SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, nacházíme se na samém konci roku
2016, končí advent a jsou tady vánoční svátky, svátky
dobrosrdečnosti a zklidnění, ale také období nákupů vánočních
dárků, úklidů, pečení cukroví a výzdoby rodinných domů v naší
obci.
V tomto období proběhlo rozsvícení vánočního stromu,
vánoční trhy, Mikulášská nadílka, proběhla výstava na obecním
úřadě a v základní škole, kde se spoluobčané mohli setkat,
popovídat si a občerstvit se. Dnešní uspěchaná doba to jistě
vyžaduje. Na těchto akcích se podílí organizátoři, kteří je nezištně
a ve svém volném čase a s velkým nadšením organizují. Všem
za to patří velké poděkování.
Další poděkování patří jednotkám SDH Skorošice a Nýznerov
za jejich práci a pomoc při organizování akcí. Dále děkuji za práci
redakční radě a dalším za přípravu tohoto zpravodaje. Musím
zmínit také výbornou spolupráci s místní knihovnou a s kulturní a
sociální komisí. Dále děkuji rovněž kolektivu vedení školy a
dětem za přípravu vystupování při různých příležitostech. Rovněž
děkuji kolektivu obecního úřadu, radě obce a zastupitelům obce,
že se vše daří plnit.
Po více než 20. letech opouští náš obecní úřad paní Dagmar
Kabelová. Za odvedenou práci jí děkuji a přeji vše dobré do další
etapy života. V listopadu proběhlo výběrové řízení, kterého se
zúčastnilo 5 uchazeček, a na pozici účetní obce, administrativní
pracovník, byla vybrána paní Lenka Frančiaková bytem Žulová.
Vážení spoluobčané, přeji Vám co nejklidnější prožití
vánočních svátků.
František Kadlec – starosta

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 26. listopadu před první adventní nedělí proběhlo na
návsi ve Skorošicích "Slavnostní rozsvícení vánočního stromu".
V jídelně ZŠ a MŠ byly vystaveny čtyři soutěžní Betlémy.
Naše škola letos vyhlásila vánoční soutěž pro malotřídní školy na
Jesenicku. Do této soutěže se přihlásily čtyři školy ze šesti
možných, a to ZŠ Bernartice, ZŠ Skorošice, ZŠ Stará Červená
Voda a ZŠ Černá Voda.
Děti naší ZŠ si připravili u příležitosti této, Vánocemi naladěné
atmosféry, pásmo koled za kytarového doprovodu pana ředitele,
a děti z dramatického kroužku pásmo o významu čtyř adventních
svící a adventu. V chodbě školy byl prodáván pravý vánoční punč
jak pro děti, tak i pro dospělé. Děti naší školy si vyrobily různé
vánoční ozdoby, které zde byly nabízeny za dobrovolný finanční
příspěvek. Za tyto penízky budou zakoupeny dárečky pod školní
vánoční strom. Všem, kteří nám přispěli, mnohokrát děkujeme.
Slavnostního rozsvícení vánočního stromu na návsi ve
Skorošicích se ujal starosta a místostarostka obce.
Za doprovodu živé hudby si mohli občané naší obce, ale také
lidičky ze širokého okolí pochutnat na zabijačkových výrobcích,
bramborových plackách, zákuscích, palačinkách, svařeném víně,
čaje s rumem, griotkou nebo medovinou. K zakoupení zde byla
také veliká nabídka vánočních svíček, bižuterie a Andělské
kosmetiky s vůní bylinek snad všech druhů.
V zasedací místnosti OÚ se konala prodejní výstava
vánočních ozdob, které ve svém kroužku ručních prací vyrábějí
místní ženy pod vedením paní knihovnice.
Nebudete tomu věřit, ale navštívil nás i Mikuláš s čertem, aby
obdaroval přítomné dětičky Mikulášskou nadílkou.

