Číslo 3

24. července 2017

Z činnosti obecního úřadu
 Žádost o dotaci na opravu místní komunikace „Kosaře“ byla úspěšná.
V okrese Šumperk tuto dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj dostaly
pouze tři obce. Výše dotace činí 998 tis. Kč. Výběrové řízení již proběhlo,
nejvýhodnější nabídku podala firma Strabag s. r. o. Práce na obnově
komunikace budou probíhat od 10. srpna 2017.
 Sanaci trhlin ve zdivu obecního úřadu, zpevnění podzákladí a kompletní
svázání celé budovy prováděla během měsíce července firma DEV
Company spol. s. r.o. Ostrava. Celá budova obce má také nový nátěr fasády.
Stavební práce již skončily.
 Probíhají práce na nové elektroinstalaci obecního úřadu firmou Elram s.r.o.
Šumperk. V plánu je také rekonstrukce sociálního zařízení, výmalba celé
budovy a výměna podlahových krytin. Vzhledem k probíhajícím pracím se
snažíme zvládat celou agendu obecního úřadu v knihovně.
 Úprava zeleně s novými chodníky na prostranství před OÚ je již dokončena.
 Na 23. září chystáme „Den otevřených dveří“ nově opravené budovy
obecního úřadu.
Hojgrová Bohumila, starostka

Nejdůležitější body z usnesení veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 20 / 2017 ze dne 31. 5. 2017
2.shvaluje se
Bod 2 – jako nejvýhodnější nabídku zadávacího řízení „Sanace objektu číslo 53 –
obecní úřad“ nabídku účastníka DEV COMPPANY, s nabídkovou cenou
1 150 566,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným
dodavatelem.
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Bod 3 – nabídku firmy SUEZ Technický servis spol. s r.o., Hybešova 523/10
Šumperk a uzavření smlouvy s touto firmou.
Bod 4 – prodloužení nájemní smlouvy na pronájem hasičské zbrojnice SH ČMS
Vernířovice, dodatkem číslo 1 – do 31. 12. 2018.
Usnesení č. 21 / 2017 ze dne 19. 6. 2017.
2. schvaluje
Bod 2 – účetní závěrku Obce Vernířovice za rok 2016 včetně příloh (rozvaha,
výkaz zisku a ztrát, inventarizační zpráva).
Bod 3 – závěrečný účet Obce Vernířovice včetně zprávy nezávislého auditora za
rok 2016 – bez výhrad.
Bod 4 – nejvýhodnější nabídka byla od společnosti STRABAG a.s. na obnovu
místní komunikace v Kosařích s cenou 2 690 964,- Kč včetně DPH a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem.
Usnesení č. 22 / 2017 ze dne 28. 6. 2017.
Bod 2 – jako nejvýhodnější nabídku zadávacího řízení „Pořízení lesnické techniky
(traktoru) včetně vybavení nabídku společnosti Zálesí a.s. s nabídkovou cenou
799 000,- Kč (bez DPH) a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo
s vítězným dodavatelem.

Zpráva o hospodaření obce Vernířovice za rok 2016.
V roce 2016 dostala obec Vernířovice dotace:
 Ze státních zdrojů 80 074,- Kč, vyčerpáno bylo 76 859,87 Kč.
 Ze zdrojů EU 372 348,- Kč, vyčerpáno bylo 359 348,13 Kč a to na
pracovníky veřejně prospěšných prací.
Úhrn rozpočtu příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen dle
skutečně dosažených příjmů a výdajů takto:
 Ze schváleného rozpočtu příjmů 3 440 400,- Kč na 5 226 744,- Kč což
bylo naplněno 97,56 %, tj., příjmy dosáhly 5 079 875, 57 Kč.
 Výdaje naproti tomu nedosáhly výše schváleného rozpočtu, takže
schválený rozpočet výdajů byl naplněn na 92,15 %.
 Saldo příjmů a výdajů za rok 2016činí 1 906 317,68 Kč.
 Stav peněz na bankovním účtu k 31. 12. 2016 byl 11 960 317,- Kč.
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Ministerstvo financí na svých internetových stránkách hodnotí jednotlivé
obce z hlediska rozpočtové odpovědnosti. Z této „Kalkulačky rozpočtové
odpovědnosti“ je obec Vernířovice hodnocena velmi příznivě, saldo meziročního
vývoje rozpočtu od roku 2014 vykazuje vzestup bez výkyvů a patrně proto byla
obci poskytnuta dotace na opravu místní komunikace ve výši téměř jednoho
milionu korun.
Vzhledem k tomu, že v tomto a následujícím roce čeká obec velmi
intenzivní investiční činnost, která byla dva roky projekčně připravována a
projednávána s příslušnými úřady.
Takto příznivé saldo se patrně opakovat nebude, ale prostředky budou
využity pro obecní účely a zvelebení obce.
Za první čtvrtletí roku 2017 byly příjmy naplněny na 25,14 %, výdaje na 19,02
%schváleného rozpočtu.
Ve Finančním výboru obce byla za odstoupivší paní Vlastu Brablcovou
schválena na veřejném zasedání 1. března 2017 paní Dana Purová.
Finanční výbor v novém složení dne 15. března zkontroloval faktury a
pokladní doklady do konce roku 2016.
Na schůzce FV 24. května byla provedena kontrola faktur vydaných a
přijatých i kontrola pokladny od začátku 2017 do konce dubna t. r.
Živa Mertová
předsedkyně finančního výboru.

