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Jak dlouho už kapela Karanténa 
existuje?

Kapelu Karanténa založil v roce 
2002 náš baskytarista a zároveň je-
diný člen, který v kapele funguje do 
dneška, Jarda Focher z Přemyslovic. 
V roce 2006 se původní skladba kapely 
hodně promíchala, a přišel jsem do ní 
i já, a kromě Jardy nikdo z původních 
hudebníků nezůstal.

Jak v té době kapela fungovala?
Od toho roku 2002 to bylo spíše 

jen takové příležitostné hraní, nic 

V RYTMU COUNTRY

moc velkého. Hrálo se bez pořádné 
aparatury, v podstatě ji měl jen právě 
Jarda, protože basová kytara se bez ní 
neobejde. Mikrofony také přišly až 
časem, začínalo se bez nich. Taková 
nejcitelnější obměna a modernizace 
kapely začala přibližně v roce 2007.

Přišli po vás do kapely ještě nějací 
členové?

Ano, po Jardovi jsem teď v pod-
statě služebně druhý nejstarší, a to 
je nás v současné době šest. Miloš, 
hrající na dvanáctistrunnou kytaru a 

foukačky, přišel do kapely v roce 2011, 
následující dva roky přišly dvě dámy, 
klávesistka a flétnistka Pavla spolu  
s druhou Pavlou, která hraje skvěle 
na housle. Posledním členem je náš 
bubeník Lukáš, který se k nám připojil 
teprve minulý rok, do té doby hrála 
kapela Karanténa bez bubeníka.

Jak jsou přijímáni noví členové 
do kapely?

No, třeba já jsem to měl vyloženě 
tak, že mi můj známý z Horky volal, 
že u nich hrála kapela Karanténa, která 
hledá nové členy, a jestli bych to s nimi 
nechtěl zkusit. Dal mi číslo na Jardu, 
který mě pozval příští týden zase do 
Horky, kde měla kapela opět hrát. 
Rozkaz zněl jasně – vezmi si kytaru, 
a přijď. To byl pro mě, pro kytaristu, 
který si v podstatě do té doby hrál 

Ladislav Berka je nejen živnostník žijící ve Skrbeni, ale také kytarista kapely 
Karanténa, která se na začátku května na hodech k příležitosti svátku sv. Flori-
ána představí v rámci programu na Farské zahradě. Zeptali jsme se proto pana 
Berky, jak se do Karantény dostal a co vlastně kapela ve Skrbeni zahraje.

kapela KARANTÉNA
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jen pro sebe, celkem šok. Přišel jsem 
před koncertem za nimi, kde jsem od 
nich dostal informaci, že hrají samé 
známé věci, že je určitě budu znát,  
a když si budu jistý, můžu se přidat. 
Pak už jsem prostě stál na pódiu  
s kapelou Karanténa, a hrál.

Říkal jste, že kapela se od roku 
2007 začala vypracovávat, jak často 
v současné době hrajete?

Teď hráváme prakticky každý 
týden, a to někdy i dvakrát.

To musí být časově náročné, 
vzhledem k tomu, že jste pracující 
člověk…

Ano, nejsme žádní profesionální 
hráči, hrajeme převzatou tvorbu od 
jiných hudebníků, a děláme to pro 
radost sobě a hlavně ostatním. Stojíme 
oběma nohama pevně na zemi, a víme, 
kde je naše místo. A je nám tak dobře. 
Co se týče té časové náročnosti, tak teď 
už to není zase tak hrozné. Dříve, pár 
let zpátky, kdy se kapela formovala  
a utvářel se repertoár, začínala zkouš-
ka v týdnu třeba ve čtyři odpoledne  
a končilo se i v půlnočních hodinách. 
Dnes už máme zkoušku jednou týdně, 
ne déle než čtyři hodiny.

Jaký úspěch kapely považujete za 
největší?

Největším zážitkem a zároveň 
nejprestižnější záležitostí pro Karan-
ténu byl Countryfest v Třeběticích na 
východě Čech, kde si nás pořadatelská 
kapela našla a vybrala, abychom tam 
hráli. Zároveň tam bylo nejpočetnější 
publikum, pro jaké jsme kdy hráli, 
bylo tam přibližně čtyři sta hlav. Pořa-
datelům se asi náš výkon líbil, protože 
si nás letos pozvali znovu.

Kolik máte v repertoáru písni-
ček?