Skorošické roztleskávačky také přispěly svým vystoupením k
tomuto svátečnímu podvečeru.
Velké poděkování si zaslouží všichni prodejci a také lidičky,
kteří nám postavili vánoční strom a připravili celou náves na tento
sváteční podvečer.
Alena Macíková

SKOROŠICKÁ JEDNOHUBKA
V měsíci říjnu se ve Skorošicích konalo již páté klání
kuchařského umění našich, ale i přespolních kuchařinek a
kuchařů. Po bábovkách, koláčích, štrúdlech a palačinkách přišly
letos na řadu jednohubky, a to v jakékoli podobě. Mohly být
slané, sladké, ovocné, pečené, syrové, prostě záleželo na
každém soutěžícím, s čím do soutěže nastoupí.
Této kulinářské soutěže se na jedničku zhostili mladí, starší i ti
dříve narození. Ani naše drobotina z MŠ a ŠD při ZŠ nezůstala
pozadu a do soutěže přihlásila své vzorky. A že se jim povedly, o
tom žádná! Sedmičlenná porota neměla vůbec lehký úkol,
protože se zde sešlo 28 vzorků a u všech musela posoudit
vzhled, vůni, chuť, a ještě každý vzorek sníst. Nevím, nevím, kdy
do svých úst tito ochotníci vloží další jednohubku. Kdo ví?
Veškeré vzorky byly řádně porotou ochutnány a obodovány.
Notářky sečetly výsledky a nastalo slavnostní vyhodnocení všech
předložených vzorků. Všichni soutěžící si za své kulinářské
umění odnesli do svých domácností malý dárek v podobě
praktického pomocníka do své kuchyně. A jak to všechno
dopadlo?
První místo – Petra Lattembergová, druhé místo putovalo do
Velké Kraše a třetí místo obsadil jediný muž v soutěži pan Tomáš
Lattemberg. Veliká gratulace všem vítězům, ale i poraženým.
Tímto také děkujeme štědrým sponzorům, kteří přispěli ke
krásnému skorošickému podvečeru, všem porotcům, kteří si v
této uspěchané době udělali chvilku času. Poděkování zaslouží
také paní Marcela Kolomarová se svým týmem za zajištění
soutěže a občerstvení jak pro porotu, tak i pro soutěžící a diváky.
Veliké poděkování patří také paní Kateřině Preisové za krásně
ručně malovanou šerpu pro vítěze. Takže jednohubky jsou
snězené a už se těšíme, jaké téma bude příští rok.

text a foto: Alena Macíková

AUTORSKÉ ČTENÍ V MŠ
Rozvíjení čtenářské gramotnosti by mělo být jedním z
hlavních cílů celého vzdělávacího procesu. Děti by si měly
čtenářské dovednosti a návyky budovat už v raných fázích
vzdělávání tak, aby na konci základní školy měli čtenářské

dovednosti dobře zvládnuté a zvyky pevně zakořeněné. Čtení a
čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k
rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení
jsou stále více využívány jako nástroj k dosažení dalších cílů,
které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě.
Pravidelné čtení má zásadní vliv na učení se dětí. Zvyšuje
úspěšnost ve většině škol i v životě. Každé dítě se může stát
dobrým čtenářem, pokud mu poskytneme příležitost a podporu.
Proto věnujeme rozvoji čtenářství mimořádnou pozornost.
Pravidelně, dvakrát v měsíci se scházíme k poslechu autorské
četby, která je zpestřena tematickou výzdobou obrázků a výrobků
z přírodnin. Viz. fotografie na stránkách školy.
Autorkou knih pro děti, popisující krásu přírody a podporující
rozvoj dětské fantazie je paní Alena Macíková. Příběhy o vílách,
skřítcích, šnečcích si rádi vyslechnou i dospělí. Tímto zveme
všechny rodiče i prarodiče k posezení v mateřské škole.
Autorské čtení je pro některé děti jedinečnou chvílí, kdy
patnáct až dvacet minut poslouchají čtený text, a potom sdílejí
zážitky z četby s ostatními.
Ze čtení lze navíc udělat i společenskou záležitost, při které
se
dozvídáme
něco
zajímavého nejen o knize,
o autorovi, ale také sami
o sobě a o druhých. To, že
děti čtou a že je ve čtení
rozvíjíme, znamená, že
rozvíjíme jejich myšlení
a schopnost
porozumět
nejen
textům,
ale
i ostatním lidem a světu
kolem nás.
text a foto: Mgr. Radoslava Kubáňová

VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ A MŠ NA SETKÁNÍ SENIORŮ
S radostí každoročně vystupujeme na setkání seniorů v sále
Obecního domu ve Skorošicích. To letošní se uskutečnilo 21. 10.
2016. Výzvu k vystoupení bereme jako skvělou příležitost k tomu,
aby děti vymyslely něco, co by potěšilo nejen je samotné, ale i
seniory. Díky ní se nám hned při zahájení každoročního
setkávání v mateřské škole navíc podařilo otevřít téma, které je
z našeho pohledu velmi důležité. Příležitost sestavit krátké pásmo
písniček a básniček vnímáme jako jednu z možností podpory
příznivého mezigeneračního klimatu v současné české
společnosti a zároveň ji chápeme jako půdu pro podporu
zdravého, psychosociálního rozvoje dětí.
Abychom děti pozitivně motivovaly k vystoupení, hodně jsme
si povídali o rodině. Díky této příležitosti a přípravám se nám
podařilo provést děti jedním z pozdních období lidského života,
stářím. Stáří se svými hodnotami, výzvami i problémy je pro
mnoho dnešních děti velmi vzdálené i přesto, že právě v naší
obci žije dosud mnoho seniorů ve společné domácnosti se svými
potomky. Pro současnou českou společnost je ovšem typické, že
jednotlivé generace rodin žijí často odloučeně. Stává se tak, že
pro mnohé děti je stáří, i se svými projevy a potřebami, velkou
neznámou. A ona neznalost se může časem promítnout do
mezigenerační odloučenosti, která mnohdy vyústí až do projevů
mezigeneračního nepřátelství a do ageismu.
A právě z tohoto důvodu, ve snaze vychovávat děti k lásce a
úctě ke starým lidem, jsme v naší mateřské škole zařadili do
školního vzdělávacího programu i projekt Rodina - týden pro
naši babičku a dědečka. V jeho rámci jsme pro seniory vytvářeli
dárečky, kreslili obrázky a u toho jsme si s dětmi povídali o rodině
i o tom, jak si navzájem v rodině pomáháme a jak se máme
navzájem rádi. Vytvořili jsme s dětmi nástěnky, kde byly například
náměty šátků pro
babičku
nebo
malovaných hrníčků
pro
dědečka.
V komunikačním
kruhu si pak děti samy
povídaly o tom, jak
své prarodiče potěší,
když jsou hodné, když
prarodičům pomohou,
apod.
Následně
jsme

s radostí s dětmi naší ZŠ a MŠ připravili program pro seniory naší
obce. Děti zahájily tento program, jako kuřátka.
Za babičkou a dědečkem přišli jsme s tanečkem, s pohádkou i s
písničkou. Popřejeme štěstí, zdraví, ať je svět s námi dále baví.
Posíláme sladkou pusinku, posedíme chvilinku u jednoho stolu,
všichni šťastní spolu.
Milá bezprostřednost dětí z naší MŠ seniory velmi potěšila a
nás pocit vzájemné sounáležitosti těchto dvou vzdálených
generací přesvědčil o tom, že tyto mezigenerační akce mají svůj
smysl a hodláme v nich proto i nadále pokračovat…
text a foto: Mgr. Radoslava Kubáňová

