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Vážení spoluobčané, všechny Vás vítám na začátku roku 2020, všem
občanům chci popřát hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Chci poděkovat aktivním zastupitelům obce za jejich práci v roce 2019,
děkuji za práci výborům a komisím starostky obce.
Krátce se vrátím k závěru roku 2019
kdy zastupitelé obce na veřejném zasedání schválili rozpočet obce na rok
2020, důležitý dokument pro chod obce
je schválena také nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním
poplatku z pobytu. Na základě změny zákona o místních poplatcích je od
1. 1. 2020 v platnosti nová vyhláška o místním poplatku z pobytu. Ta
nahrazuje původní vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity. Poplatek z pobytu se
platí za úplatný pobyt. Sazba poplatku je 20 Kč za každý započatý den
pobytu s výjimkou dne jeho počátku. Všichni ubytovatelé mají povinnost
do 31. 1. 2020 splnit ohlašovací povinnost. Tato povinnost se týká i plátců,
kteří poskytovali přechodné ubytování za úplatu již před nabytím účinnosti
této vyhlášky
v závěru roku proběhla kontrola hospodaření obce – bez chyb a
nedostatků
dostali jsme dotaci od Krajského úřadu Olomouc na hospodaření v lese –
šetrné hospodaření v lese 6 592,- Kč, na a výchovu lesních porostů 43 320,Kč
ČEZ nám poskytl dar na rozsvícení vánočního stromu 20 tisíc korun,
organizaci této akce společně s mikulášskou nadílkou zajistila kulturní
komise starostky obce
probíhali jednání na zajištění vysokorychlostního internetu v obci. Chci Vás
požádat, pokud máte zájem o vysokorychlostní internet, dejte zprávu emailem, telefonicky na OÚ. Váš zájem je důležitý pro oslovené firmy
K 1. 1. 2020 žije v obci Vernířovice 210 občanů přihlášených k trvalému
pobytu. Přistěhovalo se 9 občanů, odstěhovalo se 6 občanů. Zemřeli 2
občané.

Tříkrálovou sbírkou jsme začali rok 2020 – letos velmi úspěšně. V naší
obci koledníci (starostka a místostarosta) vybrali 3 244,-Kč. Výtěžek Tříkrálové
sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím
zejména v děkanátu Šumperk.
 upozornění na volné pobíhání psů – považuji za nutné připomenout
závažnou problematiku volně pobíhajících psů v naší obci. Tímto
nezodpovědným jednáním se majitelé volně pobíhajících psů dopouštějí
porušení obecně závazné vyhlášky naší obce č. 19/2003, kterou se upravují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
V případě, že i v budoucnu bude docházet k volnému pobíhání psů po
veřejných prostranstvích naší obce, bude obecní úřad řešit tento problém
okamžitým oznámením místně příslušnému správnímu orgánu v
přestupkovém řízení, kterým je Městský úřad Šumperk. Za porušení
povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce obce může tento
správní orgán uložit pokutu až do výše 30.000 Kč (§ 46 odstavec 3 zákona
č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích).
V extremních případech hrozí postih viz citace z tisku ….. Dva měsíce
vězení s podmíněným odkladem na jeden rok. Takový trest dostala 53letá
žena z Jihlavy za venčení psa bez vodítka. Její volně pobíhající mops (pes
malého vzrůstu se loni v červenci připletl pod kola cyklistce, která po pádu
skončila se zlomenou rukou v nemocnici. Soud majitelku zvířete uznal
vinnou z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti……..
Bohumila Hojgrová, starostka obce

U S N E S E N Í č. 6/2019 veřejného zasedání zastupitelstva
obce Vernířovice konaného dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelek z 5. veřejného zasedání ZO dne 2. 9.2019.
2) zprávu starostky z činnosti OÚ.
3) rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8 roku 2019.
2. schvaluje
1) navržený program 6. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) Rozpočet obce Vernířovice na rok 2020.

