Číslo 1

30. Ledna 2018

Vážení občané,
máme za sebou další rok společného soužití. Byl to rok, kdy jsme zaznamenali
spoustu úspěchů.
Víte že v roce 2017:
 Byla úspěšná naše žádost o dotaci na opravu místní komunikace „Kosaře“. Výše
dotace na opravu činila 998 tisíc Kč.
 Sanovaly se trhliny ve zdivu obecního úřadu. Zpevnilo se podzákladí a je
kompletně svázaná celá budova. Je také nový nátěr fasády.
 V celé budově obce je nová elektroinstalace – silnoproudá i slaboproudá, nové
datové sítě, instalace zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce kuchyně a
sociálního zařízení, oprava vodoinstalace, proběhla výměna podlahových krytin
a výmalba celé budovy.
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 Byla revitalizována zeleň před obecním úřadem, nové chodníky, přemístěna

mapa Jeseníků a upravena autobusová zastávka.
 Byl postaven nový přístřešek na kontejnery na tříděný odpad za obecním
úřadem.
 Bezúplatně jsme získali od Státního pozemkového úřadu pozemky v celkové
výměře 1 874 m2.
 Byla úspěšná naše žádost o lesní techniku – obec dostane na pořízení traktoru
483 395 Kč.
 Proběhla oprava střechy obecního úřadu.
 U projektu povodňového parku – čekáme na stavební povolení a připravujeme
žádost o dotaci.
 V průběhu roku probíhalo několik kontrol – Okresní správy sociálního
zabezpečení, kontrola dodržování zásad spisové služby a archivu obce, kontrola
hospodaření obce a finanční úřad kontroloval dotaci na pořízení biokompostérů
– vše máme bez chyb a nedostatků.
 Tržby z prodeje dříví: 323.522,-Kč
 Dotace na těžební a pěstební činnost: 11.464,-Kč
Dále je celá spousta věcí, o kterých se nepíše, jsou vžité a nejsou vnímány jako
bonusy pro naše obyvatele a chalupáře. Chtěla bych připomenout, že nic neprobíhá
automaticky, je to mravenčí práce všech, kteří se podílejí na tom, aby se ve
Vernířovicích žilo dobře a stále lépe.
Děkuji aktivním zastupitelům obce za jejich práci pro obec a jejich čas trávený na
pracovních schůzkách a veřejných zasedáních.
Děkuji za práci výborům a komisím starostky obce
Dovolte mi, vážení občané, abych i vám všem poděkovala za vaši aktivitu a to jak
kladnou, tak i zápornou, za to, že jste v obci vidět a slyšet. Protože to je zárukou toho,
že obec žije.
Bohumila Hojgrová
starostka obce

Ordinační hodiny obvodní lékařky
MUDr. Ivany Stratilové
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Ordinace
06:00 – 12:00
07:30 – 12:00
12:00 – 18:00
07:30 – 12:00
06:00 – 12:00

Zubní ordinace

Odběry krve
MUDr. Helena Tesařová oznamuje, že od 1.1.2018
----však bude ordinace uzavřena z důvodu odchodu paní
06:00 – 07:15

-------------

doktorky do důchodu.
Pacienti paní doktorky mají možnost se po Novém
roce přehlásit do Šumperka v Temenici, Temenická
92 k MUDr. Jurečkové (tel. 730597277).
2

