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3.dubna 2019

Z činnosti obecního úřadu:
 Na prvním veřejném zasedání noví zastupitelé schválili rozpočet na
rok 2019. Návrh rozpočtu připravil finanční výbor ve spolupráci s
kontrolním výborem a vedením obce. Příjmová část rozpočtu je ve výši
4 848 000 Kč, výdajová část je ve výši 5 397 000 Kč. K financování
rozdílu 549 000 Kč budou použity finanční prostředky ze zůstatku na
účtu u komerční banky. Obec má k 1. 3. 2019 na účtu u komerční
banky 10 963 144 Kč.
 Na konci roku 2018 jsme museli změnit dodavatele elektrické energie.
Do výběrového řízení na dodávku energie přes MAS šumperský
venkov se nepřihlásil žádný zájemce. Tuto situaci jsme museli velmi
rychle řešit. Hrozilo, že se obec stane černým odběratelem. Smlouvu
jsme uzavřeli s firmou ČEZ.
 V měsíci lednu probíhala inventura majetku obce a také dokladová
inventura.
 V letošním roce kontrola hospodaření obce za rok 2018 probíhala již
30. 1. 2019. Termín velmi šibeniční na přípravu pro paní účetní a paní
referentku, ale i tentokrát dopadla kontrola bez chyb a nedostatků.
 9.1. 2019 naši obec navštívil nový senátor pan Mgr. Miroslav Adámek.
 Podali jsme žádost o dotaci na lesní techniku – čelní rampovač s
lopatou na klest pro traktor, motorovou pilu a vyvětvovací pilu na tyči.
 Dále jsme žádali o dotaci na mineralogickou naučnou stezku z
rozpočtu olomouckého kraje. Jedná se o společný projekt obcí
Sobotín, Petrov nad Desnou, Velkých Losin a Vernířovic.
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 Kulturní komise starostky obce v rámci akce ,,Vítání občánků´´ přivítala
4 děti (2 chlapce a 2 holčičky).
 V lednu jsme zahájili sběr pytlů na tříděný odpad, který bude probíhat
pravidelně každé poslední pondělí v měsíci. Svezeno bylo již160 pytlů.
 Dále chci reagovat na upozornění občanů z veřejných zasedání
zastupitelstva na parkování vozidel na obecní zeleni. Chci upozornit
vlastníky a uživatele předmětných vozidel, že se tímto svým konáním
dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst.
1 písm. g) zákona č.251/2016 Sb., o některých přestupcích. Současně s
tímto upozorněním pak vlastníky a uživatele předmětných vozidel
vyzývám, aby od protiprávního jednání neprodleně upustili. V případě,
že se tak nestane, obecní úřad přistoupí k řešení oznámením
příslušnému správnímu orgánu. Za takovýto přestupek je možné uložit
pokutu až do výše 50.000,- Kč.
 Také se chci vrátit s omluvou k minulému zpravodaji, kde jsem v
tabulce výše odměn – rozdíl mezi uvolněným starostou a
neuvolněným starostou uvedla celkovou úsporu ve výši 1 213 670,-Kč.
Správná výše úspor je 1 125 954,-Kč
Statistika obce k 1. 1. 2019
K 1. 1. 2019 žije v obci Vernířovice celkem 208 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.
V roce 2018 se narodili 2 chlapci a 2 děvčata. Zemřeli 4 občané.
Odstěhovalo se 9 občanů, přistěhovali se 2. V obci nyní žije 10 občanů
ve věku 80 – 89: 2 muži, 8 žen. Nejstarší občankou je žena ročníku
1926. 43 občanů je ve věku 0 – 18 let. Ve věku 18 – 100 let je 165
občanů.
Na závěr Vám chci popřát pěkné jaro a příjemné velikonoční
svátky.
Bohumila Hojgrová,
starostka obce
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Usnesení č. 2/2018 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 12. 12. 2018 v 17.00 hod. na OÚ Vernířovice
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 1. veřejného zasedání ZO dne 1. 11. 2018.
2) rozpočtová opatření č. 8 a 9 roku 2018.
