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březen 2015

Vážení spoluobčané, máte v rukou první povolební číslo Vernířovického zpravodaje. Dovolte mi,
abych vám při této příležitosti poděkovala za důvěru, kterou jste nám, zastupitelům, dali v říjnových volbách.
Všichni chceme, aby naše obec byla pro nás důstojným domovem. Bez vzájemné spolupráce a úcty
toho však nedosáhneme.
Dosavadní jednání zastupitelstva, pracovní schůzky zastupitelů a aktivní účast občanů na jednáních
zastupitelstva obce ukazují, že jsme vykročili správným směrem.
Chci vás proto jménem svým, místostarosty a všech zastupitelů požádat, abychom společně hájili
zájmy naší obce a jejich obyvatel.
Bohumila Hojgrová, starostka

Z historie obce

Budova školy č.p. 154- 30.léta minulého století

Dům č.p. 58. 30. léta minulého století

V roce 1774 po vydání patentu císařovny Marie Terezie, kterým se zaváděla povinná školní docházka,
musely děti z Vernířovic docházet do Sobotína. Krátce po vyhlášení patentu si obec pronajala dům č.p. 58, viz
obrázek výše. V roce 1786 již jeho prostory přestaly vyhovovat a škola byla přestěhována do nově
postaveného domu č.p. 154. Škola byla v roce 1882 zvýšena o jedno patro dřevěnou nástavbou. Ve školním
roce 1886 – 1887 navštěvovalo školu 243 dětí, škola měla tři třídy. Na konci 19. století zaznamenala škola
postupný úbytek žáků, ve školním roce 1897 – 1898 navštěvovalo školu 199 dětí.
Ve školním roce 1936 – 1937 navštěvovalo školu 137 dětí, po válce v letech 1948 – 1949 42 dětí.
Koncem padesátých let byla provedena oprava nákladem cca 96 000 Kč. V roce 1975 byla škola
zrušena a budova převedena do vlastnictví OÚNZ Šumperk. Na jejím místě v roce 1983 vybudováno
rekreační středisko OÚNZ, dnes hotel REONEO.
Prvním řídícím učitelem byl v letech 1774 – 1790 pan Franz Ascheman a posledním ředitelem v letech
1954 – 1975 pan Josef Hloušek.
Pramen: Publikace o obci.
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Zprávy z komisí a výborů zastupitelstva
Komise životního prostředí (ŽP).
Komise ŽP se v I. čtvrtletí roku 2015 sešla na třech zasedáních a třech místních šetření, na kterých se zabývala
níže uvedenou problematikou:







Kácení dřevin rostoucích mimo les – byly vydány 4 rozhodnutí, realizace kácení do 31. 3. 2015.
Místní šetření k uvažované zpevněné ploše k otáčení vozidel Fy. SITA a.s. (svoz komunálního odpadu),
dědictví minulého zastupitelstva, obec zbytečně zaplatila projekt částkou 35.000,-Kč). Komise nedoporučila
zastupitelstvu její realizaci z důvodu investování obecních prostředků (cca 300.000,-Kč) na cizích pozemcích
a nutnosti překladu elektrického podzemního vedení. Provoz vozidel SITY je řešen couváním k domům, tak
jako je to v mnoha obcích.
Členové komise byli pověřeni ZO k výběru zhotovitele Lesního hospodářského plánu (LHP) Obce Vernířovice na
léta 2016-2025. Ze tří uchazečů byla vybrána firma Taxonia, s.r.o. z důvodu nejnižší nabídnuté ceny, historie,
referencí a znalostí terénu (LHP pro obec zpracovávala i v minulosti).
Členové komise byli pověřeni ZO, ověřit stav nového dětského hřiště z pohledu bezpečnosti a platné
legislativy. Na jednotlivých herních prvcích včetně dopadových ploch, nebyla provedena technická kontrola po
převzetí od zhotovitele a uvedení do provozu v říjnu 2014, ve smyslu ČSN EN 1176:2009 „ „Zařízení a povrch
dětského hřiště“. Z důvodu těchto nedostatků, byl dočasně zakázán vstup na jednotlivé herní prvky až do jejich
odstranění (předpoklad odstranění nedostatků - duben 2015).