3

U S N E S E N Í č. 24/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 22.11.2017 - zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávy ověřovatelů z 23. veřejného zasedání ZO dne 20. 9.2017.
2) zprávu starostky z činnosti OÚ.
3) rozpočtová opatření č. 6/2017, č. 7/2017.
2. schvaluje
1) navržený program 24. veřejného zasedání a jednání dle schváleného programu.
2) předloženou nabídku firmy Desná a.s., Maršíkovská 563, 788 15 Velké Losiny, na
údržbu MK v obci Vernířovice v zimní období 2017-2018 a pověřuje starostku obce
paní Bohumilu Hojgrovou podpisem smlouvy.
3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje.
4) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8021460/VB01 Vernířovice – p. č. 1711/1, přípojka NNk.
5) opravu střechy hasičské zbrojnice firmou Kotraš Ondřej s.r.o., Bartoňov 38, Ruda
nad Moravou, za částku dle předložené cenové nabídky.
6) předložené odměny členům výborů a komisí.
7) předloženou Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů a pověřuje starostku
obce pí Bohumilu Hojgrovou podpisem této smlouvy.
8) podání žádosti na digitalizaci školních kronik.
U S N E S E N Í č. 25/2017 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 13.12.2017 - zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 24. veřejného zasedání ZO dne 22.11.2017.
2. schvaluje
1) navržený program 25. veřejného zasedání a jednání dle schváleného programu.
2) navržený Rozpočet obce Vernířovice na rok 2018.
3) od 1. 1.2018 výši odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 takto: starosta 21 899 Kč,
místostarosta 15 000 Kč, předseda výboru a komise 2 190 Kč, předseda komise
nečlen ZO 1 500 Kč, zastupitel 1 095 Kč, pí M. K. 300 Kč, členům výborů a komisí
200 Kč za schůzku.
4) cenovou nabídku firmy Sodap systém s.r.o. na administraci zadávacího řízení na
zhotovitele stavby „Revitalizace Merty a Ztraceného potoka s povodňovým
parkem“ ve výši 38 720 Kč včetně DPH.
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5) cenovou nabídku firmy Agpol s.r.o. na zpracování dokumentace pro provádění
stavby dle přílohy č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve výši
45 000 Kč bez DPH.
6) předložený vzor Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor
(společenské místnosti) a stanoví termín úhrady nájemného a nákladů na el. Energii
do 7 dnů od ukončení nájmu.
7) od 1.1.2018 změny Spisového a skartační řádu, související s vedením spisové služby
v listinné podobě.
Tříkrálová sbírka v děkanátu Šumperk.
S Tříkrálovými koledníky jste se mohli setkat v období 1. – 14. ledna 2018.
Hlavním posláním jednotlivých skupinek koledníků bylo přinášet do všech domovů
požehnání, radost a pokoj a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kterých bylo kolem 600 dospělých a dětí, za
jejich nasazení a obětavost při této sbírce, místním asistentům za organizování sbírky
v jednotlivých obcích a v neposlední řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv darem do
sbírky přispěli.
Tříkrálová sbírka, u nás letos v pořadí devatenáctá, vynesla 833 452,- Kč, což je
o necelých 100 000,- Kč více než loni. Tato částka bude ještě navýšena o část výnosu
z DMS.
V obci Vernířovice bylo vybráno 1 943,- Kč.
Charita Šumperku bude mít k dispozici 58% z této částky. Bude tak moci opět
podpořit osoby, které se ocitnou v nouzi, Centrum pro rodinu, Poradnu pro ženy a
dívky – ochrana nenarozeného života, doplnit sortiment rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek. S dalšími záměry Vás seznámíme během roku 2018, a to
prostřednictvím
našich
stránek
www.sumperk.charita.cz
nebo
na
www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.
Za Charitu Šumperk
Zuzana Nedvědová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Upozornění ubytovatelům.
Ubytovatelé poskytující služby ubytování za úplatu jsou povinni ohlásit počátek
a konec ubytování svých klientů Obecnímu úřadu.
Uvedená povinnost vychází z obecně závazných obecních vyhlášek 2/2013 a
3/2013. Ubytovatelé jsou dále povinni odvádět obecnímu úřadu za rekreační pobyt a
platit poplatek z ubytovací kapacity.
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Obci se poplatky odvádějí vždy za ukončené kalendářní čtvrtletí na základě
předloženého vyúčtování. Splatnost poplatku je nejpozději do posledního dne
čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Ubytovatel je dále povinen vést v písemné formě evidenční knihu, do
které se zapisuje doba ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo OP nebo cestovního dokladu fyzické
osoby, které poskytl ubytování. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně, musí být uspořádány úplně a s časového hlediska.
V případě dotazů na shora uvedené se obracejte na obecní úřad, na paní ing.
Miroslavu Čermákovou telefon 583 237 041.

