Číslo 3

20.září 2018

Vážení spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím.
Na začátku funkčního období jsem nevěděla, co všechno mne
čeká. Odpovídat, zodpovídat se, vypovídat, rozhodovat, činit
nepopulární opatření a často si muset vyslechnout, co všechno děláme
špatně. Protože to, co děláte dobře, není tak zajímavé. Ano byla jsem
připravena, že musím počítat s ostřejším vyjádřením, ale určitě je lepší
se k sobě chovat slušně i když máme jiný názor. Pak přišly kontroly,
předaudit, audit, Krajský úřad, ČIŽP, BOZP, PO, Státní archiv, Finanční
úřad, GDPR, revize atd. Vyplňování nejrůznějších agend, statistik a
formulářů. V průběhu funkčního období se změnil zákon o střetu
zájmu, protože volení zástupci se musí prověřovat.
Toto všechno je potřeba řešit každodenně, vím, že hlavní musí být
péče o rozvoj naší obce a řešení problémů našich občanů.
V následujících tabulkách Vám chci ukázat, že i péče o rozvoj naší
obce se nám dařila. Všechny projekty, které jsme během volebního
období připravili, jsou realizovány, poslední projekt je ve stadiu
výběrového řízení a máme již vyřízenou dotaci – Revitalizace řeky
Merty s Povodňovým parkem. Čtyři roky volebního období utekly velmi
rychle. Zdá se mi, že byly krátké na všechny nápady, se kterými jsem do
voleb šla. Byla bych nerada, pokud se po volbách zastupitelstvo
zásadně obmění, aby bylo vše šmahem smeteno. Současní zastupitelé
si zaslouží, aby na jejich práci bylo navázáno.
Děkuji členům Zastupitelstva obce Vernířovice, výborům a
komisím za jimi odvedenou práci. Děkuji všem pracovníkům paní
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referentce Ing. Čermákové, účetní obce paní Jurkové, mzdové účetní
paní Nesvadbové za výbornou spolupráci. Také chci poděkovat
občanům, kteří poděkováním nebo připomínkou posouvali naši práci
dále.
Bohumila Hojgrová starostka obce

Stručný přehled činnosti obecního úřadu 2015 – 2018.

 2015













Zpracování nového LHP
Dovybavení sběrných míst o nádoby na sběr kovů
Vypracování projektu na povodňový park
Oprava účelové komunikace č. 2278
Vybudováno zázemí pro pracovníky obce na sýpce
Dotace na zřízení 4 pracovních míst pro obec
Zakoupení nové sekačky
4 nové roubené lavičky
Oprava střechy hasičské zbrojnice
Oprava schodiště na OÚ
Dotace na hospodaření v lese.
Zpracování systému náležité péče pro obec

 2016
 Žádost o bezúplatný převod pozemků od SPÚ pod povodňovým
parkem.
 Zpracování projektové dokumentace na novou elektroinstalaci OÚ
 Nová turistická trasa – zelená – Rudoltice-Klepáčov-SvobodínVernířovice
 Zpracování projektu na opravu MK – Kosaře
 Zpracování žádosti o dotaci na opravu MK – Kosaře.
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 Dotace na zřízení 4 pracovních míst pro obec.
 Schválení nového LHP, zpracování žádosti o dotaci na pořízení
nového LHP
 Oprava MK Kosaře
 Bezúplatný převod pozemků p. č. 1423/2 a 1417.
 Hřiště na malou kopanou – úprava terénu, sloupky k plotu, branky.
 Zpracování žádosti o dotaci na lesní techniku – traktor
 Výběrové řízení na firmu – nová elektroinstalace na OÚ

