Číslo 4

22. prosince 2016

Vážení spoluobčané,
jak v životě nás všech, tak v životě naší obce končí další rok.
Jako starostka obce si moc přeji, abyste se i v následujícím roce
všichni cítili ve Vernířovicích jako v obci, kterou máte rádi, ve které
jsou lidé ve Vašem životě důležití a ve které je vám příjemně.
Snažme se i v roce 2017, aby se nám v obci spolu dobře žilo.
Přeji Vám krásné prožití vánočních dní, pevné zdraví a dobrý nový
rok.
Bohumila Hojgrová, starostka obce
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Tříkráloví koledníci vyjdou opět od 2. do 10. ledna.
Nadcházející nový rok 2017 na mnoha místech začne tradičně
Tříkrálovou sbírkou, kterou v našem kraji organizuje Charita Šumperk.
S tříkrálovými koledníky se budete moci setkat v období mezi 2. a
10. lednem 2017. Jejich posláním je přinášet do všech domovů
požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška, především v našich
srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují.
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. Část výnosu sbírky je určena na humanitární
pomoc do zahraničí.

V roce 2017 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu
v Šumperku a Poradnu pro ženy a dívky – centrum nenarozeného
života.
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Dále bychom chtěli zvýšit dostupnost Charity Šumperk
zakoupením automobilu pro rozvoz obědů a péči v terénu, rozšířit
sortiment půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, vybavit
Centrum sociální a humanitární pomoci pro zabezpečení soukromí při
práci s klienty. Také část přerozdělených peněz poskytneme na přímou
pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi.
V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 725 347,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoli darem.
I letos Vás prosíme, nebojme se otevřít dveře a svá srdce a
nechme se aspoň oslovit posláním, které nám tříkrálové koledování
přináší, buďme nápomocni pro pomoc druhým, pokusme se společně
udělat svět lepším.
Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk Jana Bieliková, ředitelka
Obecní úřad upozorňuje.
K 31. 10. 2016 vypršel termín úhrady za svoz TDO (popelnice). Pokud
poplatek nemáte uhrazen učiňte tak v co nejkratším termínu v hotovosti na
OÚ nebo převodem na č.ú. 28221841/0100.
Upozorňujeme občany, poplatková povinnost z místního poplatku ze
psů zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen
tuto změnu oznámit do 30-ti dnů ode dne, kdy nastala.
(Obecně závazná vyhláška č. 2/2011)

Naši jubilanti.
V listopadu paní Flašarová, paní Krupičková a pan Bezděk,
v prosinci pánové Říčař a Hora
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Od 11. 12. 2016 budou platit nové autobusové a vlakové jízdní řády, které vzhledem elektrifikaci trati Šumperk –
Kouty (zavedení přímých vlaků Olomouc – Kouty) se dotýkají spojení Vernířovic do Šumperku.
V následující tabulce jsou přehledně uvedeny spoje a jejich návaznost na sebe, hlavní změnou je kombinace
vlak - autobus s přestupem v Petrově nad Desnou při cestování do Šumperka a zpět.
Jedná se největší změnu jízdních řádů za posledních dvacet let.

Odjezd ze Šumperku

Spojení Šumperku a Vernířovic v pracovní dny
Příjezd
Odjezd Vernířovice,kostel
Vernířovice,
kostel

Příjezd do
Šumperku

6:05 VLAK; s přestupem v Petrově,žel.st. na BUS

06:35*)

4:56 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na BUS

10:00 BUS; přímo
13:30 BUS; přímo
14:00 BUS; s přestupem v Petrově,ObÚ na BUS;

10:47*)
14:05*)

5:57 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na VLAK
6:53 BUS; přímo

06:28**)
07:28**)

pouze ve dnech školního vyučování.

14:35*)

10:56 BUS; přímo

11:25**)

14:05 VLAK; s přestupem v Petrově, žst. na BUS

14:35*)

14:16 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na VLAK

14:47**)

15.20 BUS; s přestupem v Petrově,ObÚ na BUS
15:28 VLAK; s přestupem v Petrově,žel.st. na

15:55*)

14:57 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na VLAK

15:27**)

15:55*)

16:57 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na VLAK

17:27**)

17:57

18:57 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na VLAK

19:27

19:55*)

20:45 BUS; s přestupem v Petrově,konečná žel.st.

21:17**)

BUS

17:39 VLAK; s přestupem v Petrově,žel.st. na
BUS

19:28 VLAK; s přestupem v Petrově,žel.st. na
BUS

22:25 BUS; přímo

23:08

nebo VLAK

na VLAK
Nebo pokračovat přes Rudoltice tímto přímým spojem

05:27**)

21:34**)

*) zajíždí do Sedmidvor, **) jede ze Sedmidvor; Rozdíl v odjezdu nebo příjezdu mezi zastávkou Sedmidvory a kostel je cca 3 až 4 minuty.
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Spojení Šumperku a Vernířovic o víkendech
Odjezd ze Šumperku

6:31VLAK;
VLAK;sspřestupem
přestupemvvPetrově,
Petrově,žel.
žel.stan
stanna
naBUS
BUS
6:31
pouze
v
soboty
pouze v soboty
9:25 BUS; přímo pouze v sobotu
9:25 BUS; přímo pouze v sobotu
11:28 VLAK;s přestupem v Petrově, žel. stan na BUS
pouze
soboty přestupem v Petrově, žel. stan na BUS
11:28vVLAK;s
pouzeBUS;
v soboty
16:28
; s přestupem v Petrově, žel. stan na BUS
pouze v neděle
16:28 BUS; s přestupem v Petrově, žel. stan na BUS

Příjezd
Vernířovice,
kostel

Odjezd Vernířovice,kostel

6:31

6:57 BUS; přímo; pouze v soboty

9:31

9:57 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na
VLAK pouze v soboty
12:56 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na
VLAK pouze v soboty

11:57

10:29
13:27

17:27

19:56 BUS; s přestupem v Petrově,žel.st. na
VLAK
O víkendech autobusy do Sedmidvor nezajíždějí.