3) Rozpočtový výhled obce Vernířovice na období 2022-2024.
4) Obecně závaznou vyhlášku obce Vernířovice č. 1/2019 o místním
poplatku z pobytu.
5) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavb č. IE-12-8005568/K/03 „Vernířovice – u ČOV, nové
VNv, DTS, NNv“a pověřuje starostku jejím podpisem.
6) Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-8005568/K/6 „Vernířovice –
u ČOV, nové VNv, DTS, NNv“a pověřuje starostku jejím podpisem.
7) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-8007234/1/SOBS/2019/DOČ „Vernířovice –
Hindrcíp, DTS SU-0341, TS“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
8) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-8007336/VB001 „Vernířovice – Sedm Dvorů,
DTS SU 0340, TS“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
9) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-8017645/VB02 „Vernířovice – č. parc.
1110/4 NNk“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
10)Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje, kterým se pro rok 2020 stanovuje
výše příspěvku obce Vernířovice na částku 30 150 Kč
a pověřuje starostku jeho podpisem.
11) záměr prodeje parcely č. 1946/3 v k.ú. Vernířovice u Sobotína.
12) pronájem společenské místnosti SH ČMS SDH Vernířovice dne 1.
2.2020.
13) dar ve výši 1 000 Kč pro Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce
14) nový Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch
v obci Vernířovice.
3. volí
1) inventarizační komisi ve složení: předsedkyně Ing. Miroslava
Čermáková, členové p. Josef Potyka, p. Pavel Tihelka; pro dokladovou
inventuru inventarizační komisi ve složení: předsedkyně pí Dana
Purová, členky Ing. Miroslava Čermáková, pí Ivana Jurková.

Slovo místostarosty.
Dlouho byl v naší malebné obci klid a někdo to chce změnit, že by Xenie, z
pohádkového seriálu Arabela. Xenie chtěla žít v panelácích se všemi jejích
nectnostmi.
Zkrátka někdo si usmyslil, že tu máme moc čisto a tak se rozhodl nám
přiblížit život ve městě a snaží se nám na Kosařích založit černou skládku a
ukázat, jak se ve městě chovají k přírodě
(viz foto).
Hned u závory, kde si LČR upravilo
místo pro otáčení lesní techniky, je
zároveň vytvořen val a samozřejmě tím
vzniklo ideální místo, kam vyhazovat
odpadky. Jako bychom neměli dostatek
popelnic nebo že by dotyční neplatili
popelnice a jsou nuceni vyhazovat
odpadky do lesa?
Spíše si kladu otázku, co má tato
dotyčná osoba v hlavě, Já se domnívám, že vzduchoprázdno nebo možná něco
horšího, ale to nechám na zvážení čtenářům.
Bohužel různé skládky jsou i na soukromých pozemcích.
Myslím, že se za minulý rok hodně povedlo a příští rok bude ještě lepší, kdy
by měla být opravena státní silnice procházející obcí, což doufám nebude signál
pro ty, co nerespektují, absolutně nic, aby jezdili přes obec jako na závodním
okruhu a nebrali ohled, že tu nejsou sami.
Jinak všem lidem dobré vůle přeji v tom následujícím jen a jen to nejlepší,
co člověk člověku může přát, hlavně hodně štěstí a zdraví,
Josef Potyka
Kančí les – film z Vernířovic.
Cenami ověnčený film KANČÍ LES bude uveden v šumperské premiéře.
Kamarádům z Vernířovic ho přiveze šumperský rodák, herec a režisér Radim
Novák, s filmovými tvůrci
Film vznikal ve Vernířovicích, jejichž obyvatelé v něm také hrají. Hlavním
tvůrcem je šumperský rodák Radim Novák, absolvent Dramatického studia při
Severomoravském divadle v Šumperku. Známe ho z filmů Vratné lahve, Bobule
nebo Tchýně a uzený a ze seriálů Krejzovi, Dáma a král nebo Četníci z Luhačovic.
Šumperku se i s filmem představí 1. února od 19 hodin v kině Oko.

