SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
stojíme na konci prvního pololetí roku 2016. Dětem začínají
prázdniny, blíží se doba dovolených a odpočinku. Tak jako v
jiných obcích, tak i v naší obci běží čas dál.
Obec získala dotace na výstavbu zeleně ze Státního fondu
životního prostředí. Výsadba ovocného sadu by měla být
provedena do konce letošního roku.
Dále obec byla úspěšná a získala dotaci z Programu obnovy
venkova 2016 na rekonstrukci veřejného osvětlení v Nýznerově nová část a na výměnu rozvodových skříní v obci. V dalších
letech se taktéž počítá s celkovou rekonstrukcí elektrické sítě
"NN" v horní části Nýznerova a následně s rekonstrukcí
veřejného osvětlení (instalace LED svítilen).
V oblasti vybavenosti hasičských družstev se nám postupně
daří dovybavit obě družstva, jak Skorošice, tak i Nýznerov, za
finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a obce.
Rád bych Vás, vážení spoluobčané, pozval na oslavy 150.
výročí založení hasičského spolku ve Skorošicích, které
proběhnou 16. července 2016 od 13:00 hod. na fotbalovém hřišti
ve Skorošicích. Další významnou kulturně společenskou akcí s
bohatým programem, která je v plné přípravě, jsou Skorošické
slavnosti, které proběhnou 6. srpna 2016 na fotbalovém hřišti.
Tímto Vás opětovně na tyto velké akce zvu.
Velmi úspěšně se v naší obci rozvíjí svoz bioodpadu.
Postupně tento systém vyhodnocujeme ve spolupráci
s Technickými službami Jeseník. Občané, kteří ještě nemají k
dispozici nádobu na bioodpad, mají možnost si ji vyzvednout na
obecním úřadě, tel.: 584 437 246 - pan Zapletal.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v následujících letních
měsících hodně sluníčka, klidné prožití dovolených a načerpání
sil do další části letošního roku. Školákům samozřejmě odpočinek
od školních lavic a povinností a co nejlépe strávené letní
prázdniny.
František Kadlec – starosta

ŠKOLNÍ ROK 2016/17 VE SKOROŠICÍCH OHROŽEN?

Vážení spoluobčané, přátelé školy,
zastupitelstvo obce dne 8. 6. 2016 projednávalo na základě
žádosti ředitele školy udělení výjimky ZŠ pro následující školní
rok, která se žádá z důvodu nižšího normativního stavu na ZŠ.
V případě udělení výjimky bude obec doplácet z obecního
rozpočtu na 1 žáka na mzdy 35 tis. Kč. Pro informaci uvádím, že
na následující školní rok by se částka pohybovala ve výši 300 tis.
Kč. Hlavní příčinou snížení počtu žáků je odchod žáků 1. až 5.
ročníku do okolních škol. Tímto bych chtěl požádat rodiče z naší
obce, aby přehodnotili a zvážili tuto vážnou situaci a děti posílali
do naší školy. Mimo jiné ještě uvedu, že rada obce na
předchozím zasedání schválila poskytovat jednorázový příspěvek
5 000,- Kč každému novému nastoupivšímu prvňákovi a 3 000,Kč každému odcházejícímu páťákovi s platností od školního roku
2016/17. Podmínky budou upřesněny.
Vážení spoluobčané, tímto krátkým oslovením bych Vás rád
pozval na mimořádné zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční dne 22. června t.r. v 19:00 hod. na sále KD Skorošice
za účasti zastupitelů a vedení školy k této mimořádné situaci.
Věřím, že zastupitele zajímá i názor Vás, vážených spoluobčanů,
rodičů a dalších příznivců školy.
František Kadlec - starosta