Kulturní komise starostky obce.
Vánoční dílna 24.11.207 - zhotovení adventních věnců.
Akce se konala jako každý rok na Obecním úřadě. Zúčastnění si mohli zakoupit
potřeby ke zhotovení věnců. Rady a potřeby pro tvoření nám poskytla paní Petra
Kotrášová, které tímto děkujeme za
celoroční spolupráci a ochotu.
Mikulášská nadílka 5. 12. 2017.
Svatý Mikuláš s andělem a čerty
navštívili děti do 15 let v obci a rozdávali
balíčky.
Posezení se seniory 9. 12. 2017.
Posezení proběhlo na chatě Povodí
Odry, k poslechu a tanci hrála skupina
MONA.

Naši jubilanti.
V říjnu paní Kratochvílová, paní Svozilová, pánové Köhler a Hloušek.
V listopadu paní Flašarová a paní Olejníková.
V prosinci pan Říčař.
Michaela Prečová
předsedkyně komise

Z činnosti komise ŽP v roce 2017.
Komise se v minulém roce zabývala 7 žádostmi o kácení dřevin rostoucích mimo
les dle §8 a §9 Zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, zúčastnila se
celkem 20 - ti místních šetření, jejichž výstupem bylo doporučení k vydání rozhodnutí.
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Práce v obecním lese v roce 2017.
Pěstební činnost

Těžební činnost
těžba mýtní úmyslná (II. -III.) v celkové
výši - 159,03 m3
těžba mýtní nahodilá úhrnem- 14,04
m3
těžba předmětní nahodilá - 30,03 m3
výchovné zásahy (prořezávky a probírky
– 40 roků) – 1,34 ha

úklid klestu – 0,32 ha
zalesňování – 0,22 ha
vyžínání kultur – 1,10 ha
ochrana kultur proti okusu spárkatou
zvěří (letní i zimní) – 2 ha

Byla provedena ochrana lesa proti hmyzímu škůdci - kůrovci, instalací
feromonových lapačů a jejich periodických kontrol. Položení lapáků I. a II. série.
Kontrola výskytu ploskohřbetky smrkové sondy.
Ploskohřbetka smrková je typický
škůdce především starších stejnorodých a
stejnověkých smrkových porostů. Přemnožuje se
především v podhorských a horských polohách v
nadmořských výškách od 500 do 1000 m n. m.
Silné odlistění korun při přemnožení mohou
následně vést až k celkovému odumření dřevin.
V nově založených kulturách položení
otrávených návnad proti hlodavcům a otrávené
návnady na klikoroha borového. Klikoroh borový
je významný škůdce jehličnatých sazenic. Při
svém zralostním (mladí brouci) a regeneračním
(staří brouci) žíru do nich vyžírá drobné, kolmé
nebo trychtýřovité jamky, zasahující často až do
povrchové části dřeva. Poškozené kmínky se
někdy deformují. Při silném poškození se
vyžrané jamky spojují po obvodu kmínku do
plošek a sazenice hynou.
Ing. Bořivoj Hojgr
předseda komise

