Číslo 2

26. června 2018

Z činnosti obecního úřadu.
U S N E S E N č. 26/2018 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 14. 3.2018
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 25. veřejného zasedání ZO dne 13. 12. 2017.
2) zprávu starostky z činnosti OÚ.
3) rozpočtová opatření č. 8/2017, č. 9/2017, č. 10/2017.
2. schvaluje
1) navržený program 26. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) pronájem obecních pozemků v k. ú. Vernířovice u Sobotína za cenu 0,01
Kč/m2, rok.
3) záměr pronájmu obecních pozemků p. č. 115/2, 117/1, 117/2, 1723/4,
2043, 1083/1 a 1083/2 v k. ú. Vernířovice u Sobotína.
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018.
5) na základě návrhu inventarizační komise na vyřazení majetku ze dne 12.
1.2018, předložený Vyřazovací protokol vyřazeného majetku č. 1/2018 a
pověřuje likvidační komisi jeho zlikvidováním.
6) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Vernířovice SH ČMS SDH
Vernířovice v částce 1 000 Kč na pohárovou soutěž O pohár obce
Vernířovice.
7) pronájem víceúčelového sportovního areálu SH ČMS SDH Vernířovice na
pohárovou soutěž O pohár obce Vernířovice dne 30. 6.2018.
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8) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Vernířovice Spolku pěstitelů a
chovatelů Vernířovice v částce 20 000 Kč na kulturně-společenské,
sportovní akce a pracovní aktivity realizované v roce 2018.
9) záměr směny obecního pozemku p. č. 1347/3 v k. ú. Vernířovice u Sobotína
za pozemky J. K. a A. K. p. č. 2374/28, p. č. 652 a p. 655 v k. ú. Vernířovice u
Sobotína.
3. neschvaluje
1) Opavské lesní a.s. povolení odvozu dříví po obecní komunikaci na Kosaře
v k. ú. Vernířovice u Sobotína (p. č. 2335 a 2326/1).
4. navrhuje
1) vypracování Směrnice na poskytování příspěvku na výstavbu ČOV pro
trvale žijící občany Vernířovic.
U S N E S E N Í č. 27/2018 veřejného zasedání zastupitelstva obce
Vernířovice konaného dne 21. 5.2018
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 26. veřejného zasedání ZO dne 14. 3.2018.
2) zprávu starostky z činnosti OÚ.
3) rozpočtová opatření č. 1/2018 a č. 2/2018.
2. schvaluje
1) navržený program 27. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) podpis Smlouvy o dílo (provedení auditu GDPR) se společností FAINteam
s.r.o., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc-Hodolany v ceně 34 900 Kč.
3) podpis Smlouvy o poskytování služeb-pověřenec se společností POVĚŘENCI
s.r.o., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc-Hodolany v ceně 2 900 Kč/ měsíc
bez DPH.
4) podpis Pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 115/2, 117/1, 117/2, 1723/4,
2043 s V. M.
5) nájem pozemků p. č. 1083/2 a 1083/1 L. Ž. A pověřuje starostku podpisem
nájemní smlouvy.
6) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018.
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7) směnu pozemku a to: parc. Č. 1347/3 – trvalý travní porost o výměře 2612
m2 v katastrálním území Vernířovice u Sobotína, obci Vernířovice, zapsáno
na LV č. 10001
Shora uvedená nemovitá věc je ve vlastnictví obce Vernířovice, v celkové
hodnotě dle znaleckého posudku č. 075/02-2018.
Pozemky parc. č. 652 – trvalý travní porost o výměře 861 m2, parc. č. 655
– zahrada o výměře 343 m2, parc. č. 2374/28 – vodní plocha o výměře 1227
m2 v katastrálním území Vernířovice u Sobotína, obci Vernířovice, zapsáno
na LV č. 225
Vlastníkem těchto nemovitých věcí jsou J. K. a A. K., v celkové hodnotě dle
znaleckého posudku č. 075/02-2018.
8) nákup mechanizace k traktoru: mulčovač XB 180, návěs jednoosý třístranný
sklápěč OL/EDK 35 S, zadní radlici ZRH-M a válečkový sypač 220 l dle
předložené cenové nabídky.
9) prezentaci v malované mapě typ B-1 ks a nákup 5 ks dřevěných stojanů
s exteriérovou tabulí dle předložené cenové nabídky.
10)podání žádosti o dotaci na MAS Šumperský venkov, z. s., Nový Malín 240
na vybudování přístřešku na Svobodíně.
3. neschvaluje
1) neschválení Opavské lesní a.s. povolení průjezdu nenaloženou odvozní
soupravou při odvozu dříví po obecní komunikaci na Kosaře v k. ú.
Vernířovice u Sobotína (p. č. 2335 a 2326/1 ).
Odkaz na obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2018 - kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů po obci.