Teď hrajeme něco kolem osmdesá-
ti pěti skladeb, a potom máme v zásobě 
takové ty písničky na přání, které lidi 
dobře znají, a když si o ně řeknou, 
zahrajeme jim je.

Co za různé žánry můžou lidé od 
kapely Karanténa čekat?

My jsme country kapela, takže náš 
repertoár je z velké části tvořen právě 

country písničkami. Hrajeme taky ale 
sem tam nějakou tu folkovou písnič-
ku, hlavně v pozdějších hodinách pak  
i písničky, které hraničí s popem, 
to jsou právě ty písničky, které lidé 
bezpečně znají i v pokročilém stádiu 
večera. (smích)

Kde všude můžou v současné době 
Karanténu lidé slýchávat?

Co se týče festivalů, tak po nich 
moc nejezdíme, protože na festivalech 
většinou vystupují skupiny, které mají 
svou originální tvorbu, což my nemá-
me. Občas se na nějakém festivalu 
objevíme, ale naší hlavní parketou jsou 
country zábavy, hospůdky, hodové 
slavnosti, pak i narozeninové akce 
nebo i svatby.

Zastupitelstvo obce Skrbeň při-
jalo na svém zasedání 9. března toto 
usnesení:

· souhlasí s podáním žádosti  
o bezúplatný převod částí pozemku 
p.č. 582/2 – ostatní plocha v k.ú. Skr-
beň pod částí parkoviště u hřbitova  
a přilehlou místní komunikací z ma-
jetku Olomouckého kraje do majetku 
obce Skrbeň.· schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2015, o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce 
Skrbeň.· bere na vědomí zůstatek hos-
podaření obce k 31.12.2014 ve výši 
13.197.000 Kč.· schvaluje převod částky 
1.082.848 Kč ze zůstatku rozpočtu 
obce k 31.12.2014 do Fondu obnovy 
a rozvoje splaškové kanalizace obce 
Skrbeň.· schvaluje rozpočet obce na 
rok 2015.

· schvaluje rozpočet sociálního 
fondu na rok 2015.· schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace 
20 000,- Kč na činnost Seniorklubu 
Skrbeň v roce 2015. Podpisem smlou-
vy je pověřen starosta.· souhlasí s tím, aby vysazení 
lesoparčíku Nad Oleškami bylo reali-
zováno i v případě, že nebude na tento 
projekt získána dotace.· schvaluje přípravu projektové 
dokumentace pro realizaci víceúčelo-
vého sportoviště tak, že větší hřiště 
(malá kopaná) bude opatřeno umělým 
bezzásypovým trávníkem 5. generace, 
menší hřiště (nohejbal, tenis) kober-
cem Playrite.· nevyhovuje žádosti o příspě-
vek na uspořádání akce „Ro(c)k na 
statku“.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Do konce dubna se na obecním 
úřadě přijímají žádosti o příspěvek 
obce na zájmovou nebo sportovní čin-
nost dětí. Formuláře jsou k dispozici 
na obecním úřadě nebo www.skrben.
cz/ostatni-dokumenty/. 

PŘÍSPĚVKY 
AKTIVNÍM

Už jste hráli někdy ve Skrbeni?
Ne, ve Skrbeni Karanténa od dob 

svého vzniku nehrála, takže 3. května 
to pro nás bude na Farské zahradě 
premiéra.

Na co se můžou Skrbeňáci těšit?
Na staré dobré country písničky  

z našeho repertoáru a hlavně - na po-
hodovou atmosféru, kterou se tedy bu-
deme snažit vytvořit. (smích). Navíc, 
přijedeme bez našeho bubeníka, který 
má zrovna ještě koncert v jiné kapele, 
ve které také našel angažmá, takže se 
Skrbeň může těšit na starou dobrou 
Karanténu ve znění, jaké už několik 
let poslouchají vesnice v okolí.

Rozhovor připravil  
Ing. Jakub Wittka
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Recyklujte s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň 

se zapojil do projektu organizovaného 
společnostmi ASEKOL a ELEK-
TROWIN, který je zaměřen na sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů.

Sbírají se malé i velké domácí 
spotřebiče, čímž se rozumí vše, co lze 
zapojit do elektrické zásuvky, nebo 
funguje na baterie. 

Elektrozařízení ke zpětnému ode-
brání musí být kompletní, tzn. v nede-
montovaném stavu!

Zpětně odebraná elektrozařízení 
se dělí do čtyř skupin:

a) chlazení
b) velké spotřebiče
c) TV, monitory  
d) ostatní spotřebiče - malé

Do tohoto zpětného odběru nepatří 
žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, 
cartridge, hrací automaty.