Laskavá apatyka.
NESPAVOST A BYLINKY
Nespavost je v dnešní době zcela běžná věc, netýká se pouze seniorů, ale i
velmi mladých lidí.
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Častou příčinou nespavosti je stres, vyčerpání, únava, nedostatek odpočinku.
Může souviset i s nějakým onemocněním. Pokud je nespavost dlouhodobá, navštivte
pana doktora a nechte se pořádně vyšetřit a nenechejte se odbýt jen léky.
Léky pomohou usnout, ale vytváří návyk a mají celou řadu nežádoucích účinků.
Mnohem lepší je pití bylinkových čajových směsí před polykáním klasických
léků. Je nutné projevit určitou trpělivost, protože účinek se dostavuje postupně.
Pro tělo je zdravější sebekriticky si přiznat, jak žiji? Co pro sebe dělám
zdravého? Jak vypadá můj den? Trápí mě nějaký jiný zdravotní problém? Vždy je
třeba zohlednit celkový zdravotní stav člověka a vybírat vhodné bylinky do čajových
směsí. Poraďte se u bylinkářů, zajděte do obchodů, kde se prodávají čajové směsi, a
ptejte se. Kdo se neptá, nic se nedozví.
Důležité
- pitný režim, pití především vody, káva pouze v ranních hodinách
- strava 5-6x denně malé porce ve stejnou dobu, jíst v klidu
- vychutnávat si jídlo a poděkovat za něj
- chodit spát každý den ve stejnou dobu
- není přitom nutné zhasnout světlo úderem desáté večer a vstát v sedm ráno.
- kdo má se spaním problémy, ať zkusí ulehnout až ve chvíli, kdy cítí únavu. I
kdyby to mělo být třeba po půlnoci. Šest hodin kvalitního spánku je zcela jistě
lepší než deset hodin převalování a nekonečných probouzení.
- hýbat se – alespoň půl hodiny denně v rámci svých možností
- nechodit do postele s myšlenkou „stejně neusnu“
- při pití bylinkových čajů je nutné vyvarovat se užívání alkoholu a jiných
omamných látek
Laskavá apatyka matky přírody má pro nás hned několik skvostů.
Třezalka.tečkovaná.
Je nejznámějším a nejrozšířenějším přírodním antidepresivem. Zmírňuje mírné
formy deprese, zlepšuje náladu, snižuje úzkost, apatii a nespavost. Působí proti
sklíčenosti, nervové podrážděnosti, hysterickým záchvatům i melancholii.
Není vhodná v době těhotenství a kojení, při poškození ledvin, jater a při užívání
léků na srdce.
Také slunění není při užívání přípravku s třezalkou doporučováno. Rovněž
pacienti užívající léky ze skupiny antidepresiv nesmí třezalku užívat, protože může
dojít k ovlivnění účinku léku.
Chmellotáčivý.
Užívá se odpradávna, plnili se jím např. polštáře s cílem vyvolat spánek.
Doporučoval se také jako mírné sedativum. Obsahuje hořčiny a silice uklidňují stavy
podráždění, nervozity a vyvolávají spánek. Chmel tak působí proti mírné nespavosti,
uvolňuje napětí a zmírňuje nervovou podrážděnost. Navíc také podporuje trávení.
Často se objevuje především v kombinaci s kozlíkem.
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Kozlík.lékařský.
Je rostlina odedávna používaná v lidovém léčitelství pro řešení poruch spánku.
Zkracuje dobu usínání, má uklidňující a uvolňující účinky, zmírňuje svalové
napětí a podráždění.
Celkově uklidňuje nervový systém. Působí nejen proti nespavosti, ale i
přepracovanosti či migréně a navozuje příjemnou rovnováhu organizmu.
Je třeba ovšem dávat pozor na to, že jeho uklidňující účinky mohou vést ke
zpomalení reakcí!
Meduňka.lékařská.
Uklidňuje organismus, upravuje náladu. Vhodná i pro děti. Zaručí vám nejen
dobrý spánek, ale i velmi jasné sny.
Máta.peprná.
Napomáhá klidnému spánku, tiší bolesti hlavy, žaludku a také stahy svalů.
Pokud nás začínají bolet zuby nebo máme pocit ztuhlých čelistních svalů nebo silný
stres, vyplatí se nám namíchat čaj z máty a heřmánku v poměru 1:1 a vypít jej vlažný.
Sporýš.lékařský.
Nejen při nespavosti, ale také při nervozitě, únavě, zánětům v těle. Při
horečnatých onemocněních, alergiích atd.
Hluchavka bílá nebo žlutá.
Doporučuje se při nespavosti nervového původu. Vhodná při onemocnění
vylučovacího ústrojí, gynekologických potíží a při poruchách trávení.
Dalšími vhodnými bylinkami jsou bazalka, mateřídouška, levandule, heřmánek,
tymián, dobromysl, pohanka.
Bylinkový polštářek do Vaší postele - levandule, máta, heřmánek, dobromysl, mateřídouška a meduňka.
Abyste mohli v klidu spát i po nadýmavém jídle, můžete zkusit čaj vhodný i pro
miminka: kmín, anýz a fenykl – v poměru 1:1:1 – necháme ho 10 minut vyluhovat a