Komise životního prostředí.
Je léto a nikoho nepřekvapuje, že tráva roste jako o život, takže se musí
sekat. Je ovšem sekání a sekání, někteří „úderníci“ sekají co nejčastěji a
pokud možno v neděli. Neděle je považována za den pracovního klidu, ale
někomu je to jedno, hlavně že má trávník „zastřižen“. Ono nejde jen o neděli,
ale i o sobotu večer.
Je léto a vesnice je plná rekreantů, je na majitelích těch nemovitostí kde
jsou ubytování, aby zajistili možnost třídění odpadů – je to ovšem i problém
místních.
Je smutné když mnozí lidé jdou na túru nesouce sebou „občerstvení“ a
nejsou schopni to, co zbude donést zpět. Tak se potom po příkopech, v lese
válí různé obaly, petky atd.
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Pozor na oheň.
Je čas táboráků, posezení u ohně, takže mějme na paměti.
 Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán
dostatek vody.
 Po skončení hoření musí být ohniště důkladně uhašeno buď zalitím vodou,
nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se nesmí z ohniště kouřit a
popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém
ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak
rozdmýchá a roznese po okolí.
Připomínáme, že i když vrcholí léto mělo, by se s předstihem myslet
na revize komínů kotlů na tuhá paliva.
ŽP

Rekonstrukce obecního úřadu.
Jak je uvedeno ve zprávě o činnosti obecního úřadu probíhá rekonstrukce
obecního úřadu. Jedná se o sanaci trhlin, zpevnění podzákladí, rekonstrukce
elektroinstalace, oprava vodoinstalace a sociálních zařízení.
Sanace trhlin, zpevnění podzákladí
K sanaci trhlin a zpevnění podzákladí se přistoupilo z důvodů ohrožení
statiky budovy. Na stavu budovy se podepsala povodeň v roce 1997, průjezdy
těžkých nákladních souprav a v neposlední řadě i stáři budovy.
Projekt byl zpracován za předminulého zastupitelstva obce, a protože
nebyla obci přiznána dotace, nebyl realizován. Minulé zastupitelstvo obce
projekt odložilo, nemělo zájem pokračovat dál.
Současné zastupitelstvo obce z důvodu zhoršování statiky budovy, zajistilo
opravu.
Oprava proběhla ve třech fázích, sanace trhlin na zdech budovy, svázáním
budovy ocelovými táhly a kotvami se specielní injektáží pod základy budovy.
Přes trhliny byly vysekány drážky, do nich vloženy profilované ocelové tyče
a drážka následně zapravena speciální maltou.
Budova byla svázána ve výši druhého nadzemního podlaží ocelovými táhly
v drážkách, na rozích budovy zajištěnými čtvercovými ocelovými kotvami.
Drážka opět byla zapravena specielní maltou.
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Sanace prasklin uprostřed táhlo
kotvy
Injektáže
byly
prováděny ze štítové
strany budovy, která
probíhá podél toku
Merty. Vrtná souprava
provedla několik vrtů
pod úhlem 15° pod
základy budovy. Do nich
byly vloženy ocelové
tyče, které byly zality
speciální
betonovou
směsí a zafixovány.
Rekonstrukce elektroinstalace
Co se týče rekonstrukce elektroinstalace jde o zhotovení nové silnoproudé
elektroinstalace a slaboproudé elektroinstalace, která zahrnuje datové sítě a
instalace zabezpečovacího zařízení (poplach).
U silnoproudé elektroinstalace jde o kompletní výměnu silnoproudých
kabelů, mnohé jsou ještě předválečné doby, a zhotovení nových rozvaděčů. Bylo
instalováno nové osvětlení na půdě a v celé budově je instalováno nouzové
osvětlení. Slaboproudé rozvody (datové sítě) jsou nově instalované v celém
objektu, které jsou rozvedeny z nového rozvaděče. Rozvaděč byl instalován pro
lepší a jednodušší využití výpočetní techniky.
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Pro zlepšení příjmu internetu je instalována anténa na střechu. Internetu je
doplněn o WIFI síť, která se dělí na část zakódovanou pro potřeby OÚ a volnou pro
návštěvníky obecního úřadu.
Nově je budova zabezpečená proti neoprávněnému vniknutí, vstupu mimo
pracovní dobu čidly snímající jak pohyb tak například rozbití oken. Celý systém je
doplněn o požární hlásiče. Informace o narušení objektu a případném požáru jsou
přenášeny na telefonní kontakty pověřených pracovníků a dle volby ZO snad i na
PCO.
Oprava vodoinstalace a sociálních zařízení
Je také opravováno sociální zařízení. Provádí se například. Neekonomicky
využívané instalované boilery jsou nahrazeny novými malými zásobníkovými
ohřívači vody 5 a 10l. Souběžně s tím je provedena úprava vodoinstalace a odpadů.
Závěrem lze konstatovat, že budova byla dle odborných posudků staticky
ohrožena, zastupitelstvo proto rozhodlo, že souběžně při realizaci statického
zajištění budovy se provedou výše zmíněné opravy. Tímto rozhodnutím se zcela
nepochybně ušetřilo do budoucna mnoho financí.
-JS-RK-