2. schvaluje
1) navržený program 2. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) navržený Rozpočet obce Vernířovice na rok 2019.
3) zbudování Mineralogické naučné stezky.
4) prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem hasičské zbrojnice SH ČMS
SDH Vernířovice Dodatkem č. 2 do 31. 12. 2022.
5) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8023298/VB/002 Vernířovice – č. parc. 1361
NNK.
3. volí
1) inventarizační komisi ve složení: předsedkyně Ing. Miroslava Čermáková,
členové p. Josef Potyka, p. Piotr Waldemar Witt; pro dokladovou
inventuru inventarizační komisi ve složení: předsedkyně pí. Dana Purová,
členky Ing. Miroslava Čermáková, pí Ivana Jurková.
2) pana Josefa Potyku zástupcem obce Vernířovice ve Sdružení cestovního
ruchu Jeseníky.
4. stanoví
1) poplatek za umístění reklamy 10 Kč/m2 měsíčně.
2) ceník prací za traktor s adaptéry 550 Kč/hod. od 1. 1. 2019.
3) výši částky za květinové dary na 200 Kč.
Usnesení č. 3/2018 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 13. 2. 2019 v 17.00 hod. na OÚ Vernířovice
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 2. veřejného zasedání ZO dne 12. 12. 2018.
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2) zprávu starostky z činnosti OÚ.
3) rozpočtové opatření č. 11 roku 2018.
2. schvaluje
1) navržený program 3. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8016005/VB/003 Vernířovice – č. parc. 55/2
NNK.
3) provedení hlavních prohlídek 9 ks mostních objektů, v majetku obce, dle
předložené cenové nabídky p. Jaroslava Kohoutka, Nemocniční 51A, 7897
01 Šumperk.
4) předložený Návrh na vyřazení majetku ze dne 24. 1.2019 ve výši
57 352,50 Kč.
5) navržené změny v Jednacím řádu Zastupitelstva obce Vernířovice.
6) navržené změny v Jednacím řádu výborů Zastupitelstva obce Vernířovice.
7) dar z rozpočtu obce ve výši 20 000 Kč Spolku pěstitelů a chovatelů
Vernířovice.
8) dar z rozpočtu obce ve výši 2 000 Kč Diakonii ČCE- středisko v Sobotíně.
9) odpis pohledávky z roku 2014 společnosti Ekostavby Brno, a.s. se sídlem
U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 469 74 687, DIČ CZ 46974687 ve výši 98 855
Kč do nákladů a v souladu s účetními předpisy zahrnout do podrozvahy
jako odepsanou pohledávku.
10) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128013482/SOVB/2.
11) poskytnutí nenávratného finančního příspěvku na výstavbu domovní
ČOV v obci Vernířovice pro D. B., ve výši 50% doložených nákladů.
12) podání žádosti o dotaci na Mineralogickou stezku u KÚ Olomouckého
kraje.
3. neschvaluje
1) umístění staveb na pozemku p. č. 1067/12 (lokalita Z26) v k. ú.
Vernířovice u Sobotína dle projektu.
2) umístění světla VO na sloup el. vedení před domem č. p. 192 Vernířovice.
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4. stanoví
1) finanční limit transakcí, o kterých je starosta oprávněn rozhodovat
v běžných záležitostech samostatně na 40 000 Kč.
2 ) navýšení limitu pokladní hotovosti .
Slovo místostarosty.
Vážení spoluobčané, chalupáři a chataři, vím, že mnozí si po přečtení
nadpisu ušklíbnou, copak asi „ moudrého“ nám chce sdělit.
Momentálně jedna osoba (můj názor, že je chorá duchem) roznáší
pomluvy (stalo se po veřejném zasedání, kde jsme si vše vysvětlili) že
pracovník obce nemá pro svou práci příslušnou kvalifikaci a bere za to
30.000 (netuším, kde k této sumě přišla, asi ví více než já). Ptám se této
osoby, JAKOU BY MĚL mít pracovník kvalifikaci??? Snad střední školu
s maturitou v oboru pracovník obce? Samozřejmě má výuční list, ale to je
podružné, i kdyby měl jen pět tříd a biograf, tak mě to nezajímá. Řidičský
průkaz na traktor má, na motorovou pilu a jiné prostředky také, školení
BOZP absolvoval a víc mě nezajímá.