Komise upozorňuje.
S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. Namísto pracnějšího, zato však
ekologičtějšího vyhrabávání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší způsob „vypalování“. O rozšíření tohoto
nešvaru nás každoročně přesvědčuje smutný pohled na hořící plochy a doutnající spáleniště. Jedná se o zakořeněný
a velmi nebezpečný zlozvyk, který dělá starosti jak profesionálním hasičům, tak i ochráncům přírody.
Vážení občané, respektujte zákaz vypalování suché trávy dle Vyhl.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů, a to nejen z důvodů zbytečných požárů, ale i s ohledem na probouzející se přírodu a živočichy
v travním podrostu.
Dále upozorňujeme občany, že v případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve
výši 25 000,-- Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000,-- Kč.

Za komisi ŽP Obce Vernířovice
Ing. Bořivoj Hojgr – předseda
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Zprávy z komise kulturní a sociální.
V loňském roce jsme uspořádali mikulášskou nadílku, kdy čert s Mikulášem obešli celou vesnici.
Nadílka se setkala s nadšeným ohlasem nejen mezi dětmi, ale i dospělými. Bohužel se nám
nepodařilo zajistit anděla, ale na letošní rok je již objednán.

Přivítání nového občánka Kateřiny Tihelkové v neděli 14. března 2015
Nového občánka přivítala paní starostka. Členky kulturní komise předaly malé dárečky, Kateřince
zlatý přívěsek se znamením zvěrokruhu a pamětní list, mamince kytičku. Malé Kateřince zazpívaly sestry
Míša a Katka Prečovy.
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Vycházka k pramenům Ztraceného potoka.
V sobotu 21. března se uskutečnila vycházka k pramenům Ztraceného potoka, účastnici se sešli před obecním
úřadem, poté se vydali k památné lípě. Zde čekal pan Koutný, který vycházku zpestřil o vlastivědný výklad, postupně
ho doplňovali ostatní účastníci. Cesta dále pokračovala kolem vodních prahů Ztraceného potoka na místo zvané „v
Jámě“, kde se část účastníku vrátila, ostatní pokračovali dál cestou necestou až na asfaltovou silnici přes Svobodínské
louky a sjezdovku do vesnice.
Celá akce se setkala s velkým ohlasem. Kulturní komise připraví další vycházky po okolí obce.
Protože jsme procházeli kolem chatky Na prádle a lektor výpravy pan Koutný vzpomněl na Bochnerovu boudu,
která se nacházela v oblasti trasy výletu.
Dovolujeme si upozornit na webové stránky naší rodačky paní Zdenky Jordánové roz. Pěnčíkové. http://lovecke-chatyv-jesenikach.webnode.cz/

.
Za kulturní komisi
Michaela Prečová - předsedkyně

Zprávy z finančního výboru.
Při inventarizaci obecního majetku ke dni 31. 1. 2015 bylo s překvapením zjištěno, že od roku 2006 je
v majetkové a účetní evidenci obce veden most „U Minaříka“ duplicitně jako most „Meliorace“ tedy dvakrát, bude
opraveno v roce 2015.
Finanční výbor připravil obecní rozpočet na rok 2015, který byl v roce 2014 řádně schválen na veřejném
zasedání zastupitelstva.
Finanční výbor zpracoval „Rozpočtový výhled obce na léta 2016 až 2018“, ve kterém ponížil nárůst příjmů obce
meziročně na 150 000,- Kč, oproti předchozímu rozpočtovému výhledu na roky 2013 až 2015, který předpokládal
meziroční nárůst o jeden milion korun, kterého však nebylo ve skutečnosti dosaženo.
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Audit, který proběhl v měsíci únoru 2015 žádné nedostatky v evidenci obce neshledal.
V současné době finanční výbor provádí hodnocení hospodaření a plnění rozpočtu obce v roce 2014.
O výsledku budou občané informováni na veřejném zasedání zastupitelstva při schvalování závěrečného účtu.
Ze šetření o oprávněnosti proplacení faktury za projekt sběrného místa pro komunální odpad obce, po
soustředění všech podkladů vyplynulo, že hlavně nesouhlas a námitky občanů vyústili v to, že bývalá starostka nebyla
ochotná podávat požadované informace.
Poněvadž platnost územního souhlasu skončila 28. 1. 2013, mělo by být bývalým vedením obce zodpovězeno,
proč tento zaplacený projekt nebyl realizován.
V současné době finanční výbor se mimo jiné zabývá podněty kontrolního výboru.
Živa Mertová
předsedkyně finančního výboru
Zprávy z kontrolního výboru.
Kontrolní výbor provedl prověrku dosavadních usnesení nového zastupitelstva, nebyla shledána žádná
pochybení.
Byly prověřeny okolnosti kolem projekce a výstavby dětského hřiště, ZO obce rozhodlo na základě podnětu KV,
že další šetření povede komise životního prostředí, společně s komisí životního prostředí prověřoval situaci kolem
otočky vozidel Fy.Sita a.s.
Finančnímu výboru předal výsledky šetření kolem tzv. sběrového místa k dalšímu šetření.
V současné době kontrolní výbor prověřuje stav projektových příprav kanalizace, provedení
hydrogeologického průzkumu v Sedmidvorech, odvodňování místní komunikace za „bytovkou“.
Libuše Hamříková
předsedkyně kontrolního výboru

Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice za I. Q roku 2015
Vážení spoluobčané,
rok 2015 je již osmým rokem fungování našeho spolku. Za tuto dobu náš spolek pro své členy, příznivce
a občany obce zorganizoval celou řadu akcí, které nám v nedávné minulosti bylo zapovězeno prezentovat v tzv.
“Vernířovických listech“ dle vyjádření nejmenovaného místostarosty, „…kvůli přihřívání předvolební polívčičky…“ Snad
nově vycházející „Vernířovický zpravodaj“, bude k naší činnosti milosrdnější.
V roce 2014 jsme dle NOZ změnili název z původního „Občanského sdružení …“ na „Spolek pěstitelů a
chovatelů“. I. Q roku 2015, jsme zahájili zdařilou akcí ve spolupráci s kulturní komisí starostky obce. Na Silvestra dvě
hodiny před půlnocí a dvě hodiny po půlnoci, jsme se společně s občany a návštěvníky naší obce rozloučili se starým
rokem a doufám, že i starými časy. Kdo přišel, určitě nelitoval.
V prvním týdnu nového roku jsme se sešli na výstavě moravských vín s jejich ochutnávkou.
O týden později pak na Výroční členské schůzi v Galerii sv. Eustach, kde jsme ve smyslu našich stanov potvrdili
ve funkcích dosavadní výbor spolku, vedoucí sekcí a schválili plán činnosti na rok 2015.
Společně pak krátce oslavili diamantovou svatbu našeho nejstaršího manželského páru. Ještě jednou jim
všichni gratulujeme.
Ve druhém únorovém týdnu jsme zorganizovali pásmo přednášek na téma:
 Cestovaní po Islandu (Z. Strnad) a Zdravá výživa (M. Prečová)
Na Valentýna jsme pro své členy a příznivce zorganizovali II. Spolkový bál v areálu SEV Švagrov.
 Účastnili jsme se konce masopustu spolu se SEV Švagrov.
 29. 3. – 5. 4. se konala tradiční velikonoční výstava s ukončením půstu – vepřové hody
O další činnosti, plynoucí z našeho plánu vás budeme pravidelně informovat v tomto periodiku, na
plakátovacích místech v obci a na www.spolky-vernirovice.cz
Za Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice
Ing. Bořivoj Hojgr - předseda
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Masopust 2015
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Nakládání s odpadem.
Zastupitelstvo obce na 4. veřejném zasedání schválilo dne 27. 2. 2015 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
stanovení systému sběru komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem v obci. Jde o celoplošný komplexní
systém třídění komunálního odpadu, spočívající v třídění na následující druhy:

Druh odpadu

Kontejner

1 Papír

Barva modrá

2 Sklo
3 Plasty a nápojové

Barva zelená

kartony (tetrapaky)

4 Biologický odpad
rostlinného původu

Stanoviště
Vernířovice „u Svozilů“
Vernířovice OÚ
Vernířovice Sedmidvory

Barva žlutá

900 litrové kompostéry, které pokud nemáte, jsou k dispozici pro
každou domácnost i chataře na OÚ

