činnost - bowling

Nová aktivizační činnost v letošním roce 

V letošním roce přichází organizace s novou akti-
vitou pro své členy. 20. prosince společně oslavíme 
konec roku, oslavíme SILVESTR 2018.

Akce je opět plánována v restauraci Bečva od 13. 
do 18 hodin pro 100 členů. Pro účastníky plánujeme 
přípitek bílým či červeným vínem. Všichni si spo-
lečně pochutnáme na bramborovém salátě s kuřecím 
i vepřovým řízkem. Menu zakončíme sladkou tečkou 
- čokoládovou roládou. K hudbě, tanci i zpěvu  nám 
bude hrát.hudební skupina pana Gaďourka.

Účastnický poplatek činít 200 Kč (sál, hudba, 
menu).

Účastníci se mohou přihlašovat od 20. 8.2018.

POZOR ZMĚNA
Od března letošního roku rušíme mobilní telefonní číslo. 
Od 10. 4. 2018 telefonujte pouze na číslo - 581 217 082.
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Fotografie z aktivizační činnosti

dovětek k povídání o zimní kavárně - „Nejenom lidé jsou zvědaví...!

výrobky s velikonoční tématikou,vyrobené našimi členkami



9

O NÁS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. (dále jen SOS MaS, 

z.s) je nezávislá, nezisková organizace - spolek hájící zájmy spotřebitelů.
SOS MaS, z.s. se v rámci dosavadní činnosti podařilo vytvořit síť 20 

osobních spotřebitelských poraden působících aktuálně v Moravskoslez-
ském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravské, Libereckém, Ústeckém 
a Pardubickém kraji, s řídícím a administrativním centrem v Ostravě. 
Přestože se na nás mohou občané celé ČR obracet bezplatně také telefonic-
kou a elektronickou formou, osobní poradenství je pro nás stěžejní. Pro-
vozujeme webové stránky www.sos-msk.cz a preventivní stránky www.
neotvírejte.cz určené seniorům a osobám o seniory pečujícím.

V posledních letech svou pozornost stále více zaměřujeme na pořádání 
vzdělávacích akcí pro seniory. Ať již se jedná o naše aktivity v oblasti pre-
vence kriminality páchané na seniorech nebo prevenci před možnou mani-
pulací ze strany obchodníků, či o naše aktivity zaměřující se na problematiku 
spojenou s rozličnými otázkami spojenými s bydlením. 

ÚVOD
Právo na důstojné bydlení je základním lidským právem. Zajištění 

potřeby bydlení není jen o zajištění fyzických potřeb člověka, jako je mít 
kde spát, kde si uvařit, případně se ohřát, ale patří k významným faktorům 
při naplňování lidské potřeby po bezpečí a jistotě. 

Důstojné bydlení, kterému člověk může říkat d o m o v, v sobě zahrnuje 
pro většinu lidí pocit pohody, klidu, jistoty a zajištění pořádku či předvída-
telnosti dění v okolním světě. S vyšším věkem tyto hodnoty nabývají na 
stále větší důležitosti. 

Dnešní senioři jsou mnohem zdatnější a zdravější než generace před 
nimi. Jsou také mnohem činnější ve všech oblastech lidského života. Více 
cestují, zúčastňují se sportovních akcí, zakládají kluby, absolvují vzdělá-
vací kurzy. Toto období je pro stále více lidí pozitivním a aktivním úsekem 

Stránka pro seniory - důležité informace
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Stránka pro seniory - pokračování

života, během něhož se jim daří zůstávat autonomními a aktivními, nepotře-
bují pomoc ze strany rodiny nebo jiných osob či institucí. 

Často se hovoří o tom, že problémy, které senioři v související s bydlením 
řeší, jsou především ekonomické. Do jisté míry to může být pravda. Nízké 
příjmy seniorů, kteří často musí vyjít pouze s nevelkým státním důchodem, 
v relaci k vysokým nákladům na bydlení, malý počet malometrážních bytů 
atd., mají určitě svůj vliv na to, že se velké procento seniorů pohybuje až na 
hranici tzv. příjmové chudoby.