 2017
 Projektová dokumentace na sanaci obecního úřadu – svázání
budovy, zpevnění podzákladí.
 Výběrové řízení na firmu – sanace budovy OÚ
 Zbudování nového přístřešku na separovaný odpad.
 Dotace na zřízení 2 pracovních míst pro obec.
 Oprava střechy OÚ
 Uspěla žádost o dotaci na MK Kosaře – výběrové řízení na
zhotovitele.
 Několika měsíční práce v obecním archívu – kontrola archivu
dopadla na výbornou.
 Svázání celé budovy OÚ, zpevnění podzákladí, nátěr fasády, nová
kuchyň ve společenské místnosti, nové sociální zařízení, nové
podlahové krytiny.
 Nová elektroinstalace v celé budově OÚ, nové zabezpečovací
zařízení, cloud skříň.
 Obnova MK Kosaře, nové dopravní značení.
 Parčík u OÚ – nové chodníky, lavičky, osázení záhonů.
 Dotace na hospodaření v lese
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 2018
 Nová střecha na hasičské zbrojnici
 Dotace na 2 pracovní místa pro obec.
 Žádost na lesní techniku byla úspěšná, výběrové řízení na pořízení
traktoru. Zakoupen traktor „Lamborgini“ s navijákem a ochranným
rámem.
 Zpracování žádosti na dotaci na Povodňový park a revitalizaci
zemníku.
 Aktualizace požárního řadu, požárních poplachových směrnic.
 Příprava na GDPR – audit osobních údajů, smlouva s pověřencem
na ochranu osobních údajů.
 Nákup mechanizace – mulčovač, návěs, sněhová radlice, válečkový
sypač.
 Směrnice pro poskytování finančního příspěvku obce na domovní
ČOV.
 Žádost o dotaci na „ Povodňový park“ byla úspěšná – výběrové
řízení na zhotovitele.
 Nový nábytek do knihovny

Kulturně společenský život v obci.







Vítání občánků – přivítali jsme devět nových občánků
Bleší trhy
Pěší výlety – „Do pivovaru Sobotín“,“K pramenům Ztraceného potoka“
Vítání jara
Čarodějnické reje, čarodějnická dílna pro děti i dospělé
Každoroční dětské dny – pohádkové bytosti, piráti, námořníci indiáni a
čarodějnice
 Letní obecní taneční zábavy
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Každoroční hodové slavnosti
Zpívání u vánočního stromu
Vánoční dílny na obecním úřadě
Adventní koncerty v kostele sv. Matouše
Mikulášské nadílky
Posezení se seniory
Celoroční návštěvy jubilantů

Přehled poskytnutých dotací obci 2015 – 2018.
Přehled dotací za léta 2015 až 2018 v Kč.
Účel dotace
Výkon veřejné zprávy
Hospodaření v lesích
Zřízení pracovních míst
Volby
Oprava komunikace
"Kosaře"
Traktor s příslušenstvím
Povodňový park
Celkem dotace

2015

2016

2017

2018

54 000

55 000

86 000

70 000

34 764

13 792

11 464

549 960

459 693

362 213

210 000

12 374

10454

11 897

998 000

998 000

5 044 617

483 395
5 044 617

5 819 909

8 467 623

483 395

638 724

540 859

1 468 131

Celkem
265 000
60 020
1 581 866
34 725

Co je to povodňový park.
Jedná se o lokalitu kolem řeky Merty u soutoku se
Ztraceným potokem. V lokalitě bude vytvořena relaxační zóna
s rybníčky propojenými novými koryty potoka. Přístupové
chodníčky ze štěrku s umístěnými odpočívadly, kde budou
umístěny lavičky. Tam kde se bude křížit vodní tok s chodníčky,
vybudují se dřevěné lávky. Celý prostor bude upraven
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odstraněním nežádoucích dřevin, dle potřeby bude provedena
doprovodná výsadba místními druhy dřevin.
Řešená lokalita bude tvořit klidovou zónu v zástavbě obce a
především v neposlední řadě přispěje k řešení problémů se
zvýšenými průtoky Merty a Ztraceného potoka.

