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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIV. 2014

Pan Alois Navrátil
Pan Alois Navrátil
jako kominický učeň
jako kominický učeň

S kominickým srdcem na pravém místě
Pan Alois Navrátil, kterého jistě mnoho obyvatel Skrbeně zná jako
vlídného kominíka, dělá toto řemeslo již 25 let. Za tu dobu nasbíral mnoho cenných zkušeností. O některých z nich se rozpovídal v následujícím
rozhovoru, mimo jiné třeba o tom, jestli kominíci opravdu nosí štěstí.
Jak dlouho již děláte práci kominíka?
Letos tomu bude pětadvacet let,
v podstatě jsem se tomu začal věnovat
hned po učení. Ale už od malička jsem
byl tomuto řemeslu dost nakloněn.
Známý od mého otce, Miloš Bruget
z Laškova, který k nám často chodíval,
byl kominík. A ten říká tátovi: „Ty, já
půjdu do důchodu, a když dáš tady
synka vyučit na kominíka, tak já, až
odejdu, tak on po mně vezme rajóny.“
A to znamenalo například Příkazy,

Horku, Náměšť na Hané, Loučany,
Těšetice, Vojnice, Ústín, Luběnice,
Drahanovice … No, bylo toho prostě
hodně. A tím bylo vymalováno. Pak
ale, po roce 1989 přestaly rajóny existovat, a od té doby se nechám buďto po
vesnicích jednou za čas vyhlásit, nebo
volají lidi, kteří už mě znají.
Je konkurence v kominictví dnes
velká?
Těch kominíků ze staré školy, to
znamená, co fungovali ještě před rokem 89, je co bych na prstech spočítal.

Samozřejmě dnes je mnoho „kominíků“ rekvalifikantů, to znamená lidí,
kteří za pár týdnů dostanou povolení
na to vykonávat kominickou. A to je
leckdy tragédie. Zažil jsem případy,
kdy vezmou peníze za práci, kterou
ani neodvedou a mnohokrát se stalo,
že dělám znovu práci, která už měla
být udělaná někým jiným.
Co vás na práci kominíka nejvíce
baví?
Je to práce s lidmi, neustále s nimi
komunikuji a to mě baví. A navíc
jsem svým pánem. V dnešní době si
nedovedu příliš představit sebe, jak
si v sedm ráno „píchnu“ ve fabrice
a osm hodin stojím u ponku. Na druhou stranu, když byl boom, který se
týkal vložkování komínů, měl jsem
volno skoro jen na oběd.
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Jaký je v dnešní době největší zlozvyk lidí, co se týče topení?
Setkávám se s problémy s přívodem vzduchu do domácnosti, a je to
problém hlavně v zimních měsících.
Vezměte si, že máte doma krbová
kamna, digestoř a například podlahové
topení. Byl případ, kdy všechny tyto
věci byly v činnosti najednou, a pro
obyvatele domu musela záchranka,
protože ten dům byl úplně prošpikovaný zplodinami. Bylo to samozřejmě
tím, že nebylo uděláno dobře odvětrávání, tudíž nebylo kde brát další
vzduch. Proto, když už se mi ultra něco
nelíbí, napíšu do zprávy, že je potřeba
dát alespoň do domu čidlo, které je
podobné tomu požárnímu, a ten by
měl zvýšený obsah zplodin v ovzduší
zachytit. Samozřejmě je nejjednodušší
volat pravidelně, minimálně jednou
do roka, kontrolu v podobě kominíka,
který by měl tuto hrozbu rozpoznat.
Jaké období je pro vás nejvíce
pracovně nabité?
Řekl bych, že od září do Vánoc.
Lidé se připravují na topnou sezónu,
leckdy to nechávají na poslední chvíli,
proto až ty Vánoce. Na začátku roku
pak to už není tak žhavé.
Existují pověry, že kominík nosí
štěstí, co na to říkáte?
To víte, lidé si na mě sahají, možná
tomu ani sami nevěří, ale z „hecu“ či
z pověrčivosti si sáhnou. Já sám nevím.
Vždycky jim říkám, že osahat si mě
můžou zepředu, zezadu, ale koneckonců, každý je svého štěstí strůjcem,
proto se tedy spoléhat jen na kominíka
podle mého nejde (smích).
Je kominictví nebezpečné řemeslo?
To je relativní, člověk může spadnout z žebříku, když bude stříhat
jabloň. Každopádně, kominictví je
pro lidi, kteří si věří, nebojí se výšek
a manuální práce. Samozřejmě, před
dvaceti lety jsem se na střeše pohyboval jinak, než teď, tehdy jsem po
nich skákal jak srnec. Dnes už mám,
možná i díky zkušenostem, větší respekt a rozhodně se do práce nehrnu
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bezhlavě a raději si dvakrát všechno
promyslím. Přece jen, léta přibývají
a nikdy nevíte, jak tělo zareaguje. Pár
úrazů samozřejmě bylo, ale to k této
práci koneckonců patří.
Jaký je nejhezčí kominický zážitek,
který jste zažil?
Když se renovoval Dóm v Olomouci, vylezl jsem až nahoru, stál
jsem skoro až na špičce té nejvyšší
věže. Zážitek to byl obrovský. Byla
úplně modrá obloha, krásná viditelnost. Domy vypadaly jako krabičky od
sirek, tramvaje a auta jako mravenci.
To byl nádherný pocit, jako by mi celá
Olomouc klečela u nohou.
Rozhovor připravil Jakub Wittka