Čl.1 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejné prostranství1) v obci
a) Na veřejných prostranstvích vyznačených v přílohách 1 a 2 k této obecně
závazné vyhlášce, je možný pouze na vodítku.
b) Na veřejných prostranstvích vyznačených v přílohách 1 a 2 k této obecně
závazné vyhlášce se zakazuje výcvik psů.
c) Na veřejných prostranstvích vyznačených v přílohách 1 a 2 k této obecně
závazné vyhlášce, se přikazuje neprodlené odstranění nečistot – extrementů
po psech
2. Splnění povinnosti stanovených v odstavci 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2)
3
)§ 34 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2
)Fyzickou osobou se rozumí například chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
1

Komise životního prostředí.
Soutěž o keramickou popelnici.
Olomoucký kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. vyhlašuje
každoročně soutěž v třídění odpadů s názvem „O KERAMICKOU POPELNICI“.
Olomoucký kraj dlouhodobě patří mezi nejlepší regiony v České republice,
umísťuje se na pomyslném pátém místě. Jak vyplývá ze statistik společnosti
EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadlo bezmála 50 kg vytříděného
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Celorepublikový průměr je o více než
2 kilogramy nižší
Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií obce do 500 obyvatel, obce do
2000 obyvatel, do 15 000 obyvatel a oce nad 15 000 obyvatel.
Vernířovice soutěžily v kategorii obcí do 500 obyvatel, kde se naše obec
umístila na 18tém místě ze 178 soutěžících.
Umístění naší obce je zavazující, apelujeme proto na všechny majitele
nemovitostí, aby i nadále třídili odpad.
Nedělní klid.
Dodržování nedělního klidu. Vážení spoluobčané, obecní úřad se na vás
obrací s prosbou, abyste ve dnech pracovního klidu a o svátcích v maximálně
možné míře dodržovali „nedělní klid“ a respektovali své spoluobčany, kteří chtějí
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po náročném pracovním týdnu odpočívat bez rušení hlukem zahradní techniky,
sekaček, cirkulárek, křovinořezů a podobných strojů.
Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Žádáme vlastníky pozemků, aby provedli ořez větví stromů a jiných
porostů, případně je odstranili v místech, kde zasahují nad komunikace. Z
důvodu dostatečného výhledu při výjezdu na místní komunikace je rovněž nutné
provést zakrácení živých plotů. Údržbu je potřeba provádět pravidelně a zajistit
bezpečný průjezd na veřejné komunikace. Pokud tak občané sami neučiní, bude
obec nucena úředně upozornit majitele, kterých se problém týká. Pokud tak
neučiní ani po řádném upozornění, je obec oprávněna provést zásah sama na
náklady majitele.
PRÁZDNINOVÁ NEBEZPEČÍ.
Blížící se období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování,
rozdělávání ohňů v přírodě či nebezpečí spojené s letními bouřkami mohou
nepříjemně zkomplikovat dny volna.
Abychom se mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným
újmám na zdraví nebo škodám na majetku:
• vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným ohněm,
případně aby nekouřily,
• při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny spotřebiče,
• nepřeceňujte své síly a nepouštějte se na nebezpečná místa (průzkum
opuštěných štol, skal, lezení na komíny apod.),
• při koupání neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod
hladinou neukrývají kameny nebo jiné předměty,
• pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště a
rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
• při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,
• pokud se chystáte do lesa, nikdy v něm nekuřte ani nerozdělávejte oheň,
• při bouřce nezůstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se, ale ne pod
osamocený strom,
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. Více informací najdete na
http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx, zdroj HZS Olomouckého kraje.
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Laskavá apatyka – jablečník.
JABLEČNÍK OBECNÝ
Jablečník se používal jako léčivá rostlina už ve starém Egyptě. Egypťané ho
používali proti působení jedů při plicních chorobách a onemocnění dýchacích
cest. Můžete se setkat s lidovými názvy jako Bílá buřina, Buřina, Jablečník vonný,
Jablounek, Samaritánka, Šedivka, Vonný klas.
Vyskytuje se téměř po celé Evropě a jako léčivka byl zavlečen i do Severní
Ameriky, kde také zdomácněl.
Ve volné přírodě roste na našem
území pouze na jižní Moravě – rumiště,
suché křoviny. Dorůstá do výšky 50-70 cm.
Svým vzhledem připomíná hluchavku.
Květy vyhledávají rády včely, proto je
oblíbený i u včelařů. Má příjemnou
jablečnou vůni, která je intenzivnější při
rozetření mezi prsty. Velkým kontrastem k
libé vůni je její ostrá hořká chuť.
Kvete obvykle od června do září. Pěstuji si ho na záhonu a bez problémů se
mu daří.
Sběr:
Během květu seřezáváme kvetoucí nať. Vhodná doba je těsně po
poledni. Jablečník obvykle poskytuje 2 sklizně do roka.
Obsahuje hořčiny, saponiny, minerální látky, silice, sliz a také vitamín C.
