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31. října 2016

Z činnosti obecního úřadu.
 V průběhu měsíce září proběhly práce na úpravě cesty ke hřbitovu a část cesty
od kostela směrem k mostu. Dále firma Ing. Petry Kotrašové provedla sestřih
živého plotu kolem hřbitova.
 Rovněž byla započata práce v obecním archivu externím pracovníkem.
 Ve spolupráci se svazkem obcí údolí Desné jsme aktualizovali povodňový plán
obce.
 Hodové slavnosti 24. 9. 2016 byly zdařilou akcí, kterou připravila kulturní komise
starostky obce ve spolupráci se Spolkem pěstitelů a chovatelů Vernířovice a
penzionem „Čarodějka“.
 V měsíci říjnu jsme připravovali volby do krajského zastupitelstva – účast voličů
v naší obci byla pouhých 24,12% !
 7. - 10. 10. 2016, proběhl sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
celkem odvezeno 4,2 tuny.
 Obec připravuje žádost o dotaci na lesní techniku a výběrové řízení na
elektroinstalaci budovy obecního úřadu.
 Čekají nás plánované kontroly, hasičský záchranný sbor – kontrola krizového
plánu, finanční správa – kontrola dotace na opravu kříže u kostela z roku2012,
dotace na VPP za léta 2014 a 2015 a kontrola (audit) hospodaření obce ze strany
krajského úřadu.
 16. 10. 2016 proběhlo vítání občánků
Bohumila Hojgrová, starostka obce
Usnesení č. 14 /2016 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice konaného
dne 7. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce Vernířovice:
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 13. veřejného zasedání ZO dne 15. 6.2016.
2) zprávu starostky o činnosti OÚ.
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3) rozpočtová opatření č. 5/2016 a č. 6/2016.
2. schvaluje
1) navržený program 14. veřejného zasedání a jednání dle schváleného programu.
2) záměr prodeje obecních pozemků p. č. 765/1, 2305/2 a 1946/4 v k. ú. Vernířovice u
Sobotína za cenu 60 Kč/m2.
3) bezplatnou výpůjčku na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2036, a to části
obecního pozemku parc. č. 2377 – vodní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Vernířovice u
Sobotína dle situačního výkresu. Záměr výpůjčky zveřejněn dne 22. 8.2016.
Výpůjčka pro pí Z. N., účelem výpůjčky označené části pozemku je položení trubek
PVC od domu č. p. 125 Vernířovice do vodoteče, které budou sloužit jako svod
z čističky odpadních vod.
4) podání žádosti na Státní pozemkový úřad o dodatečnou změnu smlouvy ( článek
IV. ) o bezúplatném převodu pozemků ze dne 8. 3.2006 uzavřenou původně
s převodcem pozemkovým fondem ČR, mimo jiné, parc. č. 1177/5 a 1177/10 v k. ú.
Vernířovice u Sobotína, z důvodu změny územně plánovací dokumentace, kdy
původně měly být dotčené pozemky určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou
nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně (fakticky SV – plochy smíšené
obytné venkovské), nyní novým územním plánem jsou určeny na OV – plochy
občanského vybavení – zázemí pro hřiště.
5) zrušení bodu IV. Kupní smlouvy na pozemek p. č. 1177/12 ze dne 3. 12. 2007
uzavřené mezi Obcí Vernířovice a p. P. K. v plném znění: Prodávající se dohodl
s kupujícím na předkupním právu s věcnými účinky k převáděnému pozemku, a to pro
případ převodu nezastavěného stavebního pozemku na třetí osoby (mimo převodu na
příbuzné ), za cenu uvedenou v bodě II. této smlouvy. Výstavbou rodinného domu č.
p. 231 přestala platit podmínka pro převod nezastavěného pozemku. Současně dává
p. P. K. svolení k provedení výmazu předkupního práva obce Vernířovice na pozemky
p. č. 1177/12 a st. p. č. 434 v k. ú. Vernířovice u Sobotína v katastru nemovitostí.
6) předloženou Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy,
Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
7) předložený vyřazovací protokol – nerealizovaných investic v částce 1 117 304 Kč a
dokončených projektů v částce 82 270,24 Kč.
8) zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování žádosti o
dotaci na akci „ Revitalizace Merty a Ztraceného potoka s povodňovým parkem“
firmu AGPOL, s.r.o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc.
Z komise životního prostředí.