V poradnách SOS MaS, z.s. a při našich četných setkáních se seniory se 
však setkáváme s tím, že jde o problematiku mnohem komplexnější. Vyře-
šení otázky bydlení jako takové tak nemusí nutně souviset pouze s výši 
příjmu a nabídkou vhodných bytů. Senioři také zpravidla neřeší jen otázky 
související s jejich aktuálním bydlením (vysoké nájmy, spory s pronajímate-
lem, spory s dodaveteli energií a služeb, sousedské vztahy), ale také otázky 
jejich budoucího bydlení, tedy bydlení ve starším seniorském věku, je či by 
měla být pro většinu aktivních seniorů aktuální....

Odborníci se shodují, že nejzazší dobou, kdy by měl člověk nad otázkou 
bydlení ve starším seniorském věku uvažovat, je doba kdy je ještě aktivní, 
a kdy je schopen racionálně rozhodovat o svém nemovitém majetku, vyslo-
vovat svá přání vůči své rodině, či mohl činit konkrétní kroky k tomu, aby 
pokud to bude s ohledem na zdravotní stav možné co nejdéle zůstával ve 
svém stávajícím domově. V zájmu každého z nás jednoznačně je, aby každá 
případná plánovaná i neplánovaná změna bydlení proběhla pokud možno 
podle našich vlastních představ a byla co nejméně stresující. 

Pokusím se Vám nastínit některá řešení a věříme, že to bude pro Vás 
čtení poutavé.

                                                                                 kolektiv autorů

                                                                               pokračování příště
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Za jakých okolností máme nárok na dopravu k lékaři sanitkou?
Dopravní zdravotní služba není ani taxi, ani záchranka, která jezdí pacientům na 

pomoc pouze v aktuních případech. Sanitka DZS odveze pacienta k lékařovi nebo 
z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam nezvládne dostat vlastními silami. 
Jako příklad můžeme uvést pacienta, který má nohu v sádře a nedokáže řídit vlastní 
auto nebo bezpečně cestovat autobusem. Přeprava DZS ho nic nestojí, cestu hradí 
zdravotní pojišťovna. Pacient však musí mít dopředu žádanku od lékaře. Hlavní 
rozdíl mezi těmito sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. 

Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či 
závažných akutních zdravotních potíží a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112. 
Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékař-
skou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat. Telefonní 
kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho 
bydliště. 

Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od 
lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, 
musí vám poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané 
vyšetření.

 Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař 
v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, 
například kvůli vaší snížení pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemoc-
nění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních. Pokud vám 
váš ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, 
že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. 

Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, 
zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou. Pokud 
vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní 
pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům. 
Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a potřebujete převoz sanit-
kou, ale lékař vám to sám nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho 
o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli závratím apod.). 

Stránka pro seniory - důležité informace
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Z činnosti OkO STP Přerov
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Stránka humoru pro zasmání 

Příjde poslanec s výplatou domů a začne prachy vytahovat z tašky. Žena zděšeně 
kouká a říká: „Prosím tě, co s nimi mám furt dělat. Máme toho plné skříně, není to kam 
dávat!“ A manžel jen smutně odvětí: „A to si představ, že v jiných rodinách pracují 
oba!“

•
Hádají se:
Wikipedia: „Já vím všechno!“
Google: „Já najdu všechno!“
Facebook: „Já znám všechny!“
Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“
Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?“

•
Ženská vykládá: „Jde takle na záchod a na zemi leží tisícovka. Ohnu se, abych si ji 

vzala a najednou cítím, jak si ji vydělávám“.
•

Na stavbě: „Šéfe, zlomila se mi lopata! Tak se opři o míchačku“!
•

Má to 8 zubů a 42 nohou. „Co to může být?“ Domov důchodců. 
•

Vnouček křiči: „Babi, babi“! „Jdeme koupit video“. Babka na to: „Kupte si co 
chcete, já to stejně krmit nebudu“!