Zvonový kontejner
Vernířovice „u Svozilů“
šedé barvy
Vernířovice OÚ
Svoz kovového odpadu, který nelze odložit do kontejnerů zorganizuje obec sama minimálně jednou
ročně. Termín svozu bude včas oznámen - infokanál, letáky a webové stránky obce.
Svoz a sběr objemného a nebezpečného odpadu je zajišťován
6 Objemný odpad
dvakrát ročně. Jejich odebíráním na předem vyhlášených
(koberce, matrace, nábytek atd.)
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomu určených. Termín svozu bude včas oznámen - infokanál,
7 Nebezpečný odpad*)
letáky a webové stránky obce.
Elektrozařízení jako např.
Odběr bude prováděn jako u odpadu uvedenému v bodě 6 a 7.
8 televizory, pračky, monitory,
ledničky atd.
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Kovový odpad

9 Drobný elektroodpad
Směsný komunální odpad

Stavební odpad

Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku,
telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač do tzv. e-box, který je umístěn v budově obecního
úřadu.

Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po vytřídění
dle bodů 1 – 9, který se dává do popelnic, svoz SITA každé druhé
úterý.
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad.
Stavební odpad není odpadem komunálním, je nutné jej
likvidovat odvozem na skládku prostřednictvím svozových firem.

*) Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí
a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat
jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy
ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních
spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.
Mezi nebezpečný odpad patří: syntetické barvy, ředidla, mořidla, oleje, tuky minerální nebo
syntetické, ropné produkty. kyseliny, louhy, elektrické baterie, autobaterie, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť, chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky, lepidla, pryskyřice.
Vážení spoluobčané, chataři a návštěvníci obce snažme se udržovat čistotu a pořádek v obci tím, že
odpad budeme třídit.
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Čidlo na horní Mertě – u Koutných č. p. 164

Zlepšení protipovodňové ochrany v obcích Svazku obcí údolí
Desné.

Všichni jsme si jistě všimli, že na některých sloupech elektrického vedení
v obci jsou umístěny hlásiče a na dvou mostech (u Koutných, u zemníku po
soutoku Merty se Ztraceným
a Kamenitým potokem) čidla. Přinášíme proto informaci pana
ing. Strachoty ze svazku obcí údolí Desné.
V listopadu 2014 byla ukončena realizace projektu Zlepšení
systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné, který byl
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti (85%), Státním
fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí (5%) a vlastními prostředky Svazku - zainteresovanými obcemi - (10%). Celkové finanční náklady dosáhly cca
18,1 mil. Kč (vč. DPH). Do projektu se zapojilo 8 obcí – Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Petrov
nad Desnou, Sobotín, Vernířovice a Rejchartice a dílo bylo realizováno v období červen – listopad 2014.
Posláním projektu je zlepšení předpovědní a hlásné povodňové služby a podstatné zdokonalení systému včasné
výstrahy a varování. Díky měřicím čidlům na kritických profilech Desné, Merty, Losinky, Račinky, Klepáčovského potoka
a srážkoměrným stanicím v Loučné nad Desnou a Rejcharticích bude možné s maximálním možným předstihem a co
nejefektivnějšími prostředky varovat v případě nutnosti obyvatelstvo obcí před možnými povodněmi a posléze také
řešit všechny důležité úkoly spojené s ochranou obyvatelstva a majetku. Celý projekt má dvě části.
1) Výstražný a varovný informační systém
Hlavními prvky tohoto systému jsou zejména bezdrátové rozhlasové hlásiče rozmístěné ve všech lokalitách
uvedených obcí, hladinová čidla a srážkoměrné stanice pro monitorování výšky hladiny vybraných vodních toků
a úhrnu vodních srážek a řídící a ovládací pracoviště umístěná na obecních úřadech. Koncové prvky systému, tzn.
hlásiče, hladinoměry a srážkoměry jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem proti odcizení. Velmi
užitečná je také možnost dálkově zjišťovat provozuschopnost hlásičů, včetně stavu baterie.
2) Digitální povodňové plány (dPP)
Tyto plány umožňují přehledný přístup ke všem důležitým informacím souvisejícím s krizovou povodňovou situací,
umožňují provázat řadu užitečných funkcí a tak jsou kvalitním a nepřetržitým informačním nástrojem pro zpracování
dat a pro efektivní řešení krizových stavů. K vlastnímu využívání a práci s aplikacemi dPP proběhlo v listopadu školení
vybraných pracovníků obecních úřadů. Plány jsou nyní integrovány v Povodňovém informačním systému (POVIS)
a veškeré potřebné informace jsou takto dostupné všem členům povodňových komisí obcí, povodňové komisi ORP
Šumperk, Olomouckého kraje i ČR.
Ve Svazku obcí údolí Desné je nyní k dispozici velmi moderní a efektivní systém protipovodňové ochrany. I přesto,
že si „ostré“ nasazení v krizové situaci vůbec nepřejeme, máme nástroje, které mohou jednoznačně přispět
k včasnému a spolehlivému informování o hrozícím povodňovém nebezpečí, aby se na ně občané mohli včas připravit
a zabezpečit své rodiny, chovy domácích zvířat, budovy a další majetek i prostředí, ve kterém žijí.
Povodňový plán naší obce je na http://www.edpp.cz/dpp/vernirovice, kde kliknutím ve sloupci Monitoring na
„Hladinoměry“ se otevře stránka „Hladinoměry – Vernířovice“, po kliknutí na „ Aktuální stav hladiny“, buď na
Vernířovice 5. HP - horní (Merta) nebo na Vernířovice 6. HP - střed (Merta) se zobrazí graf s aktuální výškou hladiny
Merty. Je možné zobrazit i historii jak v grafu tak i v „excelové“ tabulce.
Pokud by nás zajímal stav hladiny toků v povodí Desné je možné kliknout na povodňový plán Rapotína
http://www.edpp.cz/hladinomery/rapotin/, kde se dovíme aktuální stav i historii výšky hladin.
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Usnesení 4/2015 veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 27. 2. 2015.
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Infokanál
Obec Vernířovice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací
o dění v naší obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce,
který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS). Obecní infokanál je moderním spojením obecního úřadu s občany, každý má
mobilní telefon po ruce.
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
Plánovaných odstávkách vody, vzniklých havárií a stavu jejich řešení, plánovaných přerušení dodávek
elektrické energie, uzavírkách místních komunikací, termínech mimořádných svozů odpadu, termínech
konání zasedání zastupitelstva obce, konání kulturních a společenských akcí, mimořádných změn v provozní
době úřadu obce apod.
Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora,
nebo se zaregistrujte pomocí webového formuláře na webových stránkách obce nebo zde:

