SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
měsíce roku nezadržitelně běží a blížíme se do druhé
poloviny roku 2018, a tím i k prázdninovým měsícům a
dovoleným. Na plno se postupně rozbíhají údržbářské práce a
stavební činnost v obci. V tomto sloupku Vás postupně informuji o
činnosti v obci, jak na úseku investic, tak údržby.
Byly zahájeny práce na výstavbě odpočívadla v Horních
Skorošicích, dále se plně pokračuje na výstavbě kanalizace
v Nýznerově, kde děkuji občanům za vstřícnost o pochopení
hlavně v období omezení silničního provozu. Upozorňuji občany,
že jednotlivé přípojky k rodinným domkům jsou plně v režii
majitelů rodinných domků, a proto je nutné si z hranice pozemku
po jednotlivé jímky provést tyto práce svépomocně a na vlastní
náklady. Dále byly zahájeny práce na obecních komunikacích, a
to v dolních Skorošicích v úseku pan Šmiro – paní Králová,
v části Nýznerov pan Hadwiger – k mostu, a dále se připravuje
oprava cesty k paní Baranovičové. I při těchto pracích prosím o
trpělivost a pochopení.
Dále obec získala i částečnou dotaci na demoliční práce na
odstranění rodinného domu č. p. 95. V současné době se
připravuje výběrové řízení na dodavatele. V rámci sportovních
aktivit se připravuje výběrové řízení na vybudování FIT stezek
v letošním roce. Rozběhly se naplno práce na svoz bioodpadů.
Koncem měsíce května obec zajistila pro občany kompostéry,
které budou sloužit na výrobu kompostu. Upozorňuji všechny
majitele těchto nádob, že je nutné dodržovat technologický
postup na zpracování tohoto druhu odpadu. Objevují se dotazy,
zda současné nádoby (popelnice na biodpad) se nebudou rušit.
„Sděluji, že ne!“ a budou se i nadále využívat v plné míře.
Koncem dubna a začátkem června na místním hřišti proběhlo
pálení čarodějnic a dětský den za pěkné účasti. Děkuji všem,
kteří se na těchto akcích podíleli. Dále místní hasiči uskutečnili
tradiční kácení máje.
Opět bych chtěl pozvat všechny spoluobčany na 9. ročník
Skorošických slavností, které se uskuteční 4. srpna 2018 od
13:00 hodin na místním hřišti pod názvem „Cirkus“. Dobrovolníci,
kteří by rádi pomohli na přípravě, ať se přihlásí na obecním
úřadě. O dalších realizovaných a přípravných akcích Vás budu
postupně informovat v dalším čísle.
Přeji Vám krásné léto bez velkých výkyvů počasí a pěkné
prázdniny a dovolené.

SETKÁNÍ S ILUSTRÁTOREM

František Kadlec – starosta

V pátek 2. 3. 2018 zavítal
do naší školy ilustrátor Adolf
Dudek. Akci zorganizovala
paní
knihovnice
Marcela
Kolomarová.
Akce
se
zúčastnili i žáci ZŠ Černá
Voda a ZŠ Stará Červená
Voda. Celá akce se nesla
v duchu
letem
světem.
Ilustrátor představil žákům
život
zvířat
na
všech
kontinentech. Do děje vtáhl i učitelky a žáky. Všem se program
moc líbil a těšíme se na další setkání.

VELIKONOCE VE SKOROŠICÍCH

Text a foto: Zdeněk Zapletal

Celý týden před Velikonocemi se v každé domácnosti
uklízelo, velikonočně zdobil domeček i některé zahrádky. Peklo
se, vařilo, smažilo a hlavně se zdobila vajíčka na mrskačku.

