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10. Listopadu 2017

Z činnosti obecního úřadu
 Oprava místní komunikace „ Kosaře „ byla v záři dokončena a firmou
Strabag předána. Projekt na opravu komunikace byl zpracován ve výši
3,5 milionu korun. Do výběrového řízení na zhotovitele se přihlásilo 6
firem. Nejvhodnější nabídku dala firma Strabag a.s. 2.690.964 Kč,
včetně DPH. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj na tuto opravu
je ve výši 998 tisíc Kč. Dotace již byla obci proplacena.
 Proběhla kontrola Finančního úřadu na dotaci na biokompostéry.
Zatím nemáme rozhodnutí o výsledku kontroly.
 Připravovali jsme se na audit – kontrola hospodaření za rok 2017,
proběhl 3. 11. 2017. Obec hospodaří bez chyb a nedostatků.
 Povinností obecního úřadu bude od příštího roku mít pověřence na
ochranu osobních údajů – musíme absolvovat sérii školení k této
problematice a připravujeme se na audit osobních údajů.
 V letošním adventu opět proběhne vánoční dílna – 24. 11. 2017,
vánoční strom před obecním úřadem, adventní koncert. Vše bude
upřesněno pozvánkou.
 Společně s finančním výborem a s paní účetní připravujeme rozpočet
na rok 2018.
 Ve středu 22. 11. 2017 v 17,00 hod. na obecním úřadě proběhne
Veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Bohumila Hojgrová
starostka obce
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U S N E S E N Í z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 20. září 2017.
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávy ověřovatelů z 21. veřejného zasedání ZO dne 19. 6.2017 a 22.
mimořádného veřejného zasedání ZO dne 28. 6.2017.
2) rozpočtová opatření č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017.
3) projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného
účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2016.
2. schvaluje
1) navržený program 23. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) dodatky ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č.
50890080.
3) podpis Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN na
období 8/2017 – 12/2018 se společností Amper Market, a. s.
4) prodej obecního pozemku p. č. 1423/2 v k. ú. Vernířovice u Sobotína za cenu
475 Kč/m2, tj. 199 025 Kč, a náklady spojené s prodejem p. L. B.
5) úhradu předložených nákladů na opravy obecního úřadu.
6) opravu střechy obecní sýpky firmou Kotraš Ondřej s.r.o., Bartoňov 38, Ruda
nad Moravou, za částku 22 506 Kč včetně DPH.
7) příspěvek obce Vernířovice ve výši 1 459 Kč měsíčně na provoz Pošty Partner
v Petrově nad Desnou od 1. 3. do 31. 12. 2017 a pověřuje starostku podpisem
Partnerské smlouvy o zajištění poštovních služeb.
8) dodatek k platné a účinné Smlouvě o poskytování právních služeb
s navýšením paušální odměny na částku 5 000 Kč měsíčně od 1. 9.2017.
9) dar ve výši 2 000 Kč pro Vincentinum poskytovatele sociálních služeb
Šternberk, příspěvkovou organizaci.
10) dar ve výši 1 000 Kč pro Hospic na Svatém Kopečku.
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Oprava místní komunikace v obci Vernířovice - Kosaře.
zhotovitel provedl stavební úpravu stávající místní komunikace dle
odsouhlasené projektové dokumentace
• základní šířka navržené opravy je 3,0 m v živičném povrchu a na každé
straně 0,25 m šířky recyklátu
• recyklát byl použit z předchozích staveb zhotovitelské firmy
• recyklát tvoří nezpevněnou část krajnice, která ovšem po působení
klimatických podmínek (v letních měsících), bude mít vlastnosti blížící se
velmi hrubému asfaltu
• technologické postupy byly dodrženy dle platných legislativních podmínek
(normy, technické předpisy…)
•

Příčný řez komunikací
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Výsledky voleb v obci.
Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