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém zasedání 17. března toto usnesení:
ZO souhlasí s připoložením chrániček pro optickou datovou síť do
výkopu rekonstruované kanalizace
Vyhnálov.
ZO schvaluje přijetí dotace na akci
„Chodníky a parkoviště na návsi“ ve
výši 409.817,- Kč.
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje přijetí investičního
příspěvku 5.000 Kč od Olomouckého kraje na vybavení jednotky SDH
Skrbeň – pořízení přenosné motorové
stříkačky
b) schvaluje spolufinancování
pro tento účel z vlastních prostředků
obce nejméně ve výši 60 % celkových
předpokládaných nákladů
c) schvaluje uzavření příslušné
Smlouvy o poskytnutí příspěvku
s Olomouckým krajem.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-8015157/
BVB/001 „Skrbeň, Nádražní, Otásek –
přípojka do 50 m, NNk“ se společností
ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům p.č.
400/10 – orná půda, 664/1 – ostatní
plocha a 413/26 – orná půda v k.ú.
Skrbeň. Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zakázku Oprava chodníků
ve Skrbeni (oprava chodníku Jos.
Fialy, Hynkovská – západní strana
a za školou) s firmou Milan Oračko,
IČ 46555731.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zakázku Oprava průchodů
u zbrojnice a v Domě služeb se společností MIKŠÍK – stavby a reality, s.r.o.,
IČ 27855295
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
ZO schvaluje uzavření směnné
smlouvy mezi obcí Skrbeň na straně
jedné a panem Rudolfem Šperlíkem
a paní Pavlínou Šperlíkovou na straně
druhé, o směně části obecních pozemků p.č. 578/3, 664/1 a 665/3 – vše
ostatní plocha v k.ú. Skrbeň za část
pozemků p.č. 119 – zahrada a st. 79
– zastavěná plocha v k.ú. Skrbeň dle
geometrického plánu č. 503-44/2013,
který potvrdil Katastrální úřad pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc dne 6.12.2013 pod
č. 2703/2013. Hodnota směňovaných
nemovitostí pro vzájemné vyrovnání
se stanovuje v ceně 50,- Kč/m2. Obec
provede úpravu oplocení předzahrádky
v místě její nové hranice.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2014 dle přílohy č. 1 k usnesení.
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ZO schvaluje rozpočet Sociálního
fondu dle přílohy č. 2 k usnesení.
Zastupitelstvo obce Skrbeň bere na
vědomí přípravu Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. na
období 2014–2020 na svém správním
území.
Obec Skrbeň v územní působnosti
MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. schvaluje zařazení svého
správního území do působnosti MAS
Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. na období 2014–2020.
ZO souhlasí s omezením vjezdu
na polní cestu C 1b k Hynkovu pro
vozidla nad 12 tun dle návrhu.