Pro mě je důležitá jeho práce, kterou vykonává velice svědomitě (viz
zimní údržba komunikací perfektně zvládnutá). Nefláká se, pracuje
naprosto samostatně, není potřeba mu cokoliv připomínat, naopak se
zeptá, zda by se nemělo udělat to či ono.
V současné době (první polovina března) např. uklidil po zimě prostor před
obecním úřadem a provádí úpravu živého plotu na hřbitově, za kterou jsme
v minulých letech vynaložili nemálo financí.
Jelikož má příslušnou kvalifikaci na kácení, může odstraňovat následky
silného větru, kdy nám na hřiště spadly dva stromy a bude nutno pokácet i
zbytek smrků ve špatné kondici a nechceme čekat na další vítr, protože by
mohly spadnout buď na dům pod nimi, nebo na dětské hřiště a či v tom
nejhorším případě způsobit újmu na životě či zdraví.
Osoba, která vymýšlí tato pomluvy (zřejmě je to její koníček) nemohla
být nikdy šťastná a ani neví, co to je být šťastný, svým způsobem je mi jí
líto, musí to být frustrující, na koho a co vymyslet za pomluvu a rozhádat
lidi a štvát je proti sobě, případně otrávit tohoto pracovníka, aby pro obec
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pracoval. Tito lidé nemají žádné koníčky a jen se inspirují pravděpodobně
sledováním přenosů s poslanecké sněmovny. Nic jiného mě nenapadá.
Myslím, že už nic špatného, co se týče počasí, nepřijde
A proto mi dovolte seznámit Vás s výsledky zimní údržby za měsíc
leden, kdy nám v obci napadlo extrémní množství sněhu.
Udávám hodnoty naměřené u mého domu. Za měsíc leden napadlo
158 cm sněhu. Za měsíc únor „ pouhých“ 15 cm.
Při zimní držbě místních komunikací jsme spotřebovali naftu za 7412,Kč. Úklidem soukromníkům jsme získali 6.820,- Kč.
Třídění odpadu.
V dnešní době, kdy je planeta zamořena odpady všeho druhu, tak
můžeme vidět také, proč.
Dříve by turistu ani nenapadlo odhodit dopitou láhev do příkopů.
Bohužel to dělají převážně mladí (usuzuji dle druhu obalů) a o to je to horší,
ale ptejme se, proč to dělají? Asi to někde viděli nebo vidí. Ano, berou si
příklad od svých rodičů, ti je neučili jednak třídit odpad, jednak vyhazovat
odpad tam, kam patří.
Vidíme to dobře i v naší malebné obci a to od některých „ rekreantů“,
podívejte se na popelnice přeplněné plasty, ve směsném odpadu. Tzn.
„ubytovatelé“, a ti především by měli upozornit ubytované, že i ti další
rekreanti chtějí přijet a strávit týden v čistém prostředí a ne aby okolí
připomínalo Chánov.
Bohužel i místních se to týká, tedy těch, co neumí rozlišit papír od
kartonových nádob např. od mléka a to i dovezené z Polska, které se
pravidelně nachází v kontejneru určeném na papír umístěném naproti
Svozilům tedy v dolní části obce. Prosím tyto občany, aby se nestyděli si
vyzvednout zdarma pytle na nápojové kartony, pokud je nemají.
Náš pracovník Pavel Tihelka jednou měsíčně sváží pytle s tříděným
odpadem, tedy pytle s kartony od nápojů a pytle s plasty a dává nové pytle
barevně odlišené.
Věřím, že pochopíte, že jde o dobrou věc a budeme si společně
udržovat prostředí, ve kterém žijeme.
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Nejsem žádný ekolog, jen používám selský rozum a proto zde i
žiji, v čistém prostředí, v nádherné krajině, prosím, zachovejme si toto i pro
ty, co přijdou po nás.
Josef Potyka,
místostarosta
Komise životního prostředí.