•
Chlubí se vítěz závodů psích spřežení: „Vyhrát, to nebyl pro mne žádný problém. 

Jako první jsem zapřáhl hárající fenu a ty psy za ní jsem už ani nemusel pobízet...“!
•

Mamí, když už je mi 16 let, mohu nosit podprsenku? „Ne, Davide“.
•

„Pane doktore, jak se zdařila operace?“ „Proboha, ona to nebyla pitva?“
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Velikonoční recepty

Slané košíčky s vajíčkovou náplní
Ingredience: 1 lžíce petrželové nati, 2 lžíce čerstvé pažitky, 

150 ml majonézy, 1 lžíce zakysané smetany, 5 ks vejce natvrdo, 
1 konzerva ančoviček, sůl, citronová šťáva, mletý pepř.

Těsto: 150 g másla, 220 g hladká mouka, 1 ks vejce 
Postup: Nejdříve si připravíme košíčky. Mouku prosejeme, 

přidáme špetku soli, vejce a změklé rozdrobené máslo. Ze všech 
surovin vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do folie a 
necháme v chladnu asi 30 minut odpočinout. Pak těsto rozvá-
líme na tenký plát, ze kterého vykrájíme kolečka ve velikosti formiček na košíčky. Kolečka 
těsta řádně vtiskneme do košíčků a pečeme v horké troubě při 180 st. C dozlatova. Ještě 
teplé košíčky vyklepneme z formiček a necháme vychladnout.

Připravíme si vajíčkovu náplň. Ančovičky necháme okapat a jemně usekáme. Vychladlá 
uvařená vejce oloupeme a nakrájíme na kousky. V míse promícháme majonézu se zakysa-
nou smetanou a bylinkami dohladka. Směs zakapeme citronovou šťávou a opepříme, ale 
nesolíme. Nakonec vmícháme ančovičky a nakrájená vajíčka. Náplň necháme v chladu asi 
30 minut rozležet. Košíčky naplníme vajíčkovu směsí, ozdobíme ředkvičkami a bylinkami. 
Slané košíčky s vajíčkovu náplní podáváme na listech salátu.

Vajíčková pomazánka s celerem
Ingredience: 5 ks vejce natvrdo, 2-3 lžíce majonézy, 100 g 

másla, 1 lžíce dijonské hořčice, 80 g šunka, 80 g řapíkatého celeru, 
pepř, sůl

Postup: Vejce uvařená natvrdo oloupeme, žloutky vyjmeme 
a bílky usekáme. Řapíkatý celer oloupeme, nakrájíme na jemné 
kousky a krátce podusíme na 1 lžíce másla. Šunku nakrájíme na 
jemné kostičky. Změklé máslo utřeme s vychladlými žloutky a hořčicí dohladka. Potom 
vmícháme vychladlý celer, šunku, bílky a vše spojíme majonézou. Pomazánku podle chuti 
osolíme, opepříme a necháme v chladu rozležet. Vajíčkovou pomazánku s celerem mažeme 
na krajíčky tmavého chleba a podáváme ozdobenou zeleninou.

DOBROU CHUŤ
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Blahopřejeme k narozeninám
Leden