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSLAVÍ 150 LET

Vrátím se trošku do historie této dobrovolné složky v obci. Je
historicky podložené, že i naši obec postihly požáry. Během let
lehlo v obci mnoho domů popelem. Byla to vždy pro obyvatele
velká rána. Postavit nový dům bylo tehdy velice složité a mnoho
požárem postižených rodin se sestěhovalo k příbuzným, nebo
opustili naši obec. Lidé si pomáhali, jak jen mohli. Některé domy
se podařilo opět postavit, ale většina jich přešla v zapomnění.
V roce 1642 lehlo popelem velké šoltéství při obléhání obce
Švédskými vojsky. Největší požár, který je ve farní kronice
zapsán, je požár zdejšího kostela v roce 1833. V ovčíně dvě
děvečky, které při práci slavily svátek Kateřiny, převrhly svíci, od
které vznikl požár chléva, fary, kostela, a shořelo i několik domů
v ulici pod kostelem. Ten večer foukal tak silný vítr, že hořící
šindele z kostela létaly až do Tomíkovic. Štěstí bylo, že v tuto
dobu byla sklizena veškerá úroda a venku byl studený a vlhký
podzim a hlavně, že se vítr obrátil do polí. Kdyby tomu tak nebylo,
byly by následky tohoto požáru mnohem horší.
Po této katastrofě se místní sedláci, řemeslníci, učitelé a
hlavně farář domluvili a požádali vedení obce, aby byla pořízena
hasičská stříkačka. Ta byla i díky sbírce zakoupena v roce 1866.
Po zakoupení krásné a hlavně v té době velice účinné stříkačky
bylo v hostinci Groner 1. 1. 1866 oficiálně založeno hasičské
družstvo a jeho velitelem byl ustanoven vrchní učitel Endlichter,
který se později vypracoval až na krajského inspektora
hasičského sboru Frývaldova. Tolik z historie.
Dnes, to je v roce 2016, je starostou hasičů ve Skorošicích
pan Jaroslav Vítek a velitelem zásahového družstva pan Boris
Čermák. K dnešnímu dni má tento dobrovolný sbor 40 členů,
z toho v zásahové jednotce jich působí 18.
Celá budova hasičské zbrojnice dostala nový kabát, byla zde
postavena nová velká a účelná šatna se sprchami i s malou
kuchyňkou. Hasiči mají po mnoha letech i svou klubovnu, kde se
setkávají při různých příležitostech. Vlastní dva hasičské vozy, a
to starou Tatrovku, na kterou nedají dopustit, a po generální
opravě také Avii.
Letos slaví naši hasiči 150 let od svého založení. Všichni si
zaslouží, abychom jim přišli v den oslav poděkovat za jejich
příkladnou práci nejen pro naši obec. Dělají tuto práci dobrovolně,
tedy ve svém volnu a bez peněžního ohodnocení, a vždy
profesionálně. Vzpomeňte si jen na povodně v roce 2009, kdy byli
k dispozici nám všem a brodili se vodou a bahnem několik dní a
nocí mokří, zmrzlí a hladoví. Zachraňovali náš majetek a majetek
obce. Proto si zaslouží naše poděkování.
Alena Macíková

JAK SI VEDE MATEŘSKÁ ŠKOLA

V posledním čísle jsme Vás z naší Základní a Mateřské školy
informovali o vynášení Moreny. Co se od té doby událo?Na
začátku března navštívilo naši školu loutkové divadlo Kašpárkův
svět z Opavy s vtipnou pohádkou Kašpárek v pekle, při které se
děti pobavily a také poučily o tom, že mají být odvážné.
Měsíc knihy a čtenářů – březen – jsme s dětmi oslavili
návštěvou knihovny s příslušným programem.
A opět je tady divadlo, tentokrát v kulturním domě v Javorníku,
kde jsme s dětmi shlédli pohádku Zvířátka na statku, kterou
předváděla loutkoherecká scéna z Hradce Králové. V podání
dvou loutkoherců a loutek se děti vtipnou formou dovídaly, jak se
mají chovat nejen ke zvířátkům, ale i k sobě navzájem.
Na konci dubna se v tělocvičně školy slétly čarodějnice z okolí