Stávající „zemník“
naproti šlepru

Traktor.
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Lesní hospodářství obce.
Hodnocení plnění lesního hospodářského plánu (LHP) na lesním
hospodářském celku (LHC) Obec Vernířovice, platného pro decennium
2016-2025.
Těžební činnost - hodnotící období 2016-2018:
Těžba mýtní - navržená
plánem

3.491 m3

Mýtní
úmyslná

Mýtní
nahodilá

Plánovaná roční výše těžby

349 m3

-

-

Skutečnost 2016-2018

365 m3

285*

80

Skutečnost roční výše těžby

122 m3

-

-

Rozdíl

- 227 m3

-

-

Zbývá do konce decennia
(2019-2025)

3.142 m3

-

-

* Pozn.: mýtní úmyslná těžba byla provedena v letech 2016-2017, tzn. v období s max.

cenami na trhu se surovým dřívím!!! Prodejem tohoto dříví, tak byly vytvořeny zdroje pro
financování nákladových výkonů především v pěstební činnosti.

Předmýtní
úmyslná
Těžba předmýtní navržená plánem

Plánovaná roční výše těžby

1.074 m3 - 40
roků,
z toho **

+ 40 roků

m3 / ha

m3 / ha

7,37/175

14,41/ 725

107 m3 0,74/
18
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Předmýtní
nahodilá

1,44/ 73

** 174 m3
-

Skutečnost 2016-2018
Zbývá
do
konce
decennia (2019-2025

96 m3
978 m3

1,88/ -

3,51/ 62

-

5,49/175 10,90/ 663

34 m3
**140 m3

Plnění plánu prořezávek:
Plán prořezávek 2016-2025

2,58 ha

Plánovaná roční výše

0,23 ha

Skutečnost 2016-2018

0,85 ha

Zbývá do konce platnosti decennia

1,73 ha

Pěstební činnost ostatní 2016-2018 :
Výkon:

výměra (ha, bm)

zalesňování holin

0,32 ha

vylepšování

0,13 ha

úklid klestu

0,62 ha

Výkon:

výměra (ha, bm)

ochrana ml. lesních porostů (nátěr repelenty)

11,40 ha

ochrana ml. lesních porostů proti buřeni (vyžínání)

4,07 ha

výsek nežádoucích dřevin

0,06 ha

oprava oplocenek

300 bm

Dále byla prováděna:
Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům (kůrovcům) – byly
instalovány feromonové lapače a prováděny jejich periodické
kontroly. Rovněž byly pokládány lapáky I. a II. série a jejich
asanace včasným odvozem na sklad odběratele.
Pravidelně byla prováděna kontrola, výskytu ploskohřbetky
smrkové - sondy (jaro, podzim)
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V nově založených kulturách, byly položeny otrávené návnady
proti hlodavcům a otrávené návnady na klikoroha borového.
Za období plnění nového LHP bylo požádáno o dotace Krajský
úřad Olomouckého kraje na hospodaření v obecním lese
(zalesňování, výchova mladých lesních porostů, ekologické
přibližování dříví) a požadovaná částka byla obci vyplaceno
v celkové výši: 60.020,- Kč
Škody zvěří na mladých lesních porostech obce byly vyčísleny
nájemcům honiteb na 14.500,-Kč a částka byla obci uhrazena.
Ing. Bořivoj Hojgr – odborný lesní hospodář na LHC Vernířovice od 1.1.2016