Bařina Květoslav
Bednář Karel
Bernátová Milada
Cedidlová Jarmila
Celinová Marta
Cin Pavel
Dobešová Marie
Dobiáš Miroslav
Frieberová Anna
Habáňová Jana
Hanák František
Hrdinková Helena
Johnová Jana
Kamenčáková Marta
Komendová Margita
Kotýnková Jaroslava
Kraus Milan
Krejčiříková Marie
Malinová Božena
Marková Irena
Mitáčková Marie
Mošťková Božena
Navrátilová Božena
Novotná Alena
Olšovská Pavla ml.
Olšovský Nikolaj
Pajdlová Jaroslava
Pavlíková Vlastimila
Pavlíková Milada
Petrášová Marie
Plisková Helena
Potěšilová Oldřiška
Řehák Jindřich
Skopalíková Júlia
Sulánská Eleonora
Šatánková Eva
Školoudová Marie
Šmahlíková Jana
Šťastný Karel
Štěpánová Marie
Tatýrková Alžběta
Tomčíková Hana
Vaculík Alois
Valčuhová Zdenka
Vimmerová Vladislava
Vlčková Zita
Vyňuchalová Vlasta
Zábranská Jarmila
Zapletalová Marie
Zelenková Irena
Zemánek Jiří
Zimčík František

Únor
Baranová Emílie
Dobrovolný Petr
Drbálek Miloslav
Grégrová Marie
Gruber Alois
Grygar Zdeněk
Haluzíková Jaroslava
Hanáková Dagmar
Hubková Jindřiška
Havelka Richard
Chmeliarová Anna
Jakabová Zdeňka
Jančíková Milena
Klváčková Zdeňka
Kolářová Krista
Krakovská Marie
Kršková Žofie
Kubová Jiřina
Macík Josef
Mádrová Milada
Malátek Bohumil
Melková Vlasta
Měrková Ludmila
Možíšková Jarmila
Navrátilová Jarmila
Netopilová Drahomíra
Norková Marie
Opletalová Valérie
Ottová Jiřina
Pavelková Milena
Pluhařová Miroslava
Podušel Vojtěch
Ptáčková Marie
Rybková Ludmila
Sekerová Věra
Schwanzerová Ludmila
Skácelíková Paulína
Sládečková Ludmila
Smolíková Miloslava
Smolková Jarmila
Sochorová Dana
Šrom Jaroslav
Šromotová Oldřiška
Tomčalová Marta
Uvírová Danuše
Válková Naděžda
Vitásková Ludmila
Vysloužilová Jana
Weintrittová Hana
Zamazal Antonín
Zedek Václav
Zemánková Emílie

Zobaníková Stanislava
Březen

Boháč Zdeněk
Dobiášová Alena
Dokládalová Vlasta
Duvačová Eva
Dvorská Helena
Dvořáková Jitka
Golaňová Jaroslava
Gruberová Magda
Haflantová Marie
Haluzík Josef
Hradilová Marie
Hradilová Helena
Chodúrová Dagmar
Jaremejková Františka
Jurčíková Helena
Kačalka Alexander
Karabinová Olga
Koryčanová Marcela
Krčková Christa
Krejčí Marie
Malíková Ludmila
Menšíková Eva
Mitáček Antonín
Moravčík Josef
Moravčíková Marta
Mrva Jaroslav
Mück Vilém
Němcová Eva
Nováková Jarmila
Odstrčilová Pavla
Ogounová Magdalena
Pavelka Jan
Pokorná Zdeňka
Pospíšilová Františka
Rákosová Libuše 
Řeháková Nadija
Sedláčková Oldřiška
Stržínková Irena
Šenovská Jarmila
Šimanská Hana
Šimarová Marie
Vaculíková Anna
Vrbová Annelies
Vyhňak Václav
Zavadilová Zdenka
Zedková Jana
Zoubková Drahomíra
Židlíková Věra

 Výbor MO STP přeje všem členům mnoho 
zdraví, štěstí a rodinné pohody
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Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte
barevná vajíčka dejte.

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kutálí v komoře,

slepička kdák! Vajičko křap!
Máte mi ho panímámo dát.

Malované vajíčko,
toje moje srdéčko,

dávám Ti ho z lásky,
nevracej ho zpátky.

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Koledníci jdou
pomlázku nesou,
zpívají koledy,

„vajíčko dejte mi“.
Ať je pěkně malované,
od srdíčka darované.

Komu já vajíčko dáruju,
toho já upřimně miluju,
komu já vajičko dám,
toho já ráda mám.

Velikonoční koledy