BESEDA S MYSLIVCEM
Školní vzdělávací program pro mateřkou školu obsahuje
témata, která mají cíleně rozvíjet znalosti a vědomosti dětí.
Celotýdenní povídání o lese bylo zakončeno v knihovně besedou
s myslivcem.
Zopakovali jsme si, co už všechno víme o lese. Například to,
že v lese je mnoho jehličnatých nebo listnatých stromů. Les je
domovem a úkrytem pro zvířata a ptáky, kteří v lese mají stín pod
hustými větvemi. Koruny stromů v lese tlumí hluk okolního světa
a poskytují zvířatům klid a bezpečí. Vzduch v lese je čistý a
voňavý, plný bzučícího hmyzu a zpěvu ptáků.
Panu myslivci jsme zazpívali tematické písničky o myslivcích,
o lese a lesní zvěři.
Prohlédli jsme si paroží a obrázky z Lovů beze zabraní: kunu,
zmiji, výra, srnce se srnou, jezevce, mravence, jelena s laní,
daňka, muflona, divočáka se selátky, lišku, vlka, sojku, datla,
sovu, veverku, rysa a kukačku. Řekli jsme si, co je hlavním
úkolem myslivce – kontrolovat, chránit a krmit. Při té příležitosti
jsme předali tašku, plnou kaštanů, které děti pro lesní zvířátka
vlastnoručně nasbíraly. Pan myslivec nám odpověděl na
všetečné otázky. Od paní knihovnice všechny děti dostaly
časopis s křížovkami a doplňovačkami s lesní tématikou.

text a foto: Mgr. Radoslava Kubáňová

POSEZENÍ SE SENIORY
Již 26. posezení se seniory připravil Sbor pro občanské
záležitosti při OÚ Skorošice. Uskutečnil se 21. října 2016
v Kulturním domě. Seniory z Petrovic, Sedmi lánů, Dolních
Skorošic a Nýznerova na tuto akci dopravil autobus ARRIVA
MORAVA a.s. Začátek byl stanoven na 14 hodin. Zahájení se ujal
starosta obce F. Kadlec, po přivítání a přípitku všichni uctili
památku spoluobčanů, kteří nás v tomto roce opustili. Také
připomněl nejstaršího občana Skorošic pana Z. Lučana. Po
oficiálním úvodu následovala volná zábava, ke které hrál pan
Švábek. Pro zpestření připravil vědomostní soutěž, ve které
zvítězila skupinka p. Macíka.
Svoje babičky a dědečky přišly pozdravit se svým programem
děti z MŠ Skorošice a děti z dramatického kroužku předvedly
pohádku „Hrnečku vař“. Také vystoupila děvčata s třásněmi, která
zatančila dvě skladby, Saxánu a Piráty z Karibiku. Z Jeseníku již
podruhé přijela pozdravit naše seniory taneční skupina TRSEN.
Jsou to trsající senioři, kteří tančí jak country, tak valčík či polku.
Pro zajímavost, dohromady mají 673 let. Zumbu zatančila
s ženami Ana Filo, v další předvedené skladbě si zatancovali i
senioři.
I letos bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola, ve
které vyhráli všichni přítomní a v hlavní tombole si někteří odnesli
ještě navíc pěkné ceny. Odpolední posezení končilo ve večerních
hodinách a myslím si, že byli všichni spokojení a pořadatelům za
to patří poděkování.
Zdeňka Škrabálková

CHARITATIVNÍ BOWLING

MISTROVSTVÍ SKOROŠIC VE VOLEJBALE

Klub seniorů ze Žulové uspořádal 24. 11. 2016 v Bernarticích
turnaj v bowlingu tří družstev - Skorošic, Bernartic a Žulové.
Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. Přišlo i několik diváků, kteří
nadšeně fandili všem bez rozdílu. Na této akci se vybrala částka
téměř 3 200,- Kč (z toho Skorošice 1 380,- Kč) , která bude
zaslána na dětské onkologické oddělení FN Olomouc. Přispěli
nejen hráči, ale také diváci a další senioři ze Žulové, Bernartic a
Skorošic. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na této akci,
která, jak doufáme, nebyla poslední, a byli bychom rádi, kdyby se
stala tradicí.