Každá holka, žena, máma, teta nebo babička zdobily vajíčko pro
ty chlapce, kteří ji na Velikonoční pondělí navštíví se svou
pomlázkou. Snažily se, aby jejich vajíčko bylo to nejhezčí a od
srdce darované a chlapcům, aby přineslo sílu a zdraví.
Velikonoční pondělí se po
dlouhé a pochmurné zimě
probudilo
do
krásného
slunečného
rána.
Na
teploměru byl sice jen jeden
stupeň nad nulou, ale
sluneční paprsky všechny
probudily.
Ty,
které
neprobudily, hlavně tedy
ženské pokolení, ty probudilo
mužské pokolení politím čerstvou studenou vodou. Děvčata
vstávala a rozdávala, co si pro chlapce nachystala. Čerstvá a
studená voda děvčatům vehnala do žil zdraví a pohyb. Také
mrskačka upletená z čerstvých vrbových proutků nezahálela a
ženskému pokolení darovala lásku, zdraví, krásu a dobrotu. Opět
zase po roce navštívili chlapci i muži své vyvolené, kamarádky,
přítelkyně a známé s velikonoční pomlázkou. Jedlo se, zpívalo,
něco se i popilo a někde se také vzpomínalo.
Na návsi ve Skorošicích byly ozdobeny stromečky
malovanými vajíčky, které ozdobila Školní družina ze ZŠ
Skorošice. Za celé Velikonoční svátky zde přibyly jen dvě vajíčka
ze Skorošic, dvě vajíčka z Lipové a dvě vajíčka z Poštorné.
Doufám, že příští rok už budou vajíčka zdobit naši náves ve
větším počtu.

NOC S ANDERSENEM

Text a foto: Alena Macíková

Noc s Andersenem se
ve Skorošicích konala už
po desáté. Účastnici jeli
vlakem navštívit muzeum
železnic do Horní Lipové.
Večerní výlet se nesl
v duchu
spisovatele
Jaroslava Foglara. Pro
všechny účastníky byly
nachystané rébusy a
hádanky.
V knihovně
jsme si připomněli dílo Josefa Čapka. Všechny děti získali
spoustu sladkých odměn za splněné úkoly. Po náročném večeru
se všichni uložili k spánku. Ráno po malém občerstvení se děti
rozešly domů.
Děkujeme za pomoc s přípravou akce paní Daně Pilíškové a
Aleně Sauerové.

ZŠ A MŠ SKOROŠICE

Text a foto: Zdeněk Zapletal

Akce školy
Na Základní škole Skorošice proběhlo v posledních dvou
měsících mnoho aktivit. Ke konci března se uskutečnil Den
učitelů, kdy žáci předvedli své vystoupení. Byli pozvaní bývalí
zaměstnanci školy, které pan starosta obdaroval kytičkou.
V měsíci dubnu se uskutečnil zápis do 1. třídy v počtu čtyř dětí,
dále beseda na téma „Odpady a planeta.“
Květen patří maminkám, proto žáci vystoupili s programem ke
Dni matek. Sbírali jsme po celý školní rok elektroodpad a dočkali
jsme se výhry 2. místa v ČR, pro kterou jel pan ředitel do ZOO
Praha. Dostali jsme poukaz na nákup elektroniky v hodnotě
10.000,- Kč. Chcete-li nám pomoci vyhrát další peníze, darujte
nám nefunkční, nebo starý mobil či tablet. Soutěž nadále probíhá.

V Písečné se žáci účastnili „Čtenářské soutěže“, kde bojovali
mezi ostatními malotřídkami. V loňském roce vyhrála 1. místo
dívenka z naší školy. V červnu bude škola pasovat prvňáčky na
čtenáře ve spolupráci s místní knihovnou, připomeneme si Den
otců, pojedeme na cyklovýlet, výlet a v závěru školního roku
bychom chtěli s rodiči a žáky posedět u táborového ohně.
Mgr. Hofmannová – učitelka ZŠ