pijeme vlažný.
Mateřídouškový.olej.
Po koupeli natřít celé tělo. Zklidní a uvolní. Vhodné i pro temperamentní,
neklidné děti.
Sedací.koupele.
Vhodné z třezalky alespoň 2x týdně. Hrst třezalky do vany, napustit horkou
vodu. Až teplota vody není vřelá, vlezte do vany a vydržte cca 20 minut + 1x týdně
koupel nohou z heřmánku.
Vhodné je přidat i relaxační masáže. Obraťte se na maséry.
-mp-
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Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice za rok 2017.
Rokem 2018 jsme vstoupili do 11. roku fungování našeho spolku. Za tuto dobu náš
spolek pro své členy (55), příznivce a občany obce zorganizoval celou řadu smysluplných
kulturně-společenských a sportovních akcí. V roce 2017 níže uvádím některé z nich.
V lednu jsme absolvovali již tradiční ochutnávku moravských vín s výkladem
profesionálních vinařů a sommelierů v uzavřených prostorách „Galerie sv. Eustach“.
Vzorky výtečné, nálada skvělá.
V únoru jsme zorganizovali již IV. Spolkový bál na SEV Švagrov, kapacita tohoto
ekologického střediska byla naplněna, účastníci byli nadmíru s organizací a vlastním
průběhem spokojeni, ještě bych snad podtrhl skvělou mysliveckou kuchyni a velmi
bohaté kolo štěstí. Všem, kteří se na organizaci této náročné akce podíleli (technický a
obslužný personál SEV, naši členové, sponzoři) všem těm patří velký dík.
V květnu jsme vyrazili na čtyř-denní cyklovýlet, tentokráte na Vysočinu.
Zorganizovali jsme jarní a podzimní tenisový turnaj smíšených čtyřher.
Na sv. Jana jsme rovněž již tradičně vyšli ke kapli sv. Jana Křtitele na Svobodíně.
Červenec po léta patří akci s pracovním názvem „Železný ÚDéHák“ tj. smíšený
štafetový triatlon-(běh, kolo, plavání) vše v areálu jelení obory s vyhlášením výsledků a
dekorováním vítězů, občerstvením a volnou zábavou na přilehlé daňčí farmě.
V srpnu jsme připravili první ročník turnaje v malé kopané na obecním
revitalizovaném hřišti na malou kopanou.
V září jsme se spolupodíleli na přípravě a vlastním průběhu hodové zábavy na
návsi.
V říjnu pro uzavřenou společnost (členové, rodinní příslušníci) jsme připravili
vepřové hody (mnoho specialit z vepře), poté následovala degustace destilátů a likérů,
obé probíhalo na profesionální úrovni. Jednotlivé vzorky byly hodnoceny a vítězné ve
všech kategorií pak odměněny věcnými cenami.
Na pozemku předsedy spolku jsme na vlastní náklady a za přispění sponzorů
vybudovali sušárnu bylin, hub a ovoce, která bude rovněž sloužit jako sklad inventáře
spolku. S přispěním generálního sponzora spolku jsme pořídili technologii na šrotování a
lisování ovoce za účelem výroby ovocných moštů.
V prosinci jsme zorganizovali adventní koncert v místním kostele sv. Matouše a
silvestrovskou vycházku do Kančího žlebu (Švagrov), kde nás čekala naše členka Zdena (s
přáteli) – dcera našeho občana a kolegy Ing. Pěnčíka, po kterém je pojmenovaná chata,
kterou zde v 60. letech minulého století na své náklady vybudoval, jako jednoduché
přístřeší pro lesní dělníky a hojně ve volném čase zde pobýval s manželkou Magdou a
oběma dcerami. Byl to skvělý začátek oslav konce roku 2017.
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Na zvelebování obce a okolí jsme se podíleli na činnostech, které jsou nám i našim
stanovám hodně blízké. Jako příklad uvádím
- kontrola liniových výsadeb ovocných stromů (v intravilánu a na pozemcích obce),
na kterých jsme provedli kontrolu úvazů respektive jejich odstranění, tvarové a zdravotní
řezy
- na hřišti na malou kopanou jsme výsevem travního semene doplnili mezernatý
trávník, navážkou ornice pak urovnali (v rámci možnosti) povrch vlastní hrací plochy
- vyčistili jsme trasu zelené turistické značky z Klepáčova na Svobodín od
zlomených a vyvrácených dřevin.
- po celou vegetační dobu jsme na obecních pozemcích a veřejných prostorách
(hřiště, střed obce, hřbitov) a to celkem ve čtyřech periodách, prováděli certifikovanou
osobou postřik herbicidy a arboricidy za účelem likvidace nežádoucí buřeně
- v předvánočním čase jsme zajistili dodávku 2 ks vánočních stromů do místního
kostela sv. Matouše, zajistili a nainstalovali ve středu obce vánoční strom (vše z vlastního
lesa předsedy spolku).
Leden, 2018
Ing. Bořivoj Hojgr - předseda