Podtitul filmu zní Spravedlnost je bába slepá. Snímek pojednává o vině,
trestu, volání po spravedlnosti a o tom, že ne vždy se všechno v životě děje tak,
jak si přejeme.
„Stěžejním tématem je pomsta. A zamyšlení se nad tím, jestli má člověk
právo použít známé oko za oko, zub za zub,“ shrnuje obsah Novák.
Příběh svého filmového debutu umístil režisér ze Šumperka do krajiny
svého dětství a mládí, kterou má rád. Od 80. let jezdí do Vernířovic na chalupu
rodičů a je přesvědčený, že s místními splynul.
„Ten kraj má v sobě zvláštní tajemno, neopakovatelnou atmosféru a
úžasnou přírodu navrch,“ zdůvodnil, proč od začátku věděl, že točit nemůže
nikde
jinde.
Kamarády z obce Radim Novák samozřejmě také ve filmu využil, takže je v
Kančím lese uvidíme vedle herců Národního divadla Brno Michala Bumbálka,
Pavla Doucka a Barbory Goldmannové a také kamarádů z pražského divadla
Frída Báry Munzarové a Mariky Procházkové. „Místní mi s filmem pomohli jako
komparz, někteří mají i drobné role,“ prozradil k účasti vernířovických obyvatel
režisér´Novák.
Kančí les zvítězil na 10. ročníku festivalu Cinema Open Hradec Králové.
Získal cenu za nejlepší scénář a hlavní cenu za nejlepší film a režii. Tvůrci ho
nejdříve natočili, pak jednali se sponzory. Takže je podle jejich vyjádření „dílem
stoprocentně nezávislým“. Šumperská premiéra filmu Kančí les proběhne v kině
Oko. Stopáž je 103 minuty, po skončení bude následovat neformální setkání s
tvůrci.
Odjezd autobusu od obecního úřadu s obvyklými zastávkami je v 18:00,
autobus je zdarma. Rezervace míst v autobusu na tel. 774963113.
Šumperský rej, Vladimíra Bartoňová

K pramenům Merty.
Merta pramení v nadmořské
výšce
1240m
v
poměrně
nevýrazném, asi dva metry hlubokém
výmolu
uprostřed
starobylých
rašelištních
horských
smrčin
plochého
sedla
mezi
horou
Vřesníkem (1342,2m) a Velkou
Jezernou (1248,4m). Hustými mechy,
travinami a borůvčím pokryté svahy

rokliny se rychle zahlubují, potůček mohutní jak tak přibírá přítoky
pramenů zpod kořenů mohutných smrků, blýská prvními zrcadly
modravých tůní, a kaskád a pod severními svahy Homole (1210m) je z něj
již regulérní údolí, ladně zvlněné elegantním, táhlým, travnatým meandrem.
Asi v roce 1902 byla na břehu pod lesní cestou v nadm.výšce 1140m
postavena tzv. Jezerní chata. Bývala to - kupodivu - rybářská bašta. Před ní, na
přehrazené Mertě, byla dvě nevelká jezírka s rybími sádkami. Po rybníčcích se
dávno slehla zem, zbyly jen nezřetelné zbytky hrázek a tůňka před boudou.
Příjezdová odbočka z vrstevnicové cesty nad chatou tu končí (dřív pokračovala
cesta protějším svahem k Velké Jezerné). Chata samotná dnes patří Lesům ČR a
občas slouží snad k rekreaci nebo je k dispozici loveckým výpravám.
Jezírka sezónně možná sloužila i jinému účelu než k odchovu pstruhovitých ryb totiž k nalepšování průtoku pro potřeby plávky dřeva. Sáhové (dnes bychom
použili jinou délku, v metrech) dřevo bývalo po Mertě dopravováno
přinejmenším pod Zadní Hutisko, často však až k Vernířovické pile a do Sobotína
k hutím a jejich nenasytným vysokým pecím. A právě tato plávka byla vlastně
důvodem, proč byly rybí sádky postaveny takhle vysoko v horách: nárazy
plavené kulatiny totiž zcela zničily přirozená trdliště. Bylo proto nutno přistoupit
k pravidelné každoroční obnově pstruží populace v Mertě umělou cestou.
Pod Jezerní chatou se doposud jen mírně svažité dno údolí začíná
intenzívně zahlubovat do rulového podloží. Z jihovýchodního směru se stočí
nejprve k východu, aby se v zápětí dlouhým
obloukem otočilo jako na obrtlíku k jihozápadu.
Tento směr si pak Merta v zásadě podrží po větší
část toku. Je dán tektonicky, pravděpodobně
jedním z paralelních okrajových zlomů poruchové
linie Červenohorského sedla (viz kapitola o
geomorfologii). V řečišti se objevují první balvany a
peřeje. V místě kde tok překonává lesní cesta s
modře značenou turistickou trasou (z Vernířovic k
Františkově myslivně) Merta nejprve posílí o malý
levostranný přítok, hučící prudce z balvanité
kaskády, načež se vrhne doslova střemhlav do
temné kamenité rokle. Štěrkové dno je vystřídáno
balvany o velikosti stolu a skalnatými prahy, přes
které se voda řítí s hukotem do vlhkých, černých hlubin.
Divoké peřeje, proložené dvěma výraznými vodopádovými stupni, však
občas nějakého zoufalce přece jen zlákají.