Setkávání s rodiči ve školce
V rámci plnění šablon projektu EU jsme se v MŠ zaměřili na
tyto oblasti:
- Předškolní vzdělávání a příprava na školu. Přednášející paní
Mgr. Kateřina Telčerová
- Čtenářská pregramotnost. Čtení s paní Alenou Macíkovou
- Pohybové aktivity pro rodiče a děti s paní Anou Filo
- Zubní prevence
- Hrátky s hudbou
Proč jsme se rozhodli pro preventivní osvětu? Péče o chrup
již u předškolních dětí je klíčová pro budoucí vývoj jejich zubů. Už
malé děti se musí naučit starat o chrup. Problémem je i
zanedbaná každodenní preventivní ústní hygiena. Rodiče často i
malé děti nechávají, aby si čistili chrup samy. Dítě si tak sice
zvyká na přítomnost zubního kartáčku v ústech a na pravidelnou
hygienu, to však bohužel nestačí. Malé dítě není schopné zuby si
vyčistit tak, aby byly opravdu čisté. Je proto vhodné, aby
předškolním dětem pomáhali s čištěním zubů rodiče. Pozvali
jsme proto rodiče i děti na setkání se zubním lékařem MUDr.
Hanou Novákovou.
Hudba ve všech svých podobách je jedinečným vyjádřením
lidské kreativity. Je přirozenou součástí psychofyzického chování
malých dětí, je jejich přirozeným projevem, který prožívají celým
tělem.
Do MŠ přijala pozvání paní Valerie Pištěláková, která rodičům
ochotně zodpověděla všechny dotazy a poradila, jak vést děti
k hudbě.
Mgr. Radoslava Kubáňová – učitelka MŠ

Přání maminkám
Květen je plný sluníčka, kvete každá kytička. A víte, čím je
ještě známý? Že svátek mají všechny mámy.
Děti z MŠ chtěly udělat maminkám radost a připravily si
přáníčka, pásmo básniček a písniček, které bylo zakončeno
houpavým tanečkem. Druhá polovina programu byla pod
vedením paní Aničky Filo. Děti předvedly, co všechno se už umí
z angličtiny, zacvičily s třásněmi a na závěr jsme si všichni
společně zatančili valčík.
Mgr. Radoslava Kubáňová – učitelka MŠ

Akce a úspěchy školní družiny
Školní družina je plná akcí. Provedli jsme velikonoční výzdobu
stromů v parku před školou, zúčastnili se akce: "Noc s
Andersenem," pořádané knihovnou. Letos jsme navštívili i
železniční muzeum v Horní Lipové. Pro maminky jsme vyšívali
květy na ubrousek a na památku padlých vojáků jsme položili
kytičku k pomníku v Nýznerově.
Vyhráli jsme 1. míso v přírodovědné soutěži pořádané
střediskem DUHA v Jeseníku na téma: "Naše ptactvo".
Zúčastnili jsme se další celorepublikové soutěže o výlet do
pražské ZOO. Měli jsme za úkol vyfotit nebo namalovat nebo
natočit video o gorile, gaviálovi a koni Převalském. Vytvořili jsme
tato zvířata ze sena a z fotek jsme zpracovali video. A co myslíte?
Vyhráli jsme 4. místo a jeli jsme zadara do Prahy do ZOO, kde
pro nás připravili speciální program a dali nám najíst.
ČD vyhlásily soutěž "Desatero bezpečnosti," které se také
účastníme. Téma zpracováváme jako malby na puzzle a
pomáhají nám i rodiče.
Jsme přihlášen i do letní fotosoutěže. Máme vytvořit deset
nejoblíbenějších strašidel. Pracujeme na tom.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Dana Pilíšková – vychovatelka ŠD

Od 15. 3. do 15. 4. byla k vidění v zasedací místnosti OÚ ve
Skorošicích výstava šedesáti malovaných obrázků paní Aleny
Macíkové ze Skorošic, které maluje ke svým pohádkám. Pohádky
píše již několik let pro své děti, děti kamarádů a také pro děti,
které navštěvují MŠ ve Skorošicích. Výstava byla otevřená každý
čtvrtek po otvírací dobu Obecní knihovny.
Děti z MŠ a ZŠ ve Skorošicích si tak prohlédly obrázky: Ježka
Edy z Kamenné, Zlého Skoroše ze Skorošic, Šnečka Dominika
z Lánského kopce, Vodníka Milouše z Nýznerova, Skřítka Sklíčka
ze skorošické sklárny, Vodníka Zelinku z Uhelné, Vílu Bylinku
z Hraničné, Vílu Kopretinku z Račího údolí, Vílu Jehličku
z Vilémovic, Skřítka Kapricka z Bernartic nebo také Skřítka