PRÁCE ZAPOČALY,
JINÉ SE PŘIPRAVUJÍ
Letošní rychlý příchod jara umožnil zahájení prací na několika stavbách
v obci. Od začátku března společnost
HORSTAV Olomouc pracuje na
rekonstrukci kanalizace Vyhnálov.
V době, kdy vznikal tento článek,
bylo položeno potrubí nové stoky od
křižovatky ulic Hynkovská a Dvorská
po kamenný kříž v ulici Vyhnálovská. Pokračovat se bude s novým
potrubím ještě opačným směrem, ke
křižovatce ulic Vyhnálovská, Nádražní, V Oleškách, Příčná. Zde bude
nové potrubí propojeno s kanalizací
vedoucí z Nádražní ulice. Současně
budou postupně připojovány přípojky
jednotlivých domů a zřízeno několik
nových uličních vpustí, se zachováním
těch stávajících. Podle smlouvy by
měla být rekonstrukce dokončena do
poloviny června. Je však reálné, že se
vše stihne dříve.
V polovině března byly obnoveny
práce na stavbě cyklostezky. Dokončen bude most, dláždění koryta Rábské
a navazujících příkopů, provedeny bu-

dou terénní úpravy a položen asfaltový
povrch. Termín úplného dokončení je
také stanoven na červen, ale i zde se
vše snad stihne i dříve.
Pracuje se také v průchodu vedle
hasičské zbrojnice. Zde budou provedeny nejen nové omítky, ale průchodem bude položeno nové potrubí,
které umožní odvádět srážkovou vodu
ze střech sálu a zbrojnice, doposud
odváděnou složitým a nevyhovujícím
potrubím po štítu zbrojnice ve farském dvoře. Průchod potom dostane
i novou dlažbu. Následně se dělníci
přesunou do průchodu v Domě služeb,
kde budou rovněž opraveny omítky
a položena nová dlažba. Zakázku
provádí společnost MIKŠÍK – stavby
a reality, s.r.o. za cenu 156 tis. Kč.
Současně bylo do průchodu v Domě
služeb instalováno osvětlení, opraveno
bude i odpadní potrubí vedené ve stěně
průchodu.
Na konci pozemku za Domem služeb byly rozbourány betonové pilíře,
na nichž kdysi stál zásobník krmiva.
Po zániku Sempry se k nim už nikdo
nehlásil. Pilíře žádné vhodné využití
neměly a místo, kde stály, jen hyzdily.
Už tomu tak není.
Rozběhnout by se měly i práce na
opravě chodníků v několika ulicích.
Na základě provedeného výběrového
řízení bude tuto zakázku v hodnotě
1,107 mil. Kč provádět firma Milan
Oračko. Tato firma má dvacetiletou
tradici a obdobné zakázky (co do charakteru i objemu) úspěšně realizovala
například v Prostějově, V Olšanech,
v Novém Jičíně. Stavba je rozdělena na
tři objekty - chodník od brány do statku
k Domu služeb, chodník na západní
straně Hynkovské ulice a chodník
v ulici Jos. Fialy. V Hynkovské ulici
se pouštíme do opravy chodníku jen
na západní straně proto, že protější
strana je podstatně komplikovanější
(těsné sousedství oplocení předzahrádek, nejrůzněji upravené vjezdy, velmi
blízko rostoucí stromy). V budoucnu si
však nepochybně i tento úsek zaslouží
opravu.