www.infokanal.cz/cweb/reg/VERNIR
Jak se zaregistrovat pomocí SMS, odešlete SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraVERNIROVICEmezeraCISLOPOPISNE
(pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID)
 odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 583 237 041
 velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy,
Jak se odregistrovat pomocí SMS, odešlete SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 583 237 041
SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi
komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS Info Kanálu: 583 237 041

Volný pohyb psů po obci – upozornění.
Neustále se potýkáme s nezodpovědnými občany, kteří své psy nechávají volně pobíhat po obci. Proto
připomínáme, že podle obecně závazné vyhlášky 19/2003 je majitel psa povinen dodržovat pravidla, která tato
vyhláška stanovuje. Porušení OZV č. 19/2003, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
může být posuzováno jako přestupek, podle § 46, § 47 ods. 1 d) zákona 200/1999 Sb., o přestupcích a může být
postiženo pokutou až do výše 20 000,-Kč.

Program rozvoje obce na období let 2016 až 2018.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás informovala na zahájení prací na novém „Programu rozvoje obce Vernířovice“. Cílem této
aktivity je nejen naplnit požadavek plynoucí ze zákona o obcích, ale zejména za účasti vernířovické veřejnosti připravit
a schválit dokument, podle kterého se bude život v obci rozvíjet v nejbližších letech.
Program rozvoje obce bude vypracován na období let 2016 až 2018, již nyní má obecní úřad připravenu celou
řadu námětů. Uvítali bychom však, aby se na tvorbě tohoto programu podíleli všichni občané naší obce. Proto si
dovoluji vás vyzvat k předložení také vašich námětů zaměřených na potřeby naší obce a jejich obyvatel, které by měl
program obsahovat.
O konečné podobě programu rozhodne zastupitelstvo obce přibližně do poloviny letošního roku a poté se
program stane „zásobníkem“ akcí a aktivit pro další rozvoj obce.
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Přílohou tohoto vydání je formulář s názvem „Návrhy do programu rozvoje obce Vernířovice na období 2016
až 2018“, který můžete využít pro zpracování vašich námětů. Vyplněný formulář můžete vložit do schránky na obecním
úřadě nebo jej po na skenování zaslat e-mailem na adresu obec.vernirovice@seznam.cz do 31. 5. 2015. Uvedete-li na
vyplněném formuláři své jméno, budeme velmi rádi, ale cenu pro nás má i námět, který nebude mít uveden svého
autora.
Za odevzdané náměty předem děkuji.
Starostka obce

Veletrh cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava 2015.