Komise ŽP se v I. čtvrtletí roku 2019 sešla na sedmi místních šetřeních 02.
01., 20. 01. , 18. 02., 24. 02., 03. 03., 13. 03., 15. 03. , na kterých se zabývala
kácením dřevin rostoucích mimo les a náhradními výsadbami - 6
rozhodnutí. Vichřice „Eberhard“, která se prohnala přes celou naši
republiku a napáchala mnoho škod, na lesních porostech v majetku obce
žádnou fatální škodu nezpůsobila (ojedinělé zlomy, vývraty), stejně tak i na
dřevinách rostoucích mimo les.
Koncem března končí období vegetačního klidu a tím také konec
kácení nad limitních (+80 cm v prsní výšce) dřevin z „Rozhodnutí“. Těm
z Vás, komu silný vítr 11. 03. tohoto roku způsobil škody na dřevinách ve
Vašem vlastnictví, máte možnost dle §8, odst. 4 zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v plném znění a vyhl. č. 189/2013 Sb., provést
likvidaci zlomených (vyvrácených) dřevin – postup: nafotit stav před
zásahem, poškozené dřeviny zpracovat, vyplnit příslušný formulář a ten
předat na OÚ. Formulář naleznete na stránkách obce Vernířovice.
(Oznámení o provedeném kácení dřeviny …)
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 profesionálním hasičům, tak
ochráncům přírody.
Respektujte zákaz vypalování suché trávy dle Vyhl.133/1985 Sb.,
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a to nejen z důvodů
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zbytečných požárů, ale i s ohledem na probouzející se přírodu a živočichy
v travním podrostu, kteří se probouzejí ze zimního spánku.
Dále upozorňujeme občany, že v případě porušení tohoto zákazu
hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000,-Kč.

Z odpadní jímky na čističku – novela vodního zákona platná od 1. 1. 2019.
Pro ty, co provádějí vývoz odpadních jímek je v novele vodního zákona
jednoznačně stanoveno, že jediná možnost likvidace obsahu v souladu
s vodním zákonem je vývoz na čistírnu odpadních vod.
Požadavek na likvidaci odpadních vod z jímek se ovšem oproti
současné právní úpravě nemění. Již před přijetím novely zákona, platí, že
musí být vyváženy do čistírny odpadních vod.
Nová pravidla zavádějí povinnost vývozci vydávat o svozu potvrzení a
objednavateli uchovávat tato potvrzení pro potřeby kontrol.
Je naprosto nepřípustné likvidovat obsah odpadních jímek jiným
způsobem, než je shora uvedeno.
Ing. Bořivoj Hojgr, předseda komise
Kulturní komise starostky obce.
Na počátku prosince komise připravila mikulášskou nadílku pro děti.
Vytvořili jsme peklo, čertovský bar a na mikulášském stole byly připraveny
balíčky.
Děti nejdříve zavítaly do pekla, kde po krátké debatě s čertem přešly
za andělem a Mikulášem, kterým odříkaly své básničky. Anděl s Mikulášem
jim nadělili mikulášský balíček.
V čertovském baru bylo připraveno malé pohoštění, děti upíjeli svůj
drink a uzobávaly různé dobroty.
Ke konci minulého roku komise pořádala již tradiční vánoční dílnu. Pod
vedením paní Petry Kotrašové s i mohli návštěvníci vyrobit adventní věnce,
věnce na dveře, ozdobné svícny. Každý si mohl vyrobit, co potřeboval.
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Byla možnost si zakoupit vánoční ozdoby, svíčky atd. Vánoční
atmosféru dotvářelo i drobné tradiční občerstvení.

PODBĚL LÉKAŘSKÝ
Každým rokem, když se objeví první zlatožluté hlavičky podbělu, mám
radost z probouzející se přírody a z nadcházející bylinkářské sezony. Tato
"kuřátka" prosvětlují místa, kde rostou. Často to jsou nevzhledná místa jako
příkopy, rumoviště, rozkopané terény, holé stráně. Ovšem své místo má i u
břehů potoků, řek a horských pramenů.