V sobotu
19. listopadu

Silvia Brožová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V prvních 14 dnech roku 2017 můžete na celém Jesenicku
potkávat okolo čtyř set malých i velkých koledníčků se
zapečetěnými pokladničkami, kteří se také u Vás ve Skorošicích
těší na vřelé přijetí. Vždyť vybrané finanční prostředky pomohou
právě lidem na Jesenicku.
V roce 2016 Vás na celém Jesenicku navštívilo celkem 102
skupinek „tří králů“ a vykoledovali úctyhodnou částku 534.933,Kč. Z této částky obdržela Charita Javorník na podporu svých
záměrů 356.402,- Kč. Díky Vaší pomoci jsme vyměnili další část
oken v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. Dále
jsme finance použili na rozjezd nové služby domácí hospicové
péče na Jesenicku, jejímž cílem je umožnit péči o umírající
v domácím prostředí.
V letošním roce proběhne Tříkrálová sbírka ve dnech 1. – 15.
1. 2017. Vlastní koledování budou provádět skupinky Tří králů.
Každá skupinka má svého vedoucího, který bude mít u sebe
zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, průkazku se shodným
číslem a občanský průkaz. V případě pochybností máte plné
právo zkontrolovat, zda se skutečně jedná o tříkrálové koledníky.
Jménem Charity Javorník Vám budou tříkráloví koledníci přát
požehnaný nový rok 2017 a prosit o finanční pomoc na
rekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve
Vidnavě.
Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel,
ale také společenskou událostí a prostorem pro setkávání provází ji různé společenské akce a doprovodné aktivity pro
koledníky. Letos poprvé plánujeme živý betlém, vyhlašujeme
rovněž jubilejní 10. ročník výtvarné soutěže a také fotografickou
soutěž o hodnotné ceny. Bližší informace najdete na plakátcích,
facebooku,
nebo
na
našich
webových
stránkách
www.javornik.charita.cz.
Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými
koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:
- dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777,
- bankovním převodem na účet č. 66008822/0800,
variabilní symbol 777.
V případě jakéhokoli dotazu se obracejte na Mgr. Zuzanu
Hanulíkovou
tel: 731 140 095, zuzana.hanulikova@javornik.charita.cz
text a foto: Helena Paschkeová

NE VŠE SE DAŘÍ, JAK BY MĚLO
30. 11. 2014
byla
dokončena
revitalizace
veřejného
prostranství v centru naší obce tzv. NÁVES. Projekt zpracovala
agentura pro rozvoj Střední Moravy v Olomouci. Celou stavbu
prováděla firma Stavby a reality STAR, s.r.o. JAVORNÍK. Celkové
náklady projektu činily 4.658.580,- Kč. Účelem stavby bylo
vytvořit souvislou funkční plochu v centru obce určenou pro
relaxaci a odpočinek. Úprava tohoto prostranství se celkem
povedla, ale nejen občané Skorošic, ale hlavně návštěvníci naší
obce se ptají, kdy konečně ve zbudovaném potůčku poteče voda,
která v něm měla zurčet už na jaře roku 2015 a pořád se nic
neděje. Nebylo by možné na dno potůčku nasypat oblázky a
konečně tu vodu do našeho potůčku pustit a vytvořit tak na naší
návsi balneo – chodníček, který by sem přilákal i více turistů. Je
to jen můj návrh. Doufám, že otázka tohoto chodníčku bude co
nejdříve vyřešena a občané, a hlavně turisté budou spokojeni
s tekoucí vodou.
Alena Macíková