Nepracuje se však jen na „tvrdých“ stavbách. Dlouhodobá pozornost je věnována i zeleni v okolí
obce. To bylo umocněno zejména
při komplexní pozemkové úpravě,
na kterou stále navazujeme. Součástí
oné pozemkové úpravy byl i velký
remíz za Hradiskem, jenž toto návrší
obepíná ze dvou stran. Jeho zárodek
kdysi vznikl v podstatě z náletových
dřevin. Na západní straně myslivci
v roce 2003 vysadili čtyři desítky stromů (javory, habry, lípy, ořešáky, duby
aj.), o několik roků později, převážně
na straně severní, přes dvě desítky již
poměrně vzrostlých javorů. Během
letošního jara bude osázena plocha
cca 0,7 ha na východní straně remízu,
od cesty k Hynkovu směrem k mírnému návrší. Vysazeno bude 62 stromů
a 240 keřů. Práce provede společnost
ZAHRADA Olomouc, s.r.o., předpokládané náklady jsou cca 130 tis. Kč.
Současně bude dosazeno deset dubů
do tzv. „Příkazského lesíku“ mezi
Oleškami a Cholinkou, a tři duby do
remízku Luža za Křepelkou. V obou
případech se jedná o dosazování za
přestárlé kanadské topoly.
K drobnému zkrášlení dojde
i v obci. Počítá se s vysazením letniček před školkou a na křižovatce ulic
Hlavní a Vyhnálovská.
Jak už bylo zájemcům o pronájem
Obecního sálu avizováno, v červnu
se bude sál malovat. Práce provede
firma Rostislav Hajíček z Litovle za
50 tis. Kč.
Zřejmě se nevyhneme výměně
plynového kotle v holičství.
Dořešit musíme odvedení vody
ze střech kostela a sousedního domu,
donedávna vytékající na chodník.
Jiné projekty se zatím připravují. Tím největším by byla přístavba
školy v místě dnešní kotelny a skladu
papíru. Projekt se dokončuje, vrátíme
se k němu v některém dalším vydání
Inforu. Do návrhu obecního rozpočtu
pro tento rok už byla přístavba zahrnuta, i když o realizaci bude definitivně
rozhodnuto po dokončení projektové
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dokumentace a podkladů pro výběrové
řízení.
Všechny zmiňované akce jsou
součástí schváleného rozpočtu obce
na letošní rok. Ten kromě nových
staveb, oprav a rekonstrukcí obsahuje
samozřejmě i provozní a opakující se
výdaje, i včetně příspěvku zřizovatele
na provoz základní a mateřské školy.
Je třeba se zmínit o tom, že v tomto
příspěvku je již několik let také úhrada za plavecký výcvik žáků všech
ročníků skrbeňské školy, nikoliv jen
těch, pro které je výcvik předepsán
školními osnovami, a příspěvek na
nákup školních pomůcek ve výši
500 Kč na žáka, což jsou výdaje, které
obec hradí za rodiče.
V návrhu rozpočtu však není
hřiště, které obci citelně chybí. Proč?
Důvody na sebe již dlouhá léta navazují a vybudování slušného sportoviště se neustále odsouvá. Nejprve
to byl několikaletý soudní spor České
obce sokolské o navrácení hřiště do
jejího majetku, následovalo váhání
TJ Sokol Skrbeň s převodem areálu
do majetku obce. Tím jsme přišli
o možnost čerpání evropských dotací
a v dalším plánovacím období EU
zřejmě takové projekty už podporovat
nebude. Když obec požádala o vydání
územního rozhodnutí na provedení
terénních úprav na hřišti s cílem odstranit hlavní problém areálu – časté
podmáčení terénu a umožnit vybudování moderních hracích ploch, zbrzdilo tento záměr opakované odvolání
tří občanů. Jeden z nich trvale označuje hřiště za protipovodňový poldr.
Nutno říci, že druhé odvolání bylo
úspěšné jen z důvodů formálních
a procesních, na jejichž odstranění se
bude pracovat.
Práce je dost, plánů také. Doufejme, že se vše podaří zdárně dokončit,
případně připravit k realizaci. Zvládnout se to dá, finanční situace obce
není špatná. Pro posouzení hospodaření obce uvádím citaci z názoru Ing.
Faltýnkové, poradkyně pro veřejný
a neziskový sektor z České spořitelny,
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kterou o to požádal předseda finančního výboru:
„Ve věci finančního zdraví obce
Skrbeň můžu s čistým svědomím říci,
že obec hospodaří s péčí dobrého hospodáře. Dosahuje dlouhodobě provozní přebytek, který vytváří dostatečnou
rezervu jak na splátky úvěru, tak na
další investice. Rok 2013 byl navíc
rokem navýšení sdílených daní na
základě Nového rozpočtového určení
daní, takže obec je na tom opravdu
finančně dobře i ve srovnání s dalšími
obcemi regionu.“
Tomáš Spurný, starosta

VELKÁ UZAVÍRKA
V době do 7. do 30. dubna bude
pro veškerý provoz úplně uzavřena
silnice z Příkaz do Břuchotína. Nebudou moci jezdit ani autobusy, zastávka
u Křepelky nebude obsluhována.
Nebude možné ani přejíždět silnici
směrem na nadjezd.