Kvete od března do dubna. Sbírá se květ na počátku rozkvětu
(nejlépe mezi 14-16 hod.) a list od května do června (nejlépe mezi 14-16
hod.).
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Listy obsahují více účinných látek, je ovšem nutné dát pozor, abyste si
je nezaměnili s listy devětsilu.
Sbírám květy i listy, pokládám za důležité je mít v domácí "lékárničce"
k míchání čajových směsí.
Sušení je třeba provádět rychle, ve stínu či v sušičce při teplotě 40°C,
protože rády plesniví.
Můžete ho koupit i v lékárnách a obchodech s bylinkami. Vzhledem k
jeho rozšíření dávám přednost vlastnímu sběru.
Obsahuje velké množství
slizovitých látek, flavonoidy, třísloviny a
také hojnost látek minerálních,
obzvláště zinek a draslík.
Zinek je důležitým prvkem při
cukrovce, protože zlepšuje využití
inzulínu.
Napomáhá odhlenění a má
protizánětlivé účinky. Chrání sliznice
organismu před drážděním. Sliz chrání
zanícené sliznice a podporuje
vykašlávání.
Použití – vnitřní- chronická onemocnění dýchacích cest, astma, kašel i
dávivý, zahleněné průdušky a plíce, brontichida, chřipka, chrapot
Použití – vnější- rozmačkané listy spařit, 10 minut nechat luhovat. Po
mírném zchladnutí přikládat listy tmavší stranou na špatně hojící rány na
kůži, popáleniny, oteklé nohy, možné přikládat i na místa postižená
revmatismem.
Zánět žil - rozdrcené listy smíchané se smetanou.
Čaj proti kašli, při zánětu průdušek
10g podběl, 10g plicník, 5g sléz maurský, 5g violka + med
Spařím horkou vodou, nechám zakryté louhovat 10 minut (pokud mám
čerstvé bylinky). Pokud mám k dispozici jen usušené louhuji max. 3-5 min.
Uchovávám v termosce a piji 3x denně po jídle max. týden.
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!!!Neužívejte podběl dlouhodobě, obsahuje látky, které mohou vyvolávat
záněty a poškození jater.
Samostatně není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy!!!
Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice za I. Q roku 2019
Účast a diskuse na výroční členské schůzi spolku v lednu letošního
roku, potvrdila zájem členské základny scházet se a spolupodílet se na
organizování činnosti spolku pro sebe a příznivce z řad občanů obce.
Schválený plán kulturních, sportovní a pracovních aktiv spolku na rok
2019 je jako obvykle velmi pestrý. Pestrost v pravém slova smyslu se
projevila na prvním ročníku organizovaného masopustního veselí první
sobotu (02.03.2019) měsíce března.
Do masopustního průvodu nastoupilo 22 velmi zdařilých masek
(černý, žid, bába s nůší, ženich a nevěsta, těhotná, medvěd, kůň, smrtka,
řemesla-kominík, řezník a celá řada zvířectva). V závěru masopustního
průvodu byla, jak je zvykem, spálena a utopena „Morana“. Veselí
pokračovalo i na d. farmě při degustaci koblih, „Božích milostí“, produktů z
vepře a řízenou ochutnávkou destilátů.
V nejbližší době se bude mužská část spolku podílet na likvidaci
nebezpečných smrků na majetkové hranici přiléhající k dětskému hřišti. (
„Rozhodnutí“ Obce Vernířovice o kácení dřevin rostoucích mimo les).
Jsme rovněž spoluorganizátory I. ročníku dřevosochání, které se
uskuteční poslední květnový týden v prostoru povodňového parku, dřevěné
plastiky po konzervaci budou umístěny právě v prostorách parku. Našim
úkolem bylo zajistit na vlastní náklady dostatek přesílené hmoty z oddenků
topolů (již je uložena na pozemku obce), oslovit a zajistit sochaře - toto
zadání je rovněž splněno. Těšíme se na dřevěné plastiky mistrů dřevosochařů a pevně věříme, že tato jejich díla zvelebí již zmiňovanou lokalitu
povodňového parku.
Ing. Bořivoj Hojgr -předseda
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