Skorošic. Maminky připravily našim dětem hezké masky
čarodějnic i malých čarodějů, a tak jsme se bez ostychu vypravili
na čarodějnické klání. Spolu s dětmi základní školy absolvovaly
naše malé čarodějnice a malí čarodějové soutěže na pěti
stanovištích. S pomocí paní učitelek je hezky zvládli a byli po
zásluze odměněni pravými čarodějnickými odměnami, např.
čarodějnickým kloboukem či netopýřími náušnicemi.
Na začátku května jsme se opět s dětmi sešli s paní
knihovnicí Marcelou Kolomarovou v knihovně a popovídali jsme si
s ní o tradicích jara. Děti s nadšením sdílely své zážitky z Pálení
čarodějnic ve Skorošicích i ze Sletu čarodějnic ve škole a
zazpívaly paní Kolomarové písničku s humorným textem: „O
Čarodějce na dvorku, která startuje motorku.“ Ve volné chvilce si
děti prohlédly knížky podle svého samostatného výběru a některé
knihy, např. O třech strašidýlkách a o Medvídkovi PÚ, jsme si na
přání dětí půjčili ke společnému čtení před odpoledním spaním ve
školce.
A protože v úvodu května bylo příznivé počasí pro sportování
dětí, zorganizovala paní Kolomarová již tradičně pro děti
z mateřské školy Sportovní dopoledne s knihovnou na školní
zahradě. Děti závodily ve sportovních disciplínách jako např.
kutálení míče, běh s kolečky nebo jízda na odrážedle, a to vše
mezi kuželkami. Samotné sportovní soutěže i závěrečné
vyhlášení vítězů s odměňováním si děti jak se patří, užily.
Asi sami uznáte, že je ve školce zábava a nenudíme se v ní.
A to nejlepší nás teprve čeká. Na konci května se chystáme
společně s žáky základní školy vyrazit na výlet do Dolní Moravy,
kde budeme mít příležitost navštívit Mamutíkův vodní park, Fun
park a Lesní zážitkový park. Na výlet se těšíme a doufáme, že se
nám všem bude moc líbit.
Ing. Zuzana Halfarová – učitelka MŠ

VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ

Ve dnech 14. až 19. března byla k vidění v zasedací
místnosti obecního úřadu výstava ručních prací. Na této výstavě
se podílelo 12 žen se svými výrobky. Při výrobě velikonočních
dekorací bylo použito mnoho různých technik a materiálů. Nejvíce
se objevovaly výrobky pletené z papírových ruliček. Návštěvníci
mohli vidět také malovaná, pletená a háčkovaná vajíčka, kuřátka,
zajíčky a další předměty.
Výstava byla otevřena ve všední dny i v sobotu a vstupné bylo
dobrovolné. Každým dnem
provázela
jedna
z vystavovatelek a na místě
jste si mohli vyzkoušet různé
techniky tvoření. Návštěvníci
vyplňovali velikonoční kvíz,
který vyhrála Magdalena
Wardzala. Blahopřejeme.
text a foto: Zdeňka Škrabálková

DO SKOROŠIC ZAVÍTALO DIVADLO

V neděli 17. dubna se v Kulturním domě sešlo asi 80 diváků
ze Skorošic a okolí, aby shlédlo divadelní představení herců
z Brna. Divadlo Klauniky Brno předvedlo didaktickou klaunikyádu
inspirovanou románem MIGUELA de CERVANTESE SAAVEDRY,
zpracovanou podle vzoru velkého českého emigranta J. A.
Komenského DON QUIJOTE de la MANCHA.
V hlavních rolích se představili přední světový chůdoherec
Lenoire Montaine a Zuzana-Anna Růt a ostatní role si zahráli

OPĚT PŘILÉTLY ČARODĚJNICE

Den čarodějnic připadl letos na příjemně prosluněnou sobotu.
V odpoledních hodinách přilétly malé a velké čarodějnice a
usadily se v prostoru za šatnami místního fotbalového klubu.
Pořadatelé pro ně i diváky připravili různé tematické soutěže, po
jejichž splnění následovala odměna pro všechny soutěžící.
Jedním z úkolů bylo namalovat obraz čarodějnice, který byl zvlášť
vyhodnocen, ocenění získala Jana Škrabálková.
Při reji čarodějek a čarodějů vybrala přísná porota ty
nejzajímavější kostýmy ve třech kategoriích. Na prvních místech
se umístily Michalka a Lucinka Vavřínovy z předškoláků, Julinka
Kmoníčková ze školáků a Anna Kubicová obhájila první místo
z loňského roku z řad dospěláků.
Pro
všechny
bylo
připraveno
občerstvení,
hrála
reprodukovaná hudba, v programu vystoupily Skorošické
roztleskávačky a pro děti byl připraven skákací hrad. V podvečer
byla zapálena vatra a upálena čarodějnice. Tím bylo zakončeno
pěkné odpoledne.