Horní vodopád se nachází cca 1km západně od Františkovy myslivny. Masív
zde protíná pravidelný systém tektonických puklin. Na jedné z nich, procházející
šikmo korytem potoka, vznikl rovný, strmě ukloněný stupeň odolnější horniny.

Na jeho horní hraně potok prudce stéká strmým skluzem šikmo
doleva, vějířovitě se rozlévá po mezistupni, načež z něj přepadá úzkým
korytem přes ostrou hranu dolů. Za vyšších stavů funguje ještě úzké
druhé´rameno´vpravo´od´hlavního´koryta.
Spodní lokalita má charakter asymetrické kaskády. Dolní konec se
nachází pár desítek metrů proti proudu Merty od silničního mostku
(rozcestí pod Zadním Hutiskem). Dno strmé rokliny je rozrušeno
několika šikmými schody a skluzy, vzniklými na bázi tektonických
puklin. Voda přes ně stéká v několika proudech, v jednom místě
dokonce vytváří dlouhý, úzký skluz po šikmé a prohnuté lavici (plocha
odlučnosti horniny je zprohýbaná vrásněním) podél levého břehu.
Peřejnatý tok pokračuje pod spodní kaskádou podél nepatrných
zbytků bývalé cesty až po křížení s lesní silničkou od Vernířovic k sedlu
Branka. Po povodních v roce 1997 byl pod cestou sveden betonovým
propustkem. Pod ním tvoří dno Merty výrazný balvanitý náplavový
kužel o délce asi 50m, na kterém se s vodami naší bystřiny mísí voda
Májového potoka. Ten přitéká odleva tmavou roklí z údolí kdysi dávno
nazývaného Kiessgraben (Kyzový důl). Pod soutokem se údolí rozšiřuje,
k Mertě se přimkne stuha lesní silnice, která ji pak doprovází, stále
poměrně strmým spádem balvanitých peřejí říčky i popraskaného
starého asfaltu cesty až k osadě Kosaře a pak dál, k Vernířovicím.
http://vernirovice.czweb.org/index.html

Obchod v novém.

Vánoce na obci

Mikuláš.

Mikuláš opět nadílel našim dětem na obecním úřadě, po nadílce byl
rozsvícen vánoční strom.
U stromečku zazpívaly děti ze střediska ekologické výchovy Švagrov.

Vážení spoluobčané.
Věřím, že většinu z Vás zajímá dění v obci, ve které žijete. Proto mne velmi
mrzí, že jen hrstka z Vás se účastní veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Toto zasedání se nekoná jen proto, aby se „něco“ schválilo, je to
především veřejné zasedání pro všechny občany, je to zasedání o dění v obci a
projevení Vašich názorů, je to zasedání o diskuzi mezi občany a zastupiteli, kteří
jsou tu především pro Vás, Vámi zvoleni a rádi Vám na Vaše dotazy, připomínky
a návrhy zodpoví.
Doufám, že v tomto roce Vás na veřejném zasedání uvítáme více.
Dodatečně Vám všem přeji do roku 2020 hlavně pevného zdraví a osobní
pohody.
Dana Purová zastupitelka obce
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