Sběr bude organizován tak, že ha-
siči několikrát během roku v předem 
oznámených termínech projedou obcí 
podobně jako při sběru starého železa 
a vysloužilá elektrozařízení odvezou. 
Nejbližší takový sběr bude 18. dubna. 
Kromě toho mohou občané odkládat 
elektrozařízení na určené místo ve 
dvoře obecního úřadu, a to v pondělí 
a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý, 
čtvrtek a pátek od 8 do 16 hodin.

bioodpad
Svoz bioodpadu bude zahájen 

v úterý 31. března a bude prováděn 
jednou za dva týdny vždy ve stejném 
termínu, ve kterém je odvážen běžný 
komunální odpad. Je to změna oproti 
termínům uvedeným v kalendáři svozu 
odpadů, který byl zveřejněn v ledno-
vém Inforu.

Větve už nevozte!
Hromada větví u nádraží bude 

co nejdříve podrcena, další větve už 
nevozte!

TÉMA - ODPADY sběr železa
Kovový odpad budou hasiči sbí-

rat obvyklým způsobem v sobotu  
18. dubna.

Mimo tento termín lze kovový od-
pad odložit na obecní dvůr ve stejnou 
dobu, jako vyřazené elektrozařízení.

sběrová sobota 
S předstihem informujeme o termí-

nu sběru nebezpečných a objemných 
odpadů, který bude v sobou  9. května. 
Pozor! Nebude odebírán eternit nebo 
jiný odpad s obsahem azbestu!

Povinnost třídit
Obce mají zákonem uloženou po-

vinnost zajistit tříděný sběr určených 
složek komunálního odpadu. Příslušná 
obecní vyhláška je potom pro občany 
závazná a každý má povinnost urče-
né druhy odpadu odkládat do nádob  
k tomu určených. Je tedy nepřijatelné 
(a vlastně se jedná o přestupek), když 
se v popelnicích pro běžný komunální 
odpad objeví sklenice, plasty, papír, 
nápojové kartony, bioodpad a kovy. 
Bohužel, toto bylo zjištěno při nedávné 
namátkové  kontrole obsahu asi dvace-
ti popelnic v obci. Stále platí, že sní-
žením množství odpadu v popelnicích  
a zvýšeným množství vytříděných slo-
žek přispějeme k tomu, že poplatek „za 
odpad“ nebude narůstat. Také je třeba 
si uvědomit, že zaplacením poplatku 
např. za tři osoby v domě nevzniká 
nárok na vyvážení tří popelnic. Jedná 
se o podíl na celkových nákladech 
na odvoz a likvidaci odpadů v obci. 
Pokud například některé dvoučlenné 
domácnosti pravidelně vyvážejí dvě 
popelnice a domácnostem se šesti 
sedmi členy stačí jedna až dvě, je to 
zarážející. 

Poplatky
Do konce dubna se platí poplatek 

za odpad (u domácností s více než tře-
mi členy jeho první splátka). Průběžně 
se vybírá stočné. Po úhradě stočného 
za všechny osoby v příslušném domě 
obdržíte jako formu kompenzace ná-

růstu stočného na každou osobu jídelní 
kupón v hodnotě 100 Kč. Ten můžete 
použít při placení v restauracích nebo 
při nákupu potravin, a to i ve Skrbeni 
u paní Zbořilové.

Prosím, respektujte „pokladní“ 
dny na obecním úřadě, kterými je 
pondělí a středa.

Vážení čtenáři,
V dnešním díle se budeme zabývat 

péčí o zvěř, její ochranou a hlavně 
ochranou jejich biotopů, tj. prostředí, 
ve kterém žijí, obornictvím a sokol-
nictvím.

Zákon o myslivosti ukládá mysliv-
cům mimo jiné povinnost chránit zvěř 
před nepříznivými vlivy – zejména 
před strádáním, což myslivci naplňují 
především tak, že v době nedostatku 
zvěř přikrmují. 

Ochranu před negativními vlivy 
způsobenými lidmi se snaží elimino-
vat tzv. myslivecká stráž, která má při 
výkonu této funkce statut veřejného 
činitele. Ochraňují zvěř před pytláky, 
ale také např. před „zachraňováním“ 
domněle opuštěných mláďat, která 
lidé odnášejí domů, či do záchranných 
stanic, ačkoli mláďata nejsou opuštěná. 
Myslivci se rovněž snaží zvěř ochraňo-
vat před zraněním zemědělskou tech-
nikou, zvěř plaší ze sklízených krytin  
v době probíhajících polních prací. 