Dubínka. Na tuto malovanou
výstavu se přišlo podívat
celkem dost lidí a musím
konstatovat, že se přišla podívat
i jedna rodina až z Poštorné u
Břeclavi.
Paní Macíková své pohádky
čte dětem ve školce při
odpoledním čtení, kterého se
mohou zúčastnit i rodiče,
prarodiče nebo sourozenci. Pohádka je proložená obrázky, o
kterých si paní Macíková s dětmi povídá a tímto je zatahuje do
děje pohádkového příběhu. Děti se na pohádkové odpoledne těší
a musím říci, že ne jen děti.
Text: Alena Macíková, foto:Gabriela Kubáková

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 20. a 21.
března
se
v zasedací
místnosti
OÚ
ve
Skorošicích
konala
Velikonoční
prodejní
výstava, kterou pořádala
Obecní knihovna spolu se
spolkem
Šikulek
ze
Skorošic. K vidění bylo
mnoho nádherných a velice
pěkně
udělaných
velikonočních ozdob na stůl, okna, dveře a také vajíčka zdobená
různými technikami a materiály. Pánové si zde mohli zakoupit
vrbovou mrskačku pletenou z osmi nebo devíti proutků a byli na
velikonoce připraveni bez vlastního přičinění.
Děti si smlsly na výborných mafínech nazdobených ručně
dělanými zvířátky a také velikonočními perníčky. Paní Marcela
Kolomarová se svými učenkami se doopravdy činily a jejich
výrobky byly ještě před ukončením výstavy prodány a dokonce
musely některé velikonoční aranže i dodělávat jaký byl o ně
zájem. Návštěvníků se zde sešlo celkem dost. Byly se podívat i
děti ze ZŠ a MŠ ve Skorošicích, které paní knihovnici zazpívaly
písničky o jaru a navodily tak ve Skorošicích jarní náladu.
Velikonoční výstava se povedla a kdo se na ní nebyl podívat,
může jen litovat a přijít třeba příští rok.
Text a foto: Alena Macíková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA KAMENNÉ
Kamenná
je
přímo
stvořená k čarodějnickému
kouzlení.
Skupinka
skorošických občanů se v
pondělí 30. dubna v ranních
hodinách vydala k obecnímu
srubu na Kamenné, kde již
tradičně oslavili tento starý
lidový zvyk.
Stejně jako v minulosti bylo hlavním cílem uvařit v kotli nad
ohněm čarodějnický guláš. Ten se letos mimořádně povedl. O
jídlo a pití nebyla nouze, protože každý kdo přišel, přinesl něco k
pití a k jídlu. Takže se hlavně ochutnávalo, popíjelo peklo na rožni
a povídalo.
Když se setmělo vzplála malá vatra. Pohled do tmavého údolí
prozradil, kde všude se pálí čarodějnice. Ohně byly vidět na
velkou vzdálenost. Asi třicet lidí pak ještě dlouho sedělo při
svíčkách a povídalo si do pozdních nočních hodin.