18:28 VLAK; s přestupem v Petrově, žel. stan na BUS

7:28

16:57 BUS; přímo pouze v neděle

16:57

pouze v neděle

Příjezd do
Šumperku

18:57

20:27

K předcházejícímu několik poznámek.
 Při přestupu v Petrově je třeba počítat, že je čas na přestup je poněkud napjatý.
 Jízdenka do Šumperka zakoupená v autobusu platí i ve vlaku.
 Při nákupu jízdenky do Vernířovic je nutné uvést, že cestujeme v pásmech 1,2 a 6 ISDOK – u (Integrovaný dopravní systém olomouckého
kraje), pak platí cena jako v autobuse tj. 22,- Kč

Obecní úřad upozorňuje na nutnost třídění odpadu.
Blíží se svátky, všichni nakupují, plní se chaty, chalupy a rekreační zařízení, tím se
podstatně zvyšuje množství odpadu.
Vyzýváme proto všechny občany a rekreanty, aby důsledně třídili odpad, míst pro
třídění je po vesnice dostatek.
Je zcela nepřípustné, aby se komunální odpad odkládal na místa pro třídění
odpadu.
Vlevo je obrázek popelnic po jednom silvestru.
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U S N E S E N Í č. 16/2016 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 7. 12. 2016
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 15. veřejného zasedání ZO dne 20.10.2016.
2) zprávu starostky o činnosti OÚ.
3) rozpočtové opatření č. 9/2016.
4) zprávu místostarosty o činnosti SOÚD.
5) zprávu předsedkyně o činnosti FV.
2. schvaluje
1)navržený program 16. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2)zpětný převod pozemků p. č. 1177/5 a 1177/10 Státnímu pozemkovému
úřadu.
3)směnu pozemků p. č. 117/4 a 117/5 za p. č. 115/2 - Směnnou smlouvu mezi
Obcí Vernířovice a p. J. K. a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
4) předložené odměny členům výborů a komisí.
5) vyřazení a vydání majetku dle předloženého návrhu: i.č. 502 – 16 Ks.
6)Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi
ze sítě NN s ENWOX ENERGY s.r.o. a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
3. volí
1) inventarizační komisi ve složení: předsedkyně Ing. Miroslava Čermáková,
členové p. Milan Bezděk, p. Piotr Waldemar Wit; pro dokladovou inventuru
inventarizační komisi ve složení: předsedkyně pí Libuše Hamříková, členové
Ing. Miroslava Čermáková, pí Ivana Jurková.
4. neschvaluje
1) poskytnutí dotace z rozpočtu obce SH ČMS SDH Vernířovice na činnost v roce
2016 ve výši 15 000 Kč.
2) nájem víceúčelové místnosti na OÚ Vernířovice SH ČMS SDH Vernířovice ve
dnech 28. 1. – 29. 1.2017.
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Zajímavost ze staré pohlednice.

Na pohlednici z konce 19. Století je první pohled vidět, že má česky napsaný
pozdrav. Vlevo nahoře je vyobrazen Kubitzkův hostinec, dnes obecní úřad, pod ním
pohled na střední část obce. Vlevo dole v pozadí kostel a
stará rychta dnes Olejníkovo. Ve středu pohlednice
pohled na vernířovické údolí z Měděnce nad Manglem.
Vpravo nahoře je zobrazena skála označena jako
Hangenstein což volně přeloženo znamená vysutý kámen.
Podle tvaru se jedná o osamělé skalisko v oblasti Kočičí
skalky, tvar skály odpovídá pohledu na skalisko v uvedené
masivu z „Trávníků“, louky nad Kosařskou elektrárnou.
Dole vojenská mapa z roku 1938.
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Pár fotek z toho co se dělo v obci - setkání seniorů.

Vystoupení dětí ze školy ve Velkých Losinách při příležitosti rozsvěcování
vánočního stromečku

Na silvestra před obecním úřadem v 23:00, svařák, čaj s rumem, ohňostroj
Vernířovický zpravodaj. Zpravodajský čtvrtletník obce Vernířovice. Vychází čtyřikrát do roka, zdarma. Náklad 140 výtisků. Vydavatel: obec Vernířovice,
Vernířovice 53,788 15 Velké Losiny. Redakční rada: Michaela Prečová, Jiřina Vlhová, Dana Purová, redaktor a grafické zpracování Jan Spáčil. Foto redakce.
Distribuci zajišťuje do všech schránek OÚ. Neprošlo jazykovou úpravou. Ev. č. MK ČR E 211 78.
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