Vernířovice okres Šumperk, Vernířovice okres Trutnov.
Dvě katastrální území, která se občas objeví v řádku vyhledavače aplikace
nahlížení do katastru na internetu, Vernířovice v okresu Trutnov jsou již dnes jenom
katastrálním územím obce Žacléř, obec zanikla po válce.O osadě Vernířovice či
Vernéřovice (Wernsdorf) se písemné prameny zmiňují k roku 1541, kdy byla nazývána
též Wermirzowicze. Německý tvar Wernersdorf, převládající v 17. století, znamenal
Wernerovu ves. V roce 1829 měla 22 domů a 133 obyvatel katolického vyznání a
německé řeči. Roku 1911 zde bylo 20 popisných čísel, v čp. 6 provozoval Siegmund
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Reicho hostinec, obchod se
smíšeným zbožím a kramářství. Po
druhé světové válce zůstala osada
opuštěna, z usedlostí dodnes zbyla
toliko křovím zarostlá rumiště a
zplanělé ovocné stromy. Za zcela
zmizelou však ves pokládat nelze –
jedna z bývalých usedlostí byla
totiž na starých kamenných
základech nedávno obnovena.
Zajímavostí je, že
v blízkosti katastru Vernířovic se
nachází dělostřelecká tvrz
Stachelberg vybudovaná mezi
městy Trutnov a Žacléř. Jejím
úkolem bylo chránit Libavské
sedlo, zemskou bránu mezi
hřbetem Krkonoš a Vraními
horami, kterou pravidelně v
minulosti využívaly armády pro
vpád.do Čech i opačně
například husité při spanilých
jízdách do Slezska. Tvrz nebyla
stavebně dokončena a dnes je v ní
zřízeno vojenskohistorické muzeum. Po dokončení měla být tvrz vyzbrojena celkem
deseti 100mm houfnicemi vz. 38 s dostřelem 12 km a rychlostí palby až 20 ran/min, osmi
4,7cm protitankovými kanóny vz. 36 s dostřelem 6 km a rychlostí střelby 35 ran/min;
dále několika desítkami těžkých a lehkých kulometů pro obranu nejbližšího okolí
vlastního povrchu tvrze.
-jsPrameny: Vl. Málek, V. Schreier, Žacléřsko na historických pohlednicích, Historický průvodce, vydal Svazek obcí Žacléřsko, Žacléř 2006,
ISBN 80-903831-0-6, www zanikleobce.cz.

Druhé kolo voleb prezidenta republiky v obci Vernířovice.
Jméno
Ing. Miloš Zeman
Prof. Jiří Drahoš
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