Ve III. čtvrtletí roku 2016 se komise sešla na třech místních šetření žadatelů o
kácení dřevin rostoucích mimo les a dále dvě šetření v rámci projektu „Povodňového
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parku“ společně s projektantem. Cílem bylo posouzení jednotlivých dřevin, které jsou
v kolizi s realizací výše uvedeného projektu. Na předmětných pozemcích je navrženo
a bude odstraněno 50 ks nadlimitních (nad 80 cm) dřevin a dalších 70 – 80 ks dřevin
podlimitních.
Obec tímto předběžně oznamuje občanům, že mohou žádat o umožnění
provedení samovýroby palivového dříví. Podmínky samovýroby budou vyvěšeny na
úřední desce v průběhu měsíce listopadu.

Z kulturní komise
Naši spoluobčané oslavili svá životní jubilea, v srpnu pánové Staněk a

Ledvoň, v září pan Nezhyba, a v říjnu paní Kovářová a Večeřová, pánové Köhler a
Spáčil.

Laskavá apatyka.
NACHLAZENÍ A BYLINKY
Máme slunečný, krásný a poměrně teplý podzim. Les voní o mnoho intenzivněji,
než v létě, vše v přírodě "dospělo" a pomaličku se chystá ke spánku. Toto roční
období s sebou přináší i nachlazení. Tipů, rad, co dělat, existuje mnoho, tady jsou
moje.
Pokud Vás nachlazení poctí svou návštěvou nebo zatím klepe na dveře, určitě
ho nepodceňujte. Dokáže hodně oslabit organismus a přejít do závažnějšího
onemocnění - chřipka, zánět dýchacích cest, angina...
Co udělat ?
- snižte fyzickou zátěž
- vyhýbejte se průvanu, zajistěte si dostatečný příjem tekutin
- mějte nohy, ruce a hlavu v teple
- nezatěžujte trávicí soustavu, jezte střídmě - lehká strava pomáhá snadněji odbourat
jedovaté látky
- odpočívejte, snažte se hodně spát
Horečka je dobré znamení, že tělo bojuje s viry a bakteriemi.
- při prvních příznacích můžete sníst 2-3 stroužku česneku denně po dobu 3-5 dní a
klidně v tom pokračujte dál, pokud cítíte, že je to tak správné, dále se mi osvědčuje
například.
ČESNEKOVÝ ČAJ S CITRONEM A MÁTOU
Nakrájet stroužek česneku na drobné kousky, rozmačkat. Přidat šťávu z 1/4
citronu a pár mátových lístků. Spařit horkou vodou, nechat přikryté louhovat 3-5
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minut. Pokud je to pro někoho "nepitelné", můžete přisladit medem. S medem to
nepřehánějte - zahleňuje!
CIBULOVÉ ZÁBALY NA CHODIDLA NA NOC
Nakrájet cibuli, přiložit na chodidla, obléct bavlněné ponožky, udrží cibuli, tam,
kde má být a dají se vyprat.
BYLINKY VHODNÉ DO ČAJOVÝCH SMĚSÍ
Šípek - posiluje obranyschopnost
Květ černého bezu, lípa - podporují pocení
Heřmánek, anýz, fenykl - uvolňují hleny
Jitrocel, mateřídouška - zklidňuje dávivý kašel, uvolňuje hleny
Divizna - kašel
Šalvěj - protizánětlivá bylinka, bolesti v krku, vhodná ke kloktání
Dobromysl - čistí zahleněné plíce
Řebříček - čistí krev, napomáhá dostat z těla infekci, bolesti hlavy
Kopřiva- čistí krev, rozpouští hleny a vše., co do těla nepatří
Řepík - bolesti krku, angina, úžasná protizánětlivá bylinka, vhodná ke kloktání
Podběl, mochna, yzop, echinacea, tužebník, máta......
Příroda nám nabízí spoustu léčivek pro nachlazení, je jen na Vás, které si
vyberete.
Moje oblíbená čajová směs: květ černého bezu, lípa, mateřídouška, jitrocel,
kopřiva, řebříček, tužebník.
OLEJOVÉ NOSNÍ KAPKY
Olivový nebo dýňový olej, šalvěj lékařská, máta peprná, heřmánek. Louhovat na
teplém, slunném místě (u mne okno v kuchyni směrem na jihovýchod) dva týdny.
Scedit, přefiltrovat. Kapat do nosu podle potřeby.
Olej přilne více na nosní sliznici než vodní kapky a delší dobu tak působí léčivé
látky obsažené v bylinkách.
TŘEZALKOVÝ OLEJ
Při "odřeném" nosu z neustálého smrkání. V létě si můžete olejíček vyrobit, ale
lze i koupit ve specializovaných obchodech.