text: Zdeňka Škrabálková, foto: Zdeněk Zapletal

ČARODĚJNICE PŘILÉTLY I NA KAMENNOU

Krásné sobotní odpoledne využila skupinka skorošických
občanů k oslavě dne čarodějnic a vydala se už v ranních
hodinách na kouzelné místo nad Skorošicemi. Kamenná je přímo
stvořená k čarodějnickému kouzlení, a protože byl krásný
slunečný den, vyjelo nebo vyšlo na kopec nad Skorošicemi víc
jak třicet lidí. Někteří se zastavili jen na chvíli, jiní zůstali až do
tmy.
Je však nutno podotknout, že se čarovalo hlavně v kotli nad
ohněm. Výsledkem byl vynikající čarodějnický guláš, který všem
moc chutnal. Ostatně o jídlo nebyla nouze. Podmínkou totiž bylo,
že každý kdo přišel, přinesl něco k jídlu a k pití. Takže se hlavně
ochutnávalo, popíjelo a peklo na rožni.
Když se setmělo, vzplála vatra a všichni se přesunuli do
vyhřátého srubu. Tam se u roztopených kamen povídalo až do
pozdních nočních hodin. Půlnoční návrat domů po svých všem
prospěl.

text a foto: Ing. Josef Anděl

PŘEHLÍDKA PÓDIOVÝCH SKLADEB
místní občané, na které se herci obrátili. Výbuchy smíchu a
potlesk značil, že se obecenstvo dobře bavilo.
text: Zdeňka Škrabálková, foto: Marcela Kolomárová

Regionální centrum Sportu pro všechny (SPV) se sídlem
v Žulové uspořádalo v sobotu 14. května přehlídku pohybových
skladeb.
Sportovního dopoledne se zúčastnili cvičenci ze Skorošic.
Maminky s dětmi tančily na skladbu „Lucinka“, Skorošické
roztleskávačky vystoupily se skladbou „Pohyb je zábava“ a

„Passionate“ a se skladbami „Červená Karkulka“, „Nic není
nemožné“ a „Pojďme si hrát pod duhou“ vystoupily taneční
skupiny pod vedením Any Marie Filo.
Celkem diváci shlédli 15 skladeb, ve kterých se předvedlo 122
cvičenců ze Žulové, Skorošic, Písečné, Černé Vody a Ostružné.
Vítězi byli všichni, kdo se zúčastnil. Za svou píli, energii a
originalitu získali zlaté medaile, které byly zakoupeny ze
sponzorského daru města Žulové a obce Skorošice. Autoři
skladeb obdrželi diplom a kytičku.
Celá akce byla zakončena společným vystoupením všech
cvičenců na skladbu „Sex bomb“.

text: Zdeňka Škrabálková, foto: Ivona Šarmanová

CO UMÍME, S LÁSKOU SDĚLÍME

Děti MŠ Skorošice si připravily program pro rodiče
s přehlídkou nových poznatků, básniček a písniček, které se
naučily. Vystoupení se konalo 6. května v budově školy.
Ústředním tématem byl „Let do vesmíru“. Nastartovali jsme
motory a vyletěli až nad hory. S využitím přirozeného zájmu a
snahy dětí chtít poznat svět, který nás obklopuje.
S pedagogickou podporou vnímání, představ, myšlení, řeči a
fantazie a se snahou prohloubit poznání a již získané dovednosti,
jsme si zahráli na kosmonauty, kteří přistávají v různých částech
naší Země. V závěru jsme se šťastně vrátili zpět do náruče
rodičů, kde se cítíme nejbezpečněji.
Děti předaly rodičům drobné dárky, které samy vyrobily.
Jelikož se vystoupení dětí rodičům líbilo, rodiče na oplátku
chystají program pro děti s překvapením a s vlastním divadelním
vystoupením, které se bude konat u příležitosti MDD.
Za skvělou spolupráci jsme rádi a rodičům našich dětí moc
děkujeme.

koruny, která je součástí korunovačních klenotů. Komu ani toto
řemeslo nepadlo, uplatnil se v oboru krejčovském. Nejdelší práci
zabírala výroba busty Otce vlasti. Na té se dlouho pracovalo, ale
už ji můžete spatřit na naší výstavce v přízemní chodbě školy,
kam všechny zveme.
text a foto: Bc. Bohdana Krzystková – učitelka ZŠ

PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE ČERNOHOUSE

Jméno Tomáše Černohouse není některým obyvatelům
Skorošic neznámé. Již několikrát se účastnili přednášek o jeho
cestování po světě.
Dne 6. května 2016 přijel opět do Skorošic, aby se podělil
s posluchači o zážitky z pozoruhodných cest, které podnikl.
Tentokrát nás Odysea zavedla do míst, ve kterých se tajil dech.
Na kole vyrazil do Izraele a Palestiny, pěšky do posvátných míst
Gruzínského Kavkazu a nakonec jsme pomocí stratosférické
sondy vzlétli na okraj naší planety.
Na 20 posluchačů se sešlo v zasedací místnosti OÚ a se
zájmem si vyslechlo poutavé vyprávění doplněné množstvím
fotografií a videozáznamů. Velmi zajímavé bylo video o
stratosférické sondě, kterou nadšenci včetně Tomáše
Černohouse vypouštěli ze středu České republiky, což byla obec
Číhošť. Dozvěděli jsme se, co všechno museli podniknout na
úřadech a dispečinku letového provozu, aby mohli sondu vypustit.
Vše se jim podařilo a my jsme měli možnost shlédnout záznam o
celém průběhu. Na závěr přednášky bylo zodpovězeno několik
dotazů k jeho cestování.
Zdeňka Škrabálková

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V posledních týdnech se na Jesenicku opět objevují podomní
prodejci, kteří nemají až tak čisté úmysly, jak občanům prezentují.
Podomní prodejci, kteří se vydávají za zaměstnance různých
známých firem, se vtírají do domácností zejména seniorů a
nabízejí buď velmi předražené výrobky nebo smlouvy
s nevýhodnými podmínkami.
Nabádáme všechny občany k opatrnosti:
- cizí osoby nikdy nepouštějte do svých domovů, pokud vám
chtějí něco říct nebo nabídnout nějaké zboží, mohou to udělat na
veřejném místě,
- zaměstnanci velkých firem mají u sebe vždy zaměstnaneckou
kartu a na zákaznické lince firmy si můžete jejich totožnost ověřit,
- nikdy nepředkládejte své osobní doklady ani zaplacené faktury
za energie,
- před podpisem smlouvy si vše důkladně pročtěte
- hodnotu nabízeného zboží si můžete rychle ověřit na internetu,
- pokud se pro koupi rozhodnete, nechejte si čas na rozmyšlenou,
- od prodejce si můžete vzít vizitku a zavolat mu později.
V případě, že se s nepoctivými podomními prodejci setkáte,
neváhejte a obraťte se na nejbližší policejní stanici nebo přímo na
linku 158.
por. Ing. Tereza Neubauerová - tisková mluvčí policie

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA
text a foto: Mgr. Radoslava Kubáňová – ved. učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVILA NAROZENINY

Kdo by opomenul 700. výročí narození
otce? Zní to prapodivně - kolika let by se asi
musel člověk dožívat, aby mohl slavit 700.
narozeniny otce? Ale tady to bylo trochu jinak.
Jednalo se o Otce vlasti. Tedy slavil a slaví celý
národ.
Základní škola a Mateřská škola Skorošice
také. Výročí Karla IV. jsme věnovali celý
několikadenní projekt, který začal motivačním filmem Noc na
Karlštejně. V dalších dnech žáci zjišťovali různé informace o
tomto
významném
panovníkovi,
stali
se
staviteli pod jeho taktovkou
a postavili hrad Karlštejn a
Chrám sv. Víta. Kdo
nestavěl, mohl zkusit dělat
zlatníka
a
pomáhal
s výrobou Svatováclavské