K dalším ochranným opatřením 
pro zvěř a její biotop patří vysazování 
vhodných krytů, stavba krmných za-
řízení, budování záchranných náspů 
nebo ostrůvků tam, kde v době jarního 
tání hrozí záplavy. Na území, kde mys-
livci myslivecky hospodaří, se snaží 
vytvořit zvěři takové prostředí, které 
zvěři nejlépe vyhovuje, což znamená 
zajistit dobrou úživnost a dostatečný 
kryt. Úživnost lze zvyšovat výsadbou 
plodonosných stromů a keřů, zakládá-
ním a ošetřováním políček pro zvěř. 

Chov zvěře pak vychází ze zna-
lostí biologických potřeb jednotlivých 
druhů zvěře. Jedná se o záměrnou 

MYSLIVECKÝ ROK
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činnost, jejímž cílem je zvyšování 
kvality zvěře úpravou jejího počet-
ního stavu a poměru pohlaví za sou-
časného zlepšování jejich životních 
podmínek. Chovatelské zásady se liší 
podle jednotlivých druhů zvěře a podle 
prostředí, v němž zvěř žije. Myslivci 
rovněž pečují o zdravotní stav zvěře, 
přestože tlumení chorob není snadnou 
záležitostí, neboť často pouhé zjištění 
úhynu zvěře je věcí náhody. Podmín-
kou pro úspěšné tlumení chorob je 
jejich včasné rozpoznání a odstranění 
příčiny onemocnění.

V české myslivosti má péče  
o zvěř a její chov řadu staletí trvající 
tradici. Zvěř spárkatá se na našem 
území intenzivně chová v oborách, 
jejichž počátky sahají do 13. století, 
a zvěř bažantí zase v bažantnicích, 
které vznikaly ve 14. století. První 
bažantnice na našem území byla v obci 
Králův Dvůr. 

Podmínky pro vznik obor či ba-
žantnic jsou upraveny zákonem o mys-
livosti tak, aby vyhovovaly chované 
zvěři. Smyslem obory či bažantnice 
je vytvoření co nejlepších podmínek 
pro chov zvěře. V oboře se obvykle 
chová jeden druh zvěře, ale mohou 
být chovány i druhy dva, např. muflon 
a daněk, které se snášejí. V oborách je 
vždy větší hustota zvěře, než je tomu 
ve volné přírodě, což s sebou nese 
nutnost po celý rok zvěř přikrmovat  
a rovněž více dbát na zdravotní stav 
zvěře, neboť větší počet zvěře na re-
lativně malém území je větší pravdě-
podobnost přenosu chorob. Nejstarší 
oborou na našem území byla Ovenec-
ká obora, vybudovaná za doby krále 
Přemysla Otakara II. 

Závěrem dnešního dílu bych se, 
Vážení čtenáři, rád s Vámi zamyslel 
nad budoucností naší přírody. Nechce 
se mi věřit s čím nás dnešní „ ochránci 
přírody“ ještě překvapí. Mnozí z Vás 
víte, co napáchalo nenávratné škody 
neuvážené vysazení stáda kozy bezo-
árové v CHKO Pálava. Až stádo koz 
skoro spáslo celou vzácnou květenu, 
bylo v tichosti zlikvidováno. Tak by-

chom se dostali na vysazování bobra, 
divokých koní, zubrů a bizonů ve 
vojenských újezdech, až po čerstvou 
novinku výskytu vlka na Českolipsku. 
Škody způsobené těmito neuváženými 
kroky „ochranářů“ bude sice hradit 
stát, ale kdo je to stát, to jsme my 
občané a naše daně.

V příštím díle Vás seznámím  
s mysliveckou kynologií a sokolnic-
tvím.

Ing. Vladimír Vrbka
myslivecký hospodář

Když se v poštovní schránce 
objevila nabídka na vzdělávací kur-
zy řada občanů Skrbeně byla ihned 
rozhodnuta se k této formě vzdělávání 
přihlásit. Velkou výhodou bylo, že se 
kurzy konaly v naší obci, ve večerních 
hodinách.

Prvním tématem byl kurz nazvaný 
„Neznalost zákona neomlouvá, aneb je 
zapotřebí znát svá práva a povinnosti“. 
Kurz byl zaměřen na Nový občan-
ský zákoník, který nabyl účinnosti  
1. 1. 2014. Ve třech cyklech jsme zís-
kali mnoho užitečných rad a  informací  
z oblasti Občanského práva, Rodinné-
ho práva, Práva sociálního zabezpeče-
ní, prošli jsme Občanské soudní řízení  
a Trestní právo.     