TINKTURY
Medvědí česnek, rakytník, echinacea (třapatka nachová), lichořeřišnice jsou
vhodné bylinky, které povzbudí imunitní systém. Důležité je užívání tinktury i po
uzdravení alespoň měsíc. V průběhu nachlazení 3x/den 10 kapek, po uzdravení
alespoň 1x denně.
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KLOKTADLA
Vhodnými bylinkami ke kloktání jsou řepík, šalvěj, měsíček, heřmánek. Odvary z
nich nebo kloktání tinktur z nich. Stačí vybrat jednu z bylinek, není nutné míchat vše
dohromady.
SIRUPY
Vhodný je sirup ze smrkových výhonků, jitrocelový, echinacea, rakytník.
KOUPELE NOHOU
Dvě hrsti květu černého bezu přelít 2-3 l vroucí vody, nechat zchladnout na cca
40°C, scedit a vlít do 10l teplé vody. Nohy ponořit na dobu 15 minut, dolévat horkou
vodu, popíjet bylinkový čaj po doušcích.
Po koupeli do postele, odpočívat, spát a naslouchat svému tělo, co si žádá.
-MP

Historické okénko.
Kostel svatého Matouše.
Nejvýznamnější památkou v obce je kostel sv. Matouše na místě původní
kaple asi z roku 1711, na místě, kde se v noci údajně zjevovali upíři.
Roku 1773 byl kostelík zvětšen a byla též přistavěna věž. Poslední velkou
úpravou prošla stavba roku 1847. Inventářem kostela jsou dva věžní zvony,
zasvěcené sv. Josefu (větší ze zvonů) a Panně Marii a sv. Matoušovi (menší). V
malém sanktusníku je ještě jeden menší zvon. Další součástí vybavení jsou
varhany, původní pocházely snad už z konce 18. století, sto let později byly
vyměněny za větší, které jsou zde po opravách dodnes. Od roku 1883 jsou na
věži kostela umístěny též hodiny, které zhotovil místní sedlák a kutil Johann
Rotter z usedlosti č.p.118.
U kostela se nachází další dvě významné památky.
Litinový kříž, který byl postaven na náklady majitelů vízmberského panství,
rodiny Kleinů roku 1865 (stejný byl téhož roku postaven na novém hřbitově).
Litinový kříž je zakotven v podstavci z místní horniny - krupníku.
Socha svatého Jana Nepomuckého, která je jedinou státem chráněnou
památkou na území obce. Krupníkový sloup byl u kostelní zdi vztyčen roku 1784
jako díkůvzdání místních farníků za to, že cisterciácký mnich P.Sedlaczek setrval
ve Vernířovicích jako farář i po zrušení svého domovského kláštera ve
Velehradě.
Náš kostel je zasvěcen sv. Matoušovi a proto pár slov o jeho osobě.
Sv. Matouš žil v 1. století n. l. Narodil se v Kafarnau v Galileji. Původně byl
celníkem, stal se Ježíšovým učedníkem. Je příkladem člověka, který učiní rychlé a
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správné rozhodnutí pro přímé následování Ježíše Krista. Podle tradice je
autorem jednoho z evangelií, které nese jeho jméno.
Po Seslání Ducha Svatého působil nejprve mezi Židy v Palestině a napsal
pro ně evangelium aramejsky; jeho dnešní řecký text je pozdějším překladem.
Kam odešel hlásat evangelium potom, nelze s jistotou tvrdit. Starokřesťanská
tradice se zmiňuje o Etiopii, Persii a Pontu u Černého moře. Přesné údaje o
místě, době a způsobu Matoušovy smrti nejsou známy.
V západní i východní církvi je uctíván jako mučedník, který přišel o život v
Sýrii nebo v Arábii stětím (popř. probodnutím) na oltáři nebo upálením. V 11.
století mu byl v Salernu (v jižní Itálii) postaven kostel. V něm jsou dnes uloženy
jeho ostatky, byly tam převezeny v roce 952.
Svatý Matouš je patronem finančních a bankovních úředníků, účetních,
celníků; je vzýván jako přímluvce proti opilství.
Více najdete v publikaci Vernířovice a to nejen o kostele, ale i o celé obci. Publikace je k dostání na
obecním úřadě za 45 korun.
-JS-

Havarijní oprava obecní komunikace 1a Kosaře – příspěvek čtenáře.
Tvrdím jedno: kdo nejde k volbám, nemá právo kritizovat vládu a zrovna
tak kdo nechodí na zasedání zastupitelstva, nemá právo kritizovat jejich práci,
protože o ní nic neví.
Kolik z vás občanů či chalupářů bylo na veřejném zasedání, kde se
rozhodovalo, jak a kdo provede nejnutnější opravu cesty.