Rok 2015 představoval pro smrkové porosty na Jesenicku
významný stresový faktor. Dlouhotrvající extrémní teploty
v loňském roce výrazně urychlily vývoj kůrovců a umožnily
navýšení počtu generací. Je tedy třeba přijmout opatření k
eliminaci jejich dalšího namnožení.
Město Jeseník vydalo nařízení o opatřeních k ochraně lesa,
které specificky upravuje povinnosti vlastníků lesa v oblasti
ochrany lesa. Nařízení se vztahuje na celý správní obvod obce s
rozšířenou působností (území celého okresu Jeseník). Obsah
nařízení je zveřejněn na úředních deskách všech obcí okresu
Jeseník. V případě nesplnění uložených opatření hrozí poškození
dalších lesních porostů a vznik hospodářských škod.
Dále MěÚ Jeseník, odbor životního prostředí upozorňuje
vlastníky lesa, že bylo započato s přípravou zpracování nových
lesních hospodářských osnov, které budou platné od 1. 1. 2018.
Osnovy se zpracovávají pro zjištění aktuálního stavu lesních
porostů a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře
menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob,
pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán.
Zpracovávají se obvykle na období 10 let. Osnovy mimo jiné
obsahují podrobné údaje o stavu lesa (druhové složení, věk,
porostní zásobu, návrhy hospodářských opatření atd.). Město
Jeseník vydalo nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování

lesních hospodářských osnov. Vlastníci lesa mají tedy nyní
možnost uplatnit u MěÚ Jeseník, odboru životního prostředí své
hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov
nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti výše uvedeného
nařízení, tzn. nejpozději dne 8. 8. 2016. Je vhodné, aby vlastník
lesa své záměry konzultoval se svým odborným lesním
hospodářem. Každý vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho
lesa bezplatně. Obsah nařízení o vyhlášení záměru zadat
zpracování lesních hospodářských osnov je opět zveřejněn na
úředních deskách všech obcí okresu Jeseník.
Městský úřad Jeseník

SKOROŠICKÁ HÁDANKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Správně hádali ti, kteří uvedli budovu
bývalého hostince či správní budovu
bývalé pily v Nýznerově.
V tomto čísle zpravodaje se k historii
rozepíši trochu podrobněji, protože není
v obci tolik objektů, které by si zasloužily
pozornost, jako právě pila ve Skorošicích,
kde většina z nás prožila mnoho
šťastných let ze svého pracovního života.
Pila, která byla známá pod jménem
Erlenův mlýn a vedle stojící dům čp. 267
(Zifčákovi), byla postavena kolem roku
1865 sedlákem Štefanem Fröhlichem.
Fröhlich následně obdržel koncesi na
prodej alkoholických nápojů a v domě otevřel hostinec, kterému
dal jméno Hostinec u Erlenova mlýna.
Jeho syn Hermann Fröhlich pak hostinec i pilu prodal v roce
1895 Josefu Gottwaldovi, a ten dále v roce 1912 Janu Klugerovi,
který ale v roce 1913 zemřel na následky pracovního úrazu.
Následně se stala majitelkou jeho vdova Agnes Klugerová, která
se znovu provdala za Ferdinanda Frölicha - bratra Hermanna
Frölicha a dalším majitelem byl v letech 1931 až 1945 její syn
Albert Kluger.
Další ze synů Alfred Kluger postavil v letech 1931/32 nedaleko
pily nový hostinec, kterému dal jméno Hostinec u Erlenova dvora
(čp. 301), na který byla převedena koncese na prodej
alkoholických nápojů z č.p. 267. Po jeho smrti v roce 1943 vedla
hostinec jeho manželka Elsa Klugerová. Pila, která byla nově
postavena v roce 1920 Ferdinandem Klarem, se vzhledem k
nedostatku vody dlouho neudržela a další majitel Adolf Geier z
Petrovic, který ji vydražil v roce 1930, ji byl brzy donucen uzavřít.
Po roce 1945 pilu provozoval pan Stejskal ze Žulové a dále
závod Jesenické pily, n. p. Šumperk, který v letech 1948 až 1954
soustřeďoval soukromé pilařské firmy do rukou státu, a který byl
předchůdcem Severomoravských dřevařských závodů, n. p.
Šumperk.
V průběhu roku 1991 byl veškerý majetek, práva a závazky
národního podniku převedeny na akciovou společnost
Moravskoslezské dřevařské závody Šumperk, a.s., která provoz
v závodě Skorošice pozastavila v roce 2000.
Dalším majitelem byla společnost KARTIMEX spol. s r.o.
z Brna, Doc. Ing. Jana Šarmana, CSc., ta výrobu v polovině roku
2002 zcela ukončila. Pilu, již bez strojního zařízení, zakoupil v
dražbě pan Stanislav Šandera z Prahy, kdy se o obnovení
provozu již nedalo vůbec hovořit. Následně areál pily, se
zchátralými budovami, vydražila počátkem roku 2015 fa. SETRA,
spol. s r.o. Brno, zabývající se mimo jiné demolicemi objektů a
recyklací stavebních sutí, která jej vlastní dosud.
Hádanku z minulého čísla uhodlo a správnou odpověď
doručilo rekordních 16 čtenářů. Redakční rada vhodila všechny
odpovědi do klobouku a vylosovala tři výherce:
- Naděžda Hutníková
- Helmut Latzel
- Mgr. Jiří Kubica
Všem výhercům blahopřejeme a současně je žádáme, aby si
vyzvedli drobný dárek na Obecním úřadě ve Skorošicích u pana
Zapletala nejpozději do 15. 7. 2016.
Ing. Martin Bandík