proběhl
ve
skorošické
tělocvičně
již
druhý
ročník
turnaje
ve
volejbale.
Nadšenci
této
hry po deváté
hodině zahájili
boje o „první
místo“. Stejně jako loni nastoupila za naši obec dvě družstva, dvě
byla ze Žulové a jeden tým přijel z Vlčic.
My ze Skorošic jsme přípravu nepodcenili, ale opět jsme se
museli sklonit před mistrovstvím „Vlčáků“ z Vlčic. Stejně jako loni
jsme obsadili druhé a třetí místo. Na pořadí však nezáleželo.
Důležité bylo, že jsme si zahráli a společně si užili celý den.
Děkujeme obci Skorošice za dotaci poskytnutou na
uspořádání turnaje a zakoupení nového míče pro trénink
volejbalu.
text a foto: Helena Paschkeová

KNIHOVNA OCENILA ČTENÁŘE
Obecní knihovna Skorošice ocenila nejvěrnější čtenáře, a to
paní Boženu Drmolovou, která navštěvuje naši knihovnu
pravidelně již 45 let, a paní Annu Bandíkovou, která si půjčuje
knížky už 33 let. Děkujeme jim za přízeň a přejeme hodně let
s pěknou knihou.

text a foto: Marcela Kolomarová

PTAČÍ CHŘIPKA
Ptačí chřipka se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u
nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech
drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u
volně žijících ptáků, ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba
věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické
bezpečnosti a prevence.
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou
netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže. Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují
příznaky nachlazení. Během jednoho až dvou dnů dochází k
vysokému úhynu.
V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků
informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo
místně příslušnou krajskou veterinární správu. Více informací
naleznete na webových stránkách obce v rubrice AKTUALITY.
Ing. Josef Anděl

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ V NÝZNEROVĚ
Obecní úřad v letošním roce dokončil
rekonstrukci
veřejného
osvětlení
v
Nýznerově. Byla provedena výměna
zastaralých svítidel veřejného osvětlení za
nová LED diodová svítidla a byly vyměněny staré poruchové
rozvaděče za nové. Realizace byla řešena dodavatelsky na
základě veřejné zakázky malého rozsahu. Finanční prostředky
čerpala obec z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
Náklady na rekonstrukci dosáhly částky 541.166,- Kč, z toho 40%
bylo hrazeno z Programu obnovy venkova a 60% hradila obec.
Ing. Josef Anděl

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úřady budou moci kontrolovat kotle
Úřady dostanou pravomoc kontrolovat, čím lidé doma topí
v kotli, a udělovat za tyto prohřešky pokuty. Umožní to novela

zákona o ovzduší. Prověrky domácích kotlů zákon umožní od
ledna 2017. Fyzická kontrola by byla až krajním řešením.
Úředníci musí majitele nejdříve písemně vyzvat, aby sjednal
nápravu, a informovat ho, co může nastat. Lidem, kteří by
kontrolu domů nepustili, hrozí postih až 50 tisíc Kč, stejně jako za
topení
nevhodným
materiálem.
Více
informací
na
http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu.
Blíží se výročí 750 let od založení obce
Vážení spoluobčané, na rok 2018 obecní úřad připravuje
oslavy výročí 750 let od založení obce. K tomuto výročí se
připravuje vydání knihy o historii obce, která postupně vzniká.
Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat o spolupráci, a to
zapůjčení všech dostupných knížek o obci. Například: „Skorošice,
dějiny jedné německé vesnice na Jesenicku“. Vydali K. Dressel,
R.Kretschmer, J. Dressel, 1969, 280 stran, 124 vyobrazení, 2
plány. Napsaná německy. Dále prosím o zapůjčení fotografií a
dalších historicky zajímavých materiálů. Všechny poskytnuté
materiály budou vráceny. Předem děkuji za zapůjčení a dobrou
spolupráci.
Ceny a poplatky
Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad, psy,
vodné, pronájem pozemků a nájem z bytů můžete zaplatit na
pokladně obce nebo bankovním převodem na číslo účtu
20721841/0100.
Poplatek za odpady – výše 450,- Kč na osobu a rok, VS: číslo
popisné + 1340, termín pro roční plátce 31. leden, pololetní plátci
mají termín 31. července, dle OZV č. 1/2015. Svoz popelnic na
komunální odpad je týdně ve středu do května 2017. Svoz
popelnic a kontejnerů na bioodpad je již ukončen a pokračování
svozu bude v březnu 2017, o přesném termínu budete
informováni.
Poplatek ze psů – výše 100,- Kč za prvního psa a za každého
dalšího je 150,- Kč, splatnost do 30. 4. běžného roku, VS: číslo
domu + 1341.
Poplatek za pronájem pozemků − splatnost do 30. 6. 2016,
VS: číslo popisné + 1019.
Nájem z bytu je splatný do konce daného měsíce, VS: číslo
domu + 3612.
Vodné a stočné se platí minimálně 1x ročně na základě
prováděných soupisů na konci kalendářního roku nebo pololetně
dle smlouvy uzavřené s každým odběratelem. Prosíme občany,
aby začátkem prosince nahlásili stav vodoměru nejpozději do 15.
12. 2016 na OÚ.