Hodně málo, tam mohl každý vznést poznámku či nápad kdo by byl třeba
vhodný pro tuto opravu, aby byl případně osloven. Zato kritika na údajně špatně
a draze opravenou cestu byla velká, bohužel od lidí, kteří ji nepoužívají. Já po ní
jezdím dvakrát denně většinou na kole i ve tmě a i po dvou měsících nevidím
žádné díry.
Tato cesta se už dvakrát opravovala za minulého zastupitelstva, jednou
tuším za 35 tisíc a podruhé za 220 tisíc, kdy po třech týdnech se objevily hned
vedle oprav nové díry. A co je zajímavé, nikdo tam nechodil, nekontroloval a
poté nekritizoval špatně provedenou práci.
Čím to asi bude? Že by nějaká osobní averze nebo jen osobní věc. Na
posledním zastupitelstvu bylo řečeno, že si to myslí ještě několik dalších lidí.
Zřejmě to budou ti bezpohlavní (promiňte ten výraz, ale nic slušnějšího mě
nenapadá), kteří nemají koule na to, aby přišli na zasedání a řekli svůj názor tam.
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Připomínají mi ty zakuklence na demonstracích pěkně v hloučku si bouchnout,
ale zadky mají stažené, aby je nikdo nepoznal.
Chodím na zasedání pravidelně za každého zastupitelstva a vidím, že na
tato jednání přijdou lidé, kteří potřebují, aby jim zastupitelstvo něco odkleplo, a
pak už zapomenou, kde obecní úřad sídlí.
Tady bohužel osobní averze vůči druhým vede k tomu, že na různé akce
obecního či spolkového formátu lidé nechodí ze zásady,(sami již dávno nevědí
proč). Naštěstí většina občanů, chalupáři, rekreanti a občané okolních obcí,
nejsou zatížení touto chudomyslností a jsou nadšení z takových akcí tvrdíce, že
je škoda, že se u nich nic takového nepořádá.
Josef Potyka, občan Vernířovic
Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice.
V měsíci červenci, srpu a září jsme opakovaně provedli certifikovanou
osobou aplikaci herbicidů na veřejných prostranstvích obce (hřiště, hřbitov,
střed obce).
V tomtéž měsíci se „hrstka“ (12) členů spolku nadšených cykloturistů
vydala do Rychlebských hor projet si věhlasné rychlebské cyklostezky. Všichni
zúčastnění si celou akci pochvalovali – počasí 94 stupňů Fahrenheita, ubytování
ve Velké Kraši na přírodním koupališti, adrenalin, zkrátka celá akce super.
Díky dobře za připravenou akci Zbyňku Strnadovi a za načasování termínu
z pohledu počasí (již tradičně) předsedovi spolku. Za rok jedeme znovu.
V polovině měsíce července jsme již potřetí zorganizovali soutěž o tzv.
„železného ÚDéHáka“ (smíšený štafetový triatlon), počasí (voda jen 18 st.C) a
absence žen letos odradilo několik družstev. Nakonec jich však na start
nastoupilo celkem 12. Letos zvítězilo družstvo Salith ze Šumperka.
Náš spolek se společně s obcí a penzionem Čarodějka, podílel na přípravě a
průběhu hodové veselice v centru obce. Záměr uspořádat hody před obecním
úřadem a dominantou obce místním kostelem vyšel. Akce byla originální, byli
jsme připraveni i na mokrou variantu (velkokapacitní stan z MAS šumperský
venkov), občerstvení v režii „Čarodějky“ bylo pestré a chutné. Tradičně jsme
zajistili burčák a vína z Moravy přímo od našich dobrých známých vinařů. Burčák
byl výborný tzv. „na vrcholu“ a za lidové ceny. Živá hudba přátel z Brna přispěla
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k dobré náladě stejně jako počasím. Návštěvnost cca 150 účastníků svědčí o
úspěšnosti celé akce.
V měsíci říjnu jsme pro své členy, sponzory spolku a příznivce připravili
vepřové hody na Daňčí farmě. Večer pak proběhla ochutnávku destilátů a likérů.
Celou akci moderoval a řídil náš člen Jan Polách ze Šumperka.
K degustaci a soutěži bylo přihlášeno celkem 14 vzorků destilátů z různých
druhů ovoce a 5 druhů likérů. Hodnocení bylo anonymní a vítězné vzorky byly
skutečně na velmi vysoké úrovni. Připomínám, že nešlo o organizované
„chlastání“, ale o skutečný profesionální přístup k předloženým vzorkům a
posuzovaným destilátům a skvostným likérům. (1 vzorek = 0,01 = půlka malé).
Za Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice
Ing. Bořivoj Hojgr – předseda
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