VÝSADBA KEŘŮ

Text a foto: Josef Anděl

Možná si někteří z vás
pamatují řadu smrků v ulici na
Výsluní.
Ty
chránily
řadu
rodinných domů před větry
vanoucími
od
Polska
a
oddělovaly pole a louky od
rodinné
zástavby.
Bohužel
kůrovec udělal své a smrky
musely být vykáceny.
Obecní úřad nechal vysázet na jejich místo řadu listnatých
stromů. Nutno říci, že některé z nich uschly a ty zbylé zatím
funkci větrolamu neplní.
Radní Libor Filo přišel s nápadem, jak zahustit výsadbu a
přitom ještě výrazně ušetřit. Jménem obce objednal asi 250 keřů

a požádal občany Skorošic, aby je přišli zasadit. Nutno říci, že
jsme se sázeli, kolik lidí přijde.
Stal se malý zázrak. V sobotu ráno se sešlo téměř dvacet
občanů Skorošic (většina z nich nebydlí na Výsluní), kteří
obětovali své sobotní volno a za
malé
občerstvení
poskytnuté
obecním úřadem zasadili keře na
určené místo. Velký kus práce
udělali i skorošičtí hasiči pod
vedením Radka Musiala, kteří
přišli keře několikrát zalít.
Text a foto: Josef Anděl

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční pálení čarodějnic za
šatnami TJ Skorošice proběhlo dne
30.4.2018 od 16 hodin. Sociální
komise ve spolupráci s OÚ Skorošice
připravili mnoho zajímavých her a
soutěží, které si účastníci velice
pochvalovali.
Dále bylo pro děti
připraveno
bohaté
občerstvení,
cukrová vata, skákací hrad, atd. Po splnění všech úkolů byly
vybrány nejkrásnější čarodějnice ve dvou kategoriích, které
obdržely krásné ceny. V 19 hodin došlo k upálení místní
čarodějnice. Na konec starosta obce poděkoval všem dětem a
ostatním účastníkům za zdařilou akci.
Text: Emilie Brezniaková, foto: Zdeněk Zapletal

DĚTSKÝ DEN

V pátek 1.6.2018 proběhl na
místním hřišti TJ Skorošice Dětský
den. Pro děti byly, jako již tradičně,
připraveny rozmanité a zábavné
soutěže, skákací hrad, cukrová vata,
občerstvení a nejvíce děti potěšila
pěna od hasičů z Vápenné. Soutěží
se zúčastnili malí a velcí, všichni
s velkým zaujetím získávali jednotlivé body.
V závěru tohoto zdařilého odpoledne byly vyhodnoceny
nejlepší výsledy ve třech kategoriích a navíc odměněny
nejpovedenější obrázky malované nohou. Ceny věnoval OÚ
Skorošice a sociální komise. Na konec starosta obce tradičně
poděkoval účastníkům i pořadatelům.
Text: Emilie Brezniaková, foto: Zdeněk Zapletal

ZASTUPITELSTVO OBCE
Uplynuly téměř čtyři roky od ustavující schůze Zastupitelstva
obce Skorošice. Na podzim nás čekají nové volby. Jaký bude
jejich výsledek záleží pouze na občanech samotných. Podívejme
se na to, jak pracovalo to stávající zastupitelstvo.
Jednou ze základních povinností každého zastupitele je
účastnic se zasedání zastupitelstva a rozhodovat o zásadních
otázkách souvisejících s rozvojem obce. Hlasovat pro nebo proti
ve prospěch občanů.
Je samozřejmé, že každý zastupitel má svoji práci, může být
nemocný nebo má další povinnosti, které mu brání účastnit se
zasedání. Musí, ale udělat vše pro to, aby se účastnil jednání co
nejčastěji.
První zastupitelstvo obce proběhlo dne 10. 12. 2014 a to
osmnácté v březnu letošního roku. V následující tabulce uvidíte,
kteří zastupitelé berou svoji práci odpovědně a kteří ne. Třeba to
našim čtenářům pomůže v rozhodování u příštích voleb.
Brezniaková Emílie
Solodujev Vladimír
Šuba Josef
Kadlec František
Filo Libor
Hadwigwr Rudolf
Paschkeová Helena
Anděl Josef
Horsák Jaroslav
Niko Michal
Andělová Ludmila
Bandík Martin
Oprašal Miroslav
Langer Martin
Beťáková Dagmar