Použití na choroby jater a žlučníku, uvolňuje žlučové kameny, zastavuje průjmy,
pomáhá při zácpě zlepšuje chuť k jídlu, čistí krev, zmírňuje menstruační bolesti
zklidňuje srdeční arytmii, uvolňuje nervovou soustavy působí na záněty
lymfatických žláz, na chronickou brontichida a kašel.
Bývá součástí mnoha čajových směsí určených k léčbě orgánů trávicího
traktu. Velmi příznivé účinky má také na srdce, protože vyrovnává
nepravidelnou a zrychlenou srdeční činnost. Při těchto problémech je možné jej
užívat dlouhodobě v kombinaci s hlohem. Zevně pomáhá při léčbě špatně
hojících se ran.
Jeho nať povařenou v trošce sádla přikládáme na těžko se hojící, hnisající
rány.
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Sirup proti kašli.
100 g jablečníkové nati louhujeme 24 hodin v 1 litru studené vody.
Nálev scedíme, vylisujeme, získanou tekutinu vaříme s 1 kg cukru do
zhoustnutí. Užíváme 3x denně jednu čajovou lžičku.
Kulturní komise.
V únoru jsme se rozloučili s panem Vratislavem Koutným, v březnu
s panem Josefem Hamříkem.
Malé ohlédnutí za panem Koutným.
Následující řádky napsal pan Koutný v roce 2012, pro podporu petice za
záchranu jesenických kamzíků.
Tři kamzíci pro petici.
Já žiji v této oblasti od roku 1947, kdy zde
ještě žádná chráněná oblast nebyla. Ta byla
zřízena až v roce 1969. Tehdy se ještě kamzíci
nelovili, ale chránili. Na jejich stanoviště v horách
jsme dávali kamennou sůl, na horských lučních
porostech se pro kamzíky kosila ručně tráva jako
výborné seno, které se pak dávalo do malých jeslí,
aby v zimním období kamzíci nestrádali. Při
vysoké sněhové pokrývce kamzíci stejně scházeli
dolů do údolí, kolem horských potůčků, kde pak
přečkávali tvrdé zimní počasí.
Stávalo se, že jsme je pozorovali z okna
hájenky, jak se brodí ve vysokém sněhu a hledají
potravu. V krmelcích, dole v údolí seno si nebrali,
ale za to si pochutnávali na sušených jeřabinách.
V údolí potoka Merty u posledního domku na Kosařích, který nebyl
obydlen, dva kamzíci lehávali na střeše za komínem a to není myslivecká latina.
Prováděli jsme i odchyt kamzíků do ZOO na Svatém Kopečku, nebo pro výměnu
na osvěžení chovu v Tatrách. Za odchycení jednoho kamzíka jsme dostávali
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odměnu sto korun, což vzhledem k našim nízkým platům byla slušná odměna.
Výměnou za kamzíky na Slovensko do Tater byla dohodnuta výměna za sviště,
které jsme potom zde vysadili. Sviště se sice na Slovensku podařilo odchytnout a
převést na LZ Loučná a vysadit do malé obůrky kde bohužel nepřežili a ztratili se,
prostě nebyli původní.
Pokud se prováděl nějaký odstřel, tak to bylo pro výzkumný ústav
lesnický ve Zbraslavi. V pozdějších letech po roku 1989 byl povolen plánovaný
odlov kamzíků, poněvadž jejich vysoké stavy pro lesní hospodářství již byly
neúnosné. V těchto letech se přepokládalo, že v kamzičí oblasti žije asi přes 800
kusů kamzičí zvěře. A tak se do nich začalo střílet, v dnešní době po 30-ti letech
lovení se předpokládá nynější stav kamzíků asi 140 kusů této vzácné a nám milé
zvěře. Skutečné stavy kamzíků nebyly a nejsou přesné ani tehdy ani nyní.
Tito kamzíci zde žijí pomalu sto let a jsou zde stále a přepokládám, že zde
budou dalších sto let. Kolik návštěvníků a turistů si všimne místních vzácných
travin a ostatní flory, když zde procházejí a kochají se nádhernými rozhledy do
zdejších horských údolí a nekonečných dálek. Vzácná zdejší květena zajímá jen
botaniky a odborníky, běžní turisté ani je neznají a procházejí nevšímavě kolem
nich, ale v každém případě si všimnou kamzíka, když jej náhodně uvidí a tuto
zvláštnost a nevšední zážitek si budou pamatovat po celý život a to hlavně jejich
děti.
Proto uvádím svůj osobní názor jak ke kladným ta záporným článkům o
kamzících v tisku případně k informacím uvedených na www.kamzíci.net. Zaráží
mě jako dlouholetého lesníka plán CHKO Jeseníky postupné likvidace kamzíků.
Osobně se plně stavím za všechny argumenty pro udržení kamzíků
v oblasti Hrubého Jeseníku a toto jsem podpořil získáním více než padesáti
podpisů pod petici „ Za záchranu a zachování kamzíka horského“.
Podrobně popsal život kamzíků ing. Jiří Mlčoušek ve své knize Kamzíci
v Jeseníkách vydané v roce 2000.
Vratislav Koutný
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