Komise životního prostředí.
Komise se v roce 2018 zabývala osmi žádostmi o kácení
dřevin rostoucích mimo les dle §8 a §9 Zákona č. 114/1992 Sb.
O ochraně přírody a krajiny, zúčastnila se celkem 12-ti místních
šetření, jejichž výstupem bylo doporučení k vydání rozhodnutí o
kácení. Komise rovněž prováděla kontrolu uložených náhradních
výsadeb dřevin z rozhodnutí o kácení v letech 2015-2017.
Komise ŽP obce se rovněž na počátku roku zapojila do realizace
projektu „Povodňového parku“.
Blíží se zima a brzy začne plná topná sezóna.
Nepodceňte přípravu a zkontrolujte si, nebo si nechte
zkontrolovat, bezpečný stav vašeho topidla a komína. Jednou z
nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí
člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Při
provozu topidel a komínů je důležité dodržovat bezpečnostní
zásady a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu topidel a
komínů.
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Činnost spolku chovatelů a pěstitelů za I. – III. čtvrtletí roku
2018
- koncem zimy jsme, jako již tradičně provedli kontrolu liniových
výsadeb ovocných stromů na pozemcích v majetku obce na plochách
veřejné zeleně (tvarové a zdravotní řezy).
- v jarních měsících jsme na hřišti na malou kopanou doplnili „sedající“
zeminu a v místech s absencí trávy, vyseli travní semeno. Zkontrolovali,
vyčistili trasu zelené turistické značky.
- v měsíci květnu jsme vyrazili na čtyřdenní cyklo - výlet, tentokráte nás
(20 cyklistů) tradičně krásným počasím přivítala „Česká Kanada“.
Navštívili jsme města Jindřichův Hradec, Třeboň, Kunžak, Slavonice aj.
také kousek území Rakouska. Zříceninu hradu Landštejn, přírodní
památky, množství rybníků, zubří stádo, skalní útvary (mohutné žulové
balvany s tím nejznámějším u Nového Světa, kterým je tzv. „Ďáblova
prdel“ – doporučujeme navštívit).
- počátkem měsíce června jsme zorganizovali tenisový turnaj a v závěru
měsíce, před sv. Janem vystoupali k základům kaple, položili kytičku,
s pamětníky zavzpomínali a před blížícím se lijákem se spěchali
občerstvit pod střechu na daňčí farmu.
- v půlce července jsme pro širokou sportovní veřejnost zorganizovali již
pátý ročník smíšeného štafetového triatlonu s recesistickým názvem
„Železný ÚDéHák“, počasí super, na start se postavilo 12 družstev.
První disciplína běh (4,2 km), následovala jízda na kole (12 km), plavání
volným způsobem (2x40 m)
- počátkem měsíce září jsme ve vlastních sadech a sadech našich přátel
na jihu Moravy, posbírali a natrhali značné množství jablek a konečně
měli možnost vyzkoušet a využít vlastní technologii na šrotování a
lisování ovoce a získat tak kvalitní mošt pro vlastní potřebu na celou
zimu.
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- v průběhu celého vegetačního období jsme prováděli likvidaci
nežádoucí buřeně na obecních veřejně přístupných pozemcích (střed
obce, hřbitov, hřiště, boží muka, kolem sýpky aj.).

22. září se budeme spolupodílet na přípravě a vlastním
průběhu hodové veselice.
Od ranních hodin bude probíhat na hřišti na malou kopanou fotbalový
turnaj družstev (4+1).
V odpoledních hodinách Vám občanům i přespolním budeme nabízet
tradiční burčák, jakož i vína loňského ročníku od přátel vinařů z jižní
Moravy.
Nově pro Vás bude připraveno několik kotlíků guláše z „dílny“ našich
slovutných znalců, kulinářů a mistrů ve vaření kotlíkových gulášů, vše
za velmi příznivé ceny.
Ve víceúčelovém zařízení v prostorách budovy OÚ, bude vystavovat
členka našeho spolku svoji tvorbu - fotografie rostlin.
Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice
členové s trvalým pobytem v obci Vernířovice

členové vlastnící nemovitosti (chaty, chalupy s e. č.) v obci Vernířovice

18
11

přespolní

26

Stav členské základny celkem:

55

Za Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice Ing. Bořivoj Hojgr - předseda
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Oznámení o době místě konání voleb do zastupitelstva
obce a Senátu Parlamentu ČR
Volby se uskuteční dne:
5.10.2018 od 14:00 do 22:00
6.10. 2018 od 8:00 do 14:00
Místem konání voleb je společenská místnost Obecního úřadu
Vernířovice.
,,,,,,,,

Na shora uvedeném snímku, je pohled na krásnou horskou řeku Mertu
važme si toho v jakém stavu „zatím“ je.
Bohužel jsou mezi námi jedinci, kteří si řeku pletou s popelnicí či
trativodem z žumpy.
Vernířovický zpravodaj. Zpravodajský čtvrtletník obce Vernířovice. Vychází čtyřikrát do roka, zdarma. Náklad 140
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