18x
18x
17x
17x
16x
16x
16x
15x
15x
15x
14x
11x
9x
8x
3x

100%
100%
94%
88%
88%
88%
88%
83%
83%
83%
77%
61%
50%
44%
16%

Josef Anděl

VÝZVA TRANSFÚZNÍ STANICE

Ráda bych Vás oslovila prostřednictvím Transfuzního
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Naše dárcovská základna
nám stárne, získávat nové dárce je čím dál těžší. Celkově je
v celé ČR počet dárců podprůměrný.
Proto bychom Vás rádi požádali o pomoc při šíření informací
ohledně dárcovství krve. Pomozte nám své občany a
zaměstnance motivovat k dobrovolnému dárcovství krve. Darovat
krev může každý zdravý občan ČR, který má 18-65 let (první
odběr by měl být do 60let). Je důležité být zdravý, nebrat žádné
léky a můžete zachránit lidský život. Jednou z hlavních výhod
dárcovství krve je pravidelné sledování zdravotního stavu,
možnost odečtu z daní ve výši až 3000,- za každý odběr a volno
v den odběru v práci.
Facebookové stránky: www.facebook.com/darciolomouc
Internetové stránky:
https://www.fnol.cz/transfuzni-oddeleni_41.html
Natočili jsme i nové edukační video:
https://www.youtube.com/watch?v=ggxWPH6_UqQ
Dárci k nám mohou chodit individuálně, případně mohou
využít i tzv. skupinové odběry, které umíme zorganizovat. Pokud
by Vás cokoliv ohledně dárcovství krve zajímalo, tak budeme rádi
a Vaše dotazy rádi zodpovíme.
Lucie Vybíralová, referent náboru dárců krve

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad, psy,
vodné, pronájem pozemků a nájem z bytů mohou 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. ledna a 31.července dle OZV č. 1/2015. Svoz 1x
za týden do konce dubna, poté 1 x za 14 dní, o termínu svozu od
1.5.2018 budete včas 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 30.6.2018,
VS: číslo popisné+1019
Nájem z bytu je splatný do konce daného měsíce, VS: číslo
domu+3612
Vodné a stočné se platí 1x ročně na základě prováděných
soupisů na konci kalendářního roku, nebo pololetně dle smlouvy
uzavřené s každým odběratelem.
Obecní úřad žádá občany, aby si uklízeli okolí svých hrobů.
Kalíšky od svíček, staré lampičky nebo zbytky výzdoby hrobů
pohozené v jejich těsné blízkosti brání pracovníkům obce v
sekání trávy. Úklid zbytků výzdoby v těsné blízkosti hrobu není
pracovní náplni pracovní skupiny obecního úřadu.
obecní úřad

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Obecní úřad Skorošice zveřejňuje výběrové řízení
obsazení pracovního místa traktorista – údržbář. Přihlášky
podávat do 2. července 2018, podmínky jsou vyvěšeny
webových stránkách obce nebo si je můžete vyzvednout na
Skorošice v úředních hodinách.

SUMMER JOB 2018 JIŽ POTŘETÍ

na
lze
ne
OÚ

obecní úřad

Od 1. do 8. července se ve Vápenné, Černé Vodě,
Skorošicích a Žulové opět uskuteční dobrovolnická brigáda
SummerJob. Zhruba 150 mladých lidí ve věku 18-35 let přijede
pomáhat místním obyvatelům se vším, co je potřeba. Pokud víte
o něčem doma nebo na zahradě, s čím by vám mladí mohli
pomoci, neváhejte se na ně obrátit. Mezi nejčastější práce patří
sekání a řezání dřeva, vyklízení půd, sklepů či stodol, natírání
plotů, vymalování pokojů, práce na zahradě nebo pomocné
stavěcí či bourací práce.
O pomoc si můžete zažádat skrze informační letáky, které
byly/budou rozneseny do poštovních schránek nebo na místním
obecním úřadě, který žádost předá organizátorům. Rovněž je
možné
využít
přihlášení
e-mailem
na
adresu
jobteam@summerjob.eu. Rádi pomůžeme všem potřebným a
budeme rádi, když informaci o naší nabídce doporučíte i svým
sousedům či známým, kterým by nějaká pomoc mohla být
užitečná.
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 na
webových stránkách akce www.summerjob.eu, kde jsou i
všechny další potřebné informace a kontakty.
Kulturní večer ve Skorošicích se uskuteční ve středu 4.7. Na
sále kulturního domu můžete zhlédnout satirické představení Král
Šalamoun v podání absolventů pražské DAMU.