Informace o oránech obce

Ve dnech 6. – 8. března 2015 probíhal na výstavišti Černá louka
v Ostravě veletrh cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství.
Výstava patří mezi nejvýznamnější událost podporující oblast
cestovního
ruchu
v
Moravskoslezském
kraji
a
okolí.
Na tomto veletrhu se poprvé od svého vzniku (rok 1997) prezentoval
také Svazek obcí údolí Desné jako mikroregion sloužící k relaxaci,
sportovním aktivitám, poznávání bohaté historie, ale hlavně jako
„Brána do Jeseníků“ s krásnou přírodou po celý rok.
Svazek obcí by chtěl poděkovat všem našim obcím za vřelost
a ochotu při přípravách na veletrh a především děkujeme za
sponzorské dary, které podtrhovaly atmosféru našeho stánku.
Jak nás informovala paní Ivana Jurková, i naše obec se těšila
velkému zájmu návštěvníků. Obec se presentovala publikací o obci
Vernířovice a pohlednicemi.

Obecní zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách v říjnu roku 2014 a jeho členy jsou:
Bohumila Hojgrová, starostka, telefon, 607058715
Milan Bezděk, místostarosta, telefon, 607058714
Členové ZO:Libuše Hamříková, Ing. Bořivoj Hojgr, Marie Kantorková, Rostislav Koháček, Živa Mertová,
Výbory a komise
Finanční výbor, předsedkyně Živa Mertová, členky Svatava Bezděková, Vlasta Brablcová
Kontrolní výbor, předsedkyně Libuše Hamříková, členové Jan Spáčil, Josef Potyka
Komise kulturní a sociální, předsedkyně Michaela Prečová DiS., členky Dana Purová, Jiřina Vlhová
Komise životního prostředí, předseda Ing. Bořivoj Hojgr členové Karel Pur, Jan Spáčil
Kronikářka, Lenka Tilcerová
Kontaktní spojení na obecní úřad Vernířovice
Adresa: Vernířovice 53, 78815 Velké Losiny, tel.: 583 237 041 - obecní úřad, 583 237 017 - kancelář starostky
E-mail - obec.vernirovice@seznam.cz ; Webové stránky - www.obec-vernirovice.cz
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Úřední hodiny obecního úřadu
Po
Út
St
Čt
Pá

Pracovní doba
9:00 – 15:00
11:00 - 17:00
7:00 – 13:00 neúřední den
16:00 – 18:00

Možnost inzerce
Výše poplatků za inzerci uveřejněnou ve Vernířovických listech byla odsouhlasena na 100,- Kč
velikosti A5, 50,- Kč velikosti A6 (1/2 A5) a 30,- Kč velikostí A7 (1/4 A5).
Pro trvale žijící občany obce Vernířovice je služba umístění inzerce ve Vernířovickém zpravodaji
poskytována ZDARMA.
Zájemci, kteří by rádi využili této možnosti inzerce, nechť se obrátí na OÚ Vernířovice, případně
zasílají své návrhy na inzerci na emailovou adresu obec.vernirovice@seznam.cz.
Upozorňujeme však, že se jedná o periodický čtvrtletník, kdy jednotlivá čísla vychází v březnu, červnu,
září a prosinci. Sledujte či informujte se proto, prosím, kdy jsou uzávěrky čísel.
Vážení občané, pokud máte informace z historie obce, o dění v obci nebo cokoliv, co byste chtěli
sdělit spoluobčanům, máte možnost zveřejnění v našem zpravodaji.

Vernířovický zpravodaj. Zpravodajský čtvrtletník obce Vernířovice. Vychází čtyřikrát do roka, zdarma.
Vydavatel: Obec Vernířovice, Vernířovice 53,788 15 Velké Losiny
Distribuci se zajišťuje do všech schránek OÚ.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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