186

109

58,6

109

107

98,17

Strana
Číslo
1
2
3
4

Název
Občanská
demokratická stran
Řád národa –
vlastenecká unie
Cesta odpovědné
společnosti
Česká str. sociálně
demokratická

Platné hlasy

Strana

Plané hlasy

Celkem

%

Číslo

Název

Celkem

%

16

14,95

12

Stran svobodných
občanů

5

4,67

0

0

15

Česká pirátská strana

9

8,41

1

0,93

20

TOP

5

4,67

7

6,54

21

ANO

24

22,42
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Radostné česko

0

0

24

Lidovci

11

10,28
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Komunistická strana

6

5,6

29

SPD-Okamurovci

10

9,34
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Strana zelených

3

2,8

Kulturní komise starostky obce.
12. srpna se konala již tradiční taneční zábava na hřišti, kterou organizovala
obec. K poslechu a tanci hrál p. DJ Dave Rehurek. Akce se zúčastnilo kolem sta
spokojených účastníků. Občerstvení bylo výborné, počasí nám přálo. Považujme
zábavu za vydařenou akci a děkuji Všem, kteří se podíleli na organizaci.
23. září proběhly hody u příležitosti svátku Sv. Matouše a den otevřených
dveří na Obecním úřadě. Kulturní komise připravila občerstvení ve víceúčelové
místnosti na OÚ, kde si lidé mohli dát kávu, čaj, ochutnat koláčky a trubičky
zdarma. Obecní úřad byl otevřen od 15 - 18 hod.
Mše Svatá v našem kostele se konala jako každoročně od 16 hod.
Spolek Pěstitelů a chovatelů spolu s Penzionem Čarodějka se podíleli na
občerstvení – makrely, klobásy, točené pivo, burčák, víno, limo apod. K poslechu a
tanci hrála skupina MONA.
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Vítání občánků
7. října jsme přivítaly na obecním úřadě dva nové občánky, Anežku
Matějíčkovou a Daniela Ondráčka. Děti dostaly od OÚ dort, přívěšek - znamení
zvěrokruhu a pamětní list.
Děkujeme slečně Nikole Příhodové za příjemnou kulturní vložku – hra na
kytaru spojená se zpěvem.
Naši jubilanti.
V červenci paní Ledvoňová, paní Žampachová, paní Mertová a paní Hloušková,
v říjnu pan Köhler, pan Hloušek, paní Kratochvílová a paní Svozilová
V září jsme se rozloučili s panem Zdeňkem Staňkem
Laskavá apatyka.
Brusnice borůvka.
V letních měsících, především v měsíci srpnu dozrávají borůvky. Máme to
štěstí, že nám rostou " divoce" téměř za humny a můžeme si je jít nasbírat.
Čerstvé plody obsahují spoustu vitamínů a minerálních látek, především
vitamín C, B2, B5, B6, provitamín A, železo, hořčík, vápník, mangan, měď, chrom a
zinek.
Jsou vhodné pro posílení zraku - zlepšují noční vidění, zostřují zrak a zlepšují
prokrvení sítnice.
Plody snižují cholesterol, zlepšují pevnost a pružnost cév, jsou tedy i
vhodným doplňkem stravy při ateroskleróze, křečových žilách nebo žilní
nedostatečnosti dolních končetin, ale i prevencí proti infarktu a mozkové mrtvici.
Borůvková šťáva je výborná k hydrataci při chřipce a nachlazení, protože
poskytuje nejen tekutiny, ale i výživu a zároveň snižuje horečku.
Sušené plody jsou vynikajícím na akutní i chronický průjem, čaj ze sušených
plodů je vhodný k dennímu pití při zánětech střev (dráždivý tračník, Crohnova
nemoc).
Listy se používají do směsí proti cukrovce. Sbírají se před květem rostliny, od
června do července, nikoli v době, kdy už nasazují plody, protože podporou vývinu
plodů ztrácejí listy své účinné látky. Necháme je zavadnout jeden den na slunci,
poté dosoušíme ve stínu.