DOMOV JE ZÁKLAD

organizátři akce

Projekt DOMOV JE ZÁKLAD se ocitl v polovině své cesty. Za
celý rok a půl se na preventistky ztráty bydlení obrátilo více jak
120 klientů s žádostí o pomoc při zajištění sociálních dávek,
splátkových kalendářů, jednání s úřady a řešení dalších problémů
s bydlením v osmi obcích Mikroregionu Žulovska, které za
vznikem tříletého projektu stojí.
Poradna se třemi preventistkami ztráty bydlení má ulehčit
představitelům obcí jejich starosti s problémovými nájemci
obecních bytů a potýkat se s bezdomovectvím, ať už zjevným
anebo skrytým. Za těmito problémy však mnohdy nestojí nezájem
či nízká motivace lidí řešit svůj život jinak, jako spíše nepříznivá
životní situace a souhra mnoha nešťastných náhod –
nezaměstnanost, zdravotní stav, nemoci, zadlužení díky
nevědomosti nebo nekalým praktikám finančních „institucí“ či
špatná sociální situace obecně. Málokdo by se pak chtěl ocitnout
v kůži člověka, kterého jeho životní cesta nedobrovolně zavedla
téměř až k bezdomovectví, a který svou situaci neumí, a kolikrát
ani sám nemůže, změnit.
Preventistky ztráty bydlení tak denně pomáhají tvořit rodinné
rozpočty, mapovat pohledávky a zpracovávat splátkové
kalendáře, stejně jako spolupracují se starosty, poskytovateli
sociálních a veřejných služeb i úřady. Svým klientům pomáhají
řešit svou aktuální bytovou situaci, a pokud je to nutné, pomáhají
při komunikaci s pronajímateli bytů a hlídají korektnost nájemních
smluv.
Aby těmto těžkým životním situacím bylo možné předcházet,
pořádají preventistky ve spolupráci s Dluhovou poradnou
v Jeseníku besedy o finanční gramotnosti, kde se také na tyto
situace zaměřují. Mimo to je možné se s nimi setkat také na
mnoha dalších akcích věnovaných levnému vaření či prodeji
použitých věcí v rámci „sousedských bazárků“.
Kontakty:
Jana Horsák – Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Velká Kraš
+420 603 119 871, domov.jana@gmail.com
Petra Rýznarová – Černá Voda, Stará Červená Voda, Vidnava
+420 603 161 040, domov.petra@gmail.com
Ivona Šarmanová – Vápenná, Žulová
+420 603 163 687, domov.ivona@gmail.com
Poradna: Mariánské náměstí 11, 790 65 Žulová
Webové stránky: www.domovjezaklad.webnode.cz
Facebook: https://www.facebook.com/domovjezaklad