DNEŠNÍ HÁDANKA

Poznáte budovu na fotografii a víte, kde stojí?
Tipy na dnešní hádanku nám můžete posílat e-mailem na
adresu martin.bandik@seznam.cz nebo je opět odevzdat na

obecním úřadu.
Uzávěrka odpovědí na dnešní hádanku je 15. 8. 2016. Těšíme
se na Vaše odpovědi.

Ing. Martin Bandík

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Ředitel ZŠ a MŠ oznamuje, že od 10. 8. 2016 přijímá
zaměstnance na pracovní pozici uklízeče/ky. Úvazek 0,60 (24
hodin týdně), platové zařazení dle Přílohy č.1 k NV č. 564/2006
Sb.
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo e-mailem (přílohou)
v ZŠ Skorošice do 21. 6. 2016. Součástí přihlášky je stručný
životopis, průběh předchozích zaměstnání, adresa, telefon, email.
Mgr. Mojmír Ševčík - ředitel

NABÍDKA POMOCI – SUMMERJOB 2016

Od 1. do 8. července se ve Vápenné, Černé Vodě,
Skorošicích a Žulové uskuteční dobrovolnická brigáda
SummerJob. Účastní se jí zhruba 150 mladých lidí ve věku 18-35
let, kteří zdarma pomáhají v domácnostech, na zahradě, na poli
či na stavbě. Například při natírání plotů, vyklízení sklepů nebo
stodol, štípání či skládání dřeva, sekání trávy a kopání.
Práci jim můžete nabídnout přes webové stránky
www.summerjob.eu, na telefonním čísle 774 902 712 (Václav
Kašpar) či na místním obecním úřadě, který žádost předá
organizátorům. Během celé akce budou pořádány kulturní večery,
na které jste srdečně zváni. Program večerů SummerJobu
naleznete krátce před akcí na plakátech vyvěšených v obci nebo
taktéž na webových stránkách akce.
obecní úřad

PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ













Pouť u Křížku na Kamenné
150. výročí hasičů Skorošice
fotbalový turnaj o pohár starosty
pouť v Petrovicích
Skorošické slavnosti
pouť v Nýznerově
vítání občánků
posezení pro důchodce
Martinská zábava
vánoční strom
Mikulášská nadílka
fotbalový turnaj Nýznerov

19. 06. 2016
16. 07. 2016
23. 07. 2016
17. 07. 2016
06. 08. 2016
20. 08. 2016
25. 09. 2016
21. 10. 2016
12. 11. 2016
26. 11. 2016
03. 12. 2016
31. 12. 2016

(konečné termíny na plakátech a internetových stránkách obce)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci březnu oslavil narozeniny:
pan Vlastimil Gebauer - 80 let

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu.

Chcete-li zveřejnit v obecním zpravodaji informaci o narození nebo úmrtí, je nutné, aby zákonný
zástupce dítěte, jubilant nebo v případě úmrtí manžel, děti nebo rodiče vyplnili formulář, který je k
dispozici na Obecním úřadě Skorošice a souhlasili se zpracováním osobních údajů obecním
úřadem a zveřejněním jména a dalších osobních údajů ve zpravodaji. Toto opatření je nutné
dodržet v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zveřejnění ve
společenské rubrice je zdarma. Podmínkou zveřejnění je místo trvalého bydliště jubilanta na
území obce Skorošice a předání písemné žádosti nejpozději v den uzávěrky příštího čísla.
obecní úřad

OBECNÍ ČIDLO - periodický tisk územního samosprávného celku
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