DOPŘEJME SI TICHO
Současně s tím, jak rychle letos
přišlo jaro, se přiblížila i sezóna sekání
trávy. V této souvislosti upozorňujeme
na platnost „hlukové“ obecní vyhlášky
a vyzýváme občany ke vzájemné ohleduplnosti. Dopřejme si klid alespoň od
večera do rána a v neděli či ve svátek
odpoledne.

PLACENÍ POPLATKŮ
Obecní úřad upozorňuje, že termín pro zaplacení poplatků za odpad
(popelnice) je 30. dubna. Domácnosti
s více než třemi poplatníky mohou poplatek rozdělit na dvě splátky, přičemž
ta první je rovněž splatná do konce
dubna. Současně se platí stočné.

SBĚR ŽELEZA
Jarní sběr starého železa bude
proveden v sobotu 12. dubna. Při této
příležitosti se mohou občané zbavit

i nepotřebných „velkých“ spotřebičů,
jako jsou sporáky, bojlery, karmy,
lednice, mrazáky apod.

KULTURA

KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ
Každým rokem vypisuje Ministerstvo školství národní soutěž v nějakém
z uměleckých oborů, které se vyučují
na Základních uměleckých školách.
Letos přišel na řadu klavír. Z naší
skrbeňské pobočky se této soutěže
zúčastnily tři žačky: Natálie Bednaříková, Viktorie Vaďurová a Natálie
Štangová. A vůbec si nevedly špatně.
Po prvních místech ve školním kole,
získaly shodně v okresním kole 2. místa ve svých kategoriích. Ještě jednou
bych jim chtěla veřejně pogratulovat,
poděkovat za pečlivou přípravu už od
letních prázdnin a ráda bych všem třem
popřála, aby u nich nadšení pro klavír
přetrvávalo i nadále.
Lenka Bodláková

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
Senior klub pořádá ve dnech
18. 4. – 20. 4. 2014 velikonoční výstavku pod názvem „ Šikovné ruce
našich babiček“. Výstavu zahájí žáci
hudební školy pod vedením paní Bodlákové. Ukážeme, jak naše babičky
pletly, háčkovaly nebo vyšívaly dečky,
ubrusy ale i třeba záclony. Nejen práci
našich babiček budeme obdivovat, ale
že i nám nejsou ruční práce cizí, dokáží naše děvčata svými výrobky ať už
vyšíváním nebo krásnými kraslicemi.
S výstavkou jsme se již pochlubily na
FOR Modelu v Olomouci, kde o ruční
práce byl velký zájem .
Začátek výstavy bude
v pátek 15.00 - 18.00 hod.
sobota
9.00 - 18.00 hod.
neděle
9.00 - 17.00 hod.
Všechny zve senior klub.

STŘÍBRŇANKA

JE NA CO SE TĚŠIT?

V sobotu 26. dubna vystoupí
v sále Záloženského domu v Příkazích skrbeňákům dobře známá dechová hudba Stříbrňanka. Vstupenky
bude možné zakoupit v předprodeji
i na obecním úřadě Skrbeň, zahájení
předprodeje bude oznámeno.

Dětský den 31. května
Možná si říkáte, proč tak brzy
píšeme o dětském dni, který se bude
konat až na konci května. Důvod
je velice zajímavý!!! Občanskému
sdružení Skrbeňáček, které akci
pořádá, se podařilo na 31. května

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

zajistit START HORKOVZDUŠNÉHO BALONU přímo z naší obce.
A to není vše!!!
Děti, které se zúčastní soutěžního
odpoledne s názvem „CESTA KOLEM SVĚTA“, splní dané úkoly,
budou zařazeny do slosování o let
horkovzdušným balonem ZDARMA.
Ti, kteří nechtějí spoléhat na
štěstí, si mohou letenky zakoupit již
nyní na obecním úřadě a 31. května
navečer odstartovat ze skrbeňského hřiště a podívat se na naši obec
z ptačí perspektivy.