KŮROVCOVÁ KALAMITA NA JESENICKU
Také Jesenicko postihla v posledních letech kůrovcová
kalamita a dá se předpokládat, že i v letošním roce bude situace
mimořádně nepříznivá. Nadprůměrně teplé a suché počasí
nastoupilo hned od počátku jarních dnů a probudilo tak hmyzí
škůdce velmi brzy. Kůrovec je v tuto chvíli již velmi aktivní a při
takovém stavu počasí zvládne i 3 generace během jednoho roku.
Nedostatek srážek způsobuje oslabení smrků, které se pak
nemohou napadení účinně bránit. Obecně pro rostliny je typické,
že v případě oslabení mají tendenci se ještě před uhynutím
reprodukovat, tudíž smrky letošní jaro opět masivně rozkvetly,
což se již opakuje několik let za sebou. V příznivých podmínkách
mají smrky semenný rok pouze jednou za několik let. Všechny
tyto faktory výrazně přispívají aktuální nepříznivé situaci.
V loňském roce bylo v okrese Jeseník vykázáno více než 350
tis. m3 kůrovcového dříví.
V měsíci květnu vejde v účinnost novela vyhlášky, kterou se
stanoví podrobnosti o opatřeních v ochraně lesa. Ministerstvo
zemědělství hodlá tímto počinem usnadnit a urychlit vlastníkům
lesa boj s kůrovcem. Doposud se plýtvalo lidskými silami a
těžařskými kapacitami na likvidaci suchých stromů, které kůrovec
již opustil. Novela vyhlášky ukládá povinnost vyhledávat a
likvidovat kůrovce v dosud živých stromech. To je považováno za
nejdůležitější přínos novely. Původní podoba vyhlášky ukládala
vlastníkům lesů postižených kůrovcovou kalamitou přípravu
vysokého počtu odchytových zařízení. Tato opatření ubírala
kapacity pro zajištění včasného vyhledávání napadených stromů

a jejich následné účinné asanace.
Orgán státní správy tímto apeluje na všechny vlastníky lesa,
aby vzniklou situaci brali vážně a o svůj majetek se starali
v souladu s lesním zákonem, tedy prováděli taková opatření, aby
předcházeli a zabránili působení škodlivých činitelů na les. Každý
vlastník lesa má dle lesního zákona svého odborného lesního
hospodáře, na kterého se může kdykoliv obrátit. Pokud si vlastník
lesa nevybral odborného lesního hospodáře sám, vykonávají tuto
činnost pro vlastníky Lesy České republiky, s.p., Lesní správa
Jeseník. Bezplatný poradenský servis poskytuje vlastníkům lesa
rovněž Lesní ochranná služba zajišťovaná Ministerstvem
zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti (www.vulhm.cz/los). Na internetových
stránkách Lesní ochranné služby je zároveň možné najít další
informace a metodické pokyny. Vlastníci lesa se mohou také
obrátit s dotazem na orgán státní správy lesů, kterým je Městský
úřad Jeseník, Odbor životního prostředí.
Ing. Regina Weiserová, Městský úřad Jeseník

HÁDANKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Správně hádali ti, kteří uvedli dům čp. 175, kde dříve bydleli
Josef Faber, Anna Jahn, Josef Meissner a Pavel Hutník s
rodinou, dnes je majitelem Martin Hutník.

Správnou odpověď doručili celkem čtyři čtenáři. Redakční
rada vylosovala tři výherce :
Helmut Latzel
Rudolf Hadwiger
Olga Macíková
Všem výhercům blahopřejeme a současně je žádáme, aby si
vyzvedli drobný dárek na Obecním úřadě ve Skorošicích u pana
Zapletala do 24.srpna 2018.

DNEŠNÍ HÁDANKA

Ing.Martin Bandík

Poznáte dům na obrázku a víte kde se nachází?
Tipy na dnešní hádanku
nám můžete posílat e-mailem
na
adresu
martin.bandik@seznam.cz
nebo je opět odevzdat na
obecním
úřadě.
Uzávěrka
odpovědí na dnešní hádanku je
24. 8. 2018.
Těšíme
se
na
Vaše
odpovědi.
Ing. Martin Bandík

PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

 pouť v Petrovicích
12. 7. 2018
 fotbalový turnaj o pohár starosty
21. 7. 2018
 Skorošické slavnosti
4. 8. 2018
 pouť v Nýznerově
18. 8. 2018
 vítání občánků
23. 9. 2018
 posezení pro důchodce
5. 10. 2018
 Martinská zábava
10. 11. 2018
 vánoční strom
1. 12. 2018
(konečné termíny na plakátech a internetových stránkách obce)
OBECNÍ ČIDLO - periodický tisk územního samosprávného celku
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