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Plody necháme zavadnout na slunci a dosoušíme umělým teplem (v sušičce,
na topení, v otevřené troubě). Teplota při sušení nesmí přesáhnout 40°C. Nálev z
listu (borůvčí) - polévkovou lžíci zalijeme 1/4 1 vroucí vody, necháme 15 minut
vyluhovat, pijeme 3x denně při cukrovce.
Tinktura z borůvek
100 g čerstvých plodů zalijeme 1/2 l vodky, necháme 2 týdny vyluhovat,
slijeme, plody vymačkáme. Užíváme jednou denně před obědem na posílení cév,
při vysokém cholesterolu, nedokrvování dolních končetin, jako prevenci infarktu.
Užití borůvkových plodů v kuchyni netřeba příliš rozepisovat. Všichni známe
kynuté borůvkové knedlíky, marmeládu, zavařené borůvky, šťávu či borůvkový
likér s rumem.
- MP –
Komise životního prostředí starostky obce Vernířovice.
Přestože bydlíme uprostřed lesů a dřeva je tu dost, mnozí si zvláště, když
ještě nemrzne, občas přitopí „elektrikou“.
Neodborné a nezodpovědné připojování a užívání dalších a dalších
elektrospotřebičů výrazně zvyšuje riziko vzniku požáru.
Požár může způsobit opravdu jakýkoliv elektrický spotřebič připojený na
rozvod elektrické energie, jako jsou například naprosto běžné věci (televizor,
pračka, lednička, lampička, žehlička, rychlovarná konvice, atd.).
Jedno z největších nebezpečí vzniku požáru spojené s užíváním
elektrospotřebičů tvoří také samotné zapojení těchto spotřebičů za pomoci tzv.
prodlužovaní šňůry s více zásuvkovými výstupy. Prostě, když již mám „prodlužku“
tak na ni pověsím ještě „teplomet“.
Nesmíme zapomenout na příčinu vzniku požáru spojenou s užíváním
elektrospotřebičů, což je nedbalost osob a nedodržování návodu výrobce. Dbejte
na čistotu kolem a uvnitř spotřebiče, prach a blízkost hořlavých předmětů zvyšují
riziko vzniku požáru.
Je třeba dbát na údržbu komínů.
Komise ŽP dále upozorňuje - vzhledem k opakujícím se nedostatkům při
podávání žádostí o kácení dřevin mimo les, komise ŽP předkládá hlavní zásady
týkající se této problematiky.
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Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu
fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (listopad-březen).
Patřičné formuláře žádosti o kácení dřevin mimo les a oznámení
kácení, naleznete na oficiálních webových stránkách obce a je možno si je
vyzvednout na obecním úřadě.
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Diagram postupu při kácení dřevin rostoucích mimo les.

Pastva skotu na hřebenech Jeseníků.
Turisté, kteří navštíví horskou chatu Švýcárnu obdivují krásné exempláře
skotského náhorního skotu, který se pod chatou pase.
V okolí Švýcárny se skot pásl ještě v první polovině dvacáteho století až do
roku 1943 , kdy pastva byla ukončena.
Návrat krav do okolí turistické chaty je nejen symbolickým návratem
k tradičnímu způsobu hospodaření, ale je zejména opatřením ke zvýšení druhové
rozmanitosti, podpořením zbytkových populací konkurenčně slabých druhů, včetně
vzácných a zákonem chráněných rostlin.
Obnovenou pastvu v lokalitě realizuje od roku 2012 za podpory CHKO pan
Václav Merta, farmář z Vernířovic, majitel malého stáda náhorního skotu, který je
vhodný pro uvedenou lokalitu.
V některých z příštích čísel se zmíníme o dalších chovatelských aktivitách
v obci například o pasteveckém družstvu v souvislosti s tzv. Donathovým dvorem
v místě dnešní dančí farmy.
Použity materiály z webu jeseniky.ochranaprirody.cz/
-JS-
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