O tom, že nikdy není pozdě začít 
s prací na počítači nás přesvědčil další 
kurz nazvaný „Počítač a internet nám 
šetří čas a peníze.“ Bez PC si v dnešní 
době nedokážeme představit život, 
neboť nás obklopují na každém kroku. 
PC je téměř v každé domácnosti. Opět 
ve třech cyklech jsme probrali základní 
obsluhu počítače, informace jak správ-
ně hledat na internetu, seznámili jsme 
se s výhodami elektronického ban-
kovnictví a naučili jsme se pracovat 
s fotografií.

Mladí a renomovaní lektoři, kteří 
měli dostatek trpělivosti, nás odborně 
provedli těmito přednáškami, za což 

UČÍME SE 
CELÝ ŽIVOT

jim patří náš dík. Všem těm, kteří této 
možnosti nevyužili, chceme poradit, 
aby tak učinili při nejbližší příležitosti. 
Stojí to za to!

Za všechny účastníky kurzu
Jana Absolonová

V pátek 20. 3. měli žáci skrbeňské 
školy se svými mladšími kamarády ze 
školy mateřské jedinečnou příležitost 
strávit večer a noc ve škole a účastnit 
se tak akce s názvem Pohádkové čtení 
s vítáním jara.

Málokterá akce se těšila dopředu 
takovému zájmu a nadšení jako právě 
tato.

První účastníci začali přicházet 
krátce před 17 hodinou. Pouhá půl 
hodina stačila na to, aby se všechny 
přihlášené děti nejen dostavily, ale 
měly i krásně připravené spacáky pro 
spaní a mohla začít zábava. 

Ústředním motivem letošního 
spaní ve škole byly pohádky. Všichni 
účastníci se v úvodní aktivitě předsta-
vili Žabce královně. Ta jim pak uložila 
první nelehký úkol, prostřednictvím 
kterého se z našich školáků a před-
školáků stali sumci, delfíni, velryby  
a kapři. Ti po zbytek večera plnili 
různé aktivity, soutěžili a tančili. Ne-
chyběla ani vodnická výtvarná dílna 
a zdařilé obrázky s pohádkovými 
motivy si děti zavěsily na strom Po-
hádkovník. Po společné večeři násle-
dovala tajuplná cesta za skřítky jara.  
Děti vybaveny baterkami vyrazily na 
noční expedici. Skrbeň v noci vypadá 
docela jinak než ve dne. I známá místa 
mají svá tajuplná kouzla. A co teprve 
když vás nečekaně překvapí vypla-
šená veverka nebo let puštíka. Na 
návštěvě u jarních skřítků Zvonilky  
a Bimbáce bylo veselo. Ti dva po-
pletové ztratili klíče od komůrky, 
kde spalo jaro, což v předvečer jeho 
příchodu byla dost závažná situace.  
Ale i tu se nakonec podařilo vyřešit a 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ 
S VÍTÁNÍM JARA
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V sobotu 21. března probě-
hl  na sále ve skrbeni tradiční 
RoCkPLEs, po sedmé v řadě  
se rozezněly skladby hudební 
skupiny  MoToRs z Haňovic 
u Litovle. Tato  akce pořádaná  
místními hasiči se jako každý 
rok vydařila. 

Chtěli bychom poděkovat 
touto cestou všem našim stálým 
partnerům, kteří nás léta podpo-
rují věcnými cenami na našich 
akcích a skvělým účastníkům 
plesu za příjemnou atmosféru.

Seznam našich  partnerů 
bude zveřejněn v naší vývěsce.

                                 -hasiči-

potom nezbývalo než jen trpělivě če-
kat, zda nás jaro příštího dne opravdu 
navštíví.  Při zpáteční cestě do školy 
si všichni navzájem špitali o svých 
dojmech.  Bylo krátce po deváté ve-
čer a nás čekala další zábava. Rodiče 
ze spolku Skrbeňáček zahráli dětem 
známou pohádku Perníková chaloup-
ka. Humor a vtip ve zcela  novém, 
moderním a originálním provedení 
zaznamenal u diváků velký úspěch. 