však po 2. sv. válce ztratil na významu a zanikl. Dům dále sloužil
jako výměnek k usedlosti čp. 119, která stávala ihned naproti, po
levé straně za kamenným mostem směrem na Kamennou,
jejíž vlastníkem byl Vilém Fiala. Dnešními vlastníky jsou Ullrichovi
a dům slouží k rekreačním účelům.

Hádanku z minulého čísla uhodlo a správnou odpověď
doručilo osm čtenářů. Redakční rada vylosovala tři výherce:





Helmut Latzel
Monika Hadwigerová
Krystýna Beťáková

Všem výhercům blahopřejeme a současně je žádáme, aby si
vyzvedli drobný dárek na Obecním úřadě ve Skorošicích u pana
Zapletala nejpozději do 15.1. 2017
Ing. Martin Bandík

DNEŠNÍ HÁDANKA
V dnešní hádance máte za úkol přiřadit vyobrazené kaple
označené čísly k místním částem obce, označeným písmeny, kde
kaple stojí či stávaly. Například: 1a) atd.

Knihovna
Obecní knihovna Skorošice bude v době vánočních svátků
uzavřena, a to od 22. 12. 2016. Děkujeme za pochopení.
Uzavírka Červenohorského sedla je přerušena
Silnice 1. třídy č. I/44 spojující Bělou pod Pradědem a Kouty
nad Desnou silničáři opět na zimní sezónu zprůjezdnili. Stalo se
tak od 15. listopadu, kdy cestáři ukončili letošní stavební práce na
rekonstrukci silnice. Plně do užívání bude cesta na
Červenohorské sedlo předána v květnu příštího roku.
Zkontrolujte si doklady
Každý osobní doklad má omezenou platnost. Zkontrolujte si,
zda některému z vašich dokladů nekončí.
Občanské průkazy – se strojově čitelnými údaji občanům
mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let
s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou
platnosti na 35 let.
Řidičské průkazy – platnost dokladu je omezena u skupin A, B
na dobu 10 let, u skupin C, D, E na dobu 5 let.
Cestovní pasy – všechny cestovní pasy České republiky jsou
platné po dobu v nich uvedenou.
O vydání všech osobních dokladů lze požádat na příslušném
obecním úřadě s rozšířenou působností (Městský úřad Jeseník).
obecní úřad

HÁDANKA Z MINULÉHO ČÍSLA
Hádanku z minulého čísla uhodli ti, kteří uvedli dům čp. 164 v
Horních Skorošicích, staré označení čp. 80, kde byl dříve obchod,
který provozovali Arthur Becke a po něm Anna Beierová, který

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 17. 2. 2017. Těšíme
se na Vaše odpovědi.
Ing. Martin Bandík

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeniny oslavil:
pan Karel Pilíšek 85 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
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