7. - 11. dubna 2014
Chcete přihlásit své děti do některého kroužku? Chtěli byste navštěvovat
naše aktivity, ale váháte vzhledem k nedostatku informací ? Nebojte se za
námi přijít podívat. Budou Vám zodpovězeny všechny otázky a můžete si
vyzkoušet kterékoliv námi nabízené aktivity.
Přijďte si zdarma vyzkoušet ukázkové hodiny a volné herny.
Pondělí = 8.30 - 11.30 Klubíčko - miniškolka pro děti od 2,5 do 5 let.
		 20.00 - 21.30 Modlitby maminek.
Úterý
= 8.30 - 11.30 Klubíčko - miniškolka pro děti od 2,5 do 5let.
		 15.00 - 16.15 Výtvarný kroužek pro děti školního věku.
		 16.30 - 17.45 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let.
Středa = 9.00 - 10.00 Volná herna pro děti od 1roku.
		 10.00 - 10.40 Cvičení a tvoření pro rodiče s dětmi od 1 roku.
		 10.40 - 11.30 Volná herna od 1 roku.
		 15.00 - 15.30 Angličtina pro předškolní děti od 4 do 6 let.
		 18.15 - 19.15 Angličtina pro dospělé.
Čtvrtek = 9.00 - 10.00 Volná herna pro děti od 1 roku do 3 let.
		 10.00 - 10.40 Cvičení a tvoření pro rodiče s dětmi do 3 let.
		 10.40 - 11.30 Volná herna pro děti od 1 roku do 3 let.
		 15.00 - 16.00 Výtvarný kroužek pro děti od 5 do 6 let.
		 16.00 - 17.00 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 4 let.
		 17.00 - 18.00 Cvičení s fyzioterapeutem nejen pro dospělé.
Pátek
= 10.00 - 11.00 Cvičení a masáže miminek od 2 měsíců do 1 roku.
		 11.00 - 12.00 Volná herna, cvičení pro děti od 1roku do 2 let. *
		 10.00 - 11.00 Cvičení s kočárky - druhý a čtvrtý pátek v měsíci.
		* Cvičení miminek a batolátek každý první a třetí pátek.
Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.
Lipové náměstí 17/4, Křelov, 783 36.
www.krelovskykastanek.cz
Hledáme další nadšené a aktivní maminky,
které by se podílely na činnosti centra
(lektorování kroužku, spolupráce na akcích, obohacení programu svými nápady a další…)

NOVÁ SLUŽBA
Pa n í Š p r i n c ová n a b í z í
základní pedikúru, pedikúru
s masáží, perličkovou koupel,
lakování nehtů, přírodní pedikúru
s rybkami Garra–Rufa, parafínové zábaly. Některé procedury lze
poskytnout i přímo u zákazníka.
Kontakt: Naděžda Šprincová,
Nová čtvrť 17, tel. 604 879 270.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, duben 2014

Základní škola a mateøská škola Skrbeò, p.o.

Vás zve na tradièní vítání jara,
které se uskuteèní
5.4.2014
v Základní škole
od 13:30 hodin

Program: jarní tvoøivé dílny dìtí a rodièù 13.30 - 16.00 hodin
vynášením morény a louèení se zimou v 16. 00 hodin

Tìšíme se na všechny jarní pøíznivce.

Obèanské sdružení Skrbeòáèek, o.s.
si Vás dovoluje pozvat na

2.slet èarodìjnic
který se uskuteèní v sobotu 26.4.2014
Sraz všech èarodìjnic a èarodìjù
v 17 hodin u základní školy,prùvodem
pùjdeme spoleènì na høištì.
Na co se mùžete tìšit : zábavný program, soutìže pro dìti i
dospìlé,vatra s èarodìjnicí, tancování okolo ohnì,
dobrá hudba o kterou se postará NIKOLAS MUSIC,
špekáèky pro dìti od èarodìje Dobrodìje zdarma,
obèerstvení zajištìno
Tuto akci podpoøili :

Vstupné dobrovolné