Po vykonání večerní hygieny 
jsme zalehli do spacáků a následovalo 
večerní čtení na dobrou noc. Noc už 
pokročila a tak byl nejvyšší čas jít spát. 
Moc to ale nešlo- jiné prostředí, pří-
tomnost kamarádů a zážitky z celého 
večera udělaly své. 

Ráno v půl sedmé již byla většina 
vzhůru. Ještě před společnou snídaní 
jsme se naučili zabalit neposedné spa-
cáky a zbyla i chvilka na zábavné hry. 
Po snídani, kterou pro nás připravili 
ve školní jídelně, jsme se pustili do 

dalších činností. Nazdobili jsme per-
níčky ježibabě na oloupanou střechu 
a pod vedením pana Spurného jsme 
se pokoušeli uplést vlastní pomlázku, 
která se klukům na Velikonoce bude 
určitě hodit. Čas rychle plynul. V de-
set hodin nás čekala cesta s Morénou  
k místnímu rybníku Močidlo, kde 
jsme se s letošní zimou rozloučili  
a netrpělivě jsme vyhlíželi jaro. A ono 
přišlo. Barevné, pestré a s vozíkem 
plným pečených Jidášů. Vychutnat si 
je mohl každý účastník.

Závěrečné poděkování patří rodi-
čům ze spolku Skrbeňáček a paním 
učitelkám z mateřské i základní ško-
ly, kteří pro 46 dětí připravili pěkné 
zážitky, kuchařkám školní jídelny za 
jejich péči o naše plná bříška, panu 
Václavovi Spurnému za trpělivost při 
pletení pomlázek a i všem zúčast-
něným rodičům, kteří tuto jarní akci 
podpořili. Bylo to prima! Tak zase 
někdy příště… Jarmila Kulatá

ROCKPLES   
VE SKRBENI

Zveme občany na informační 
besedu s názvem Bez přípojky 
na témata: 

*  o úsporách energie jinak, 
*  co Vám o zateplení zatajili, 
*  energie zdarma kolem nás, 
*  energetická nezávislost, 

k t e r á  s e  koná  ve  s t ř edu  
15. dubna v 18 hodin v Domě 
služeb. Na konkrétních přípa-
dech z Vašich dotazů se dozvíte 
běžně nezveřejňované informace  
z oblasti úspory energie, alter-
nativních zdrojů energie a ener-
getické nezávislosti, které firmy  
z důvodu svých vyšších zisků na 
úkor spotřebitelů obvykle tají. 

Přednáší pan Stanislav Tichý 
(www.bezpripojky.cz) 

                        Vstup zdarma

BEZ PŘÍPOJKY

INFOR
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Skrbeň, duben 2015

Seniorklub pořádá 18. dubna 
turnaj v bowlingu, na který jsou 
zváni všichni, kdo rádi soutěží  
a nebojí se zasmát. Soutěžit 
budou pětičlenná družstva mužů 
nebo žen. 

Soutěž proběhne v Olomou-
ci ve sportovním centru Best od 
10 hodin. Přihlášky družstev do 
8. dubna u paní Studené nebo 
Absolonové. 

Po skončení turnaje se po-
jede do Skrbeně na občerstvení 
a vyhlášení výsledků. Na vaši 
účast se těší senioři.

Seniorklub Skrbeň pořádá ve 
dnech 3. – 5. dubna v Domě služeb 
velikonoční výstavu hrníčků, kávo-
mlýnků, hrnků a velikonoční výzdoby 
z minulého století. Výstavu zahájí 
žáci hudební školy pod vedením paní 
Bodlákové. Výstava je spojená s ochut-
návkou kávy a čaje. 

Otevřena bude v pátek od 14 do 
17 hod., v sobotu od 9 do 17 hodina  
a v neděli od 9 do 16 hodin.

V neděli 3. května se konají oslavy 
Dne hasičů - svátku sv. Floriána spoje-
né s uctěním obětí 2. světové války.

9.00 slavnostní mše svatá v kostele 
sv. Floriána

10.00 průvod k pomníku obětí 
světových válek a k soše sv. Floriána, 
po průvodu koncert dechové hudby ve 
Farské zahradě

15.00 country odpoledne ve Farské 
zahradě se skupinou Karanténa

V neděli 19. dubna se koná  
v Domě služeb koncert mladého ta-
lentovaného houslisty Miroslava Am-
broše za klavírního doprovodu Zuzany 
Ambrošové. Začátek je v 18 hodin.

HOUSLOVÝ 
KONCERT

TURNAJ  
V BOWLINGU

VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVA

KVĚTNOVÉ OSLAVYspOrt
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