Kulturní komise.

Naši jubilanti v dubnu paní Burešová, v květnu paní Staňková a červnu paní
Köhlerová, paní Janečková a pan Olejník.
Rozloučili jsme se s panem Františkem Šiklem a panem Jiřím Janečkem.
Čarodějná diskotéka.
Na hřišti za sýpkou se konal 3. června dětský den, který byl pojat jako
čarodějná diskotéka.
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Po ukončení akce pro děti následovalo Kácení Máje a posezení u
hudby.
Na snímku již dnes tradiční „káceči“ májky pánové Sudík a Bár junioři.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili příprav a organizace.
Michaela Prečová
předsedkyně kulturní komise

Povodně 1997.
Katastrem obce se počátkem července 1997 ničivá povodeň, z obecní
kroniky vyjímáme, zápis pořízený s materiálů tehdejší starostky paní Drahomíry
Tilcerové, použité fotografie jsou z archivu obecního úřadu.
Neděle 6. července.
Situace začíná být vážná, stav vody v Mertě a v jejich přítocích dosahuje
sice vrcholu, ale ještě se nevylévá z koryta. V noci však přichází bouřka.
Pondělí 7. července.
Po půlnoci dojde k vylití Ztraceného potoka u hřbitova a k následnému
zaplavení domů pod obecním úřadem.
Kolem třetí hodiny ranní jsou aktivování hasiči, kteří spolu s ostatními
dobrovolníky zabezpečují nutné práce
Kolem sedmé hodiny situace přerůstá do katastrofických rozměrů. Voda
opustila koryta, tvoří se souvislé vodní plochy. Merta a její přítoky se staly
divokými řekami. Na mnohých místech došlo k destrukci komunikací a mostů,
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Zdivočelá voda erodovala břehy, nanesla množství kamení na louky a
zahrady. Dochází také k prvním evakuacím ohroženým občanů do objektů
rekreačních středisek. Jednalo se jak o místní občany, tak i o rekreanty a
chalupáře.
Kolem desáté hodiny na spodním konci obce došlo k rozlivu vody a
k destrukci vozovky pod Ledvoňovými. Touto dobou byly obrovským úsilím
hasičů a dobrovolníků odstraňovány zátarasy na tocích, rozebírány mostky a
zabezpečován majetek občanů. Přestaly fungovat telefony, bylo ztraceno
spojení s krizovým štábem v Šumperku.
Středa 9. července.
V noci začíná voda opadat, ráno je na ústupu, dopoledne prosvítat slunce.
Je již možné sejít dolů do vesnice po provizorně vytvořené lávce u Vlhů, síla
přírody skončila a ukázala se totální destrukce, zkázu.
Zásobování a zajištění potřeb obyvatel.
Protože nebyl možný příjezd do obce, bylo zásobování chlebem přes Čapí
vrch ze Sobotína již v pondělí večer. Od úterý byl již otevřen obchod.
Děti umístěné na Švagrově zajišťovala šumperská nemocnice letecky.
Humanitární pomoc byla zajištěna šumperskou nemocnicí a vojáky civilní
ochrany již od středy pro všechny občany v maximální míře potravinami,
balenou vodou hygienickými potřebami a léky.
Evakuovaní měli zajištěno stravování na hotelu REONEO a RS Vícov (dnešní
čarodějka).
Obnova po povodni.
Dodávka elektrické energie byla obnovena12. července, hlavní komunikace
byla opravena po týdnu, most u Měrků byl postaven nový ocelový, do 14 dnů
byl zabezpečen přístup k domům podél toku Merty a možnost jejich opravy.
Veškeré obecní komunikace s gabionovými břehy, mosty propustky byly
opraveny do konce listopadu 1997.
Opravy komunikací do konečné podoby byly provedeny do konce roku
1999. Celkové náklady na opravy činily 11 956 800,- Kč.
Povodeň byla velkou zkouškou, velkých těžkostí a starostí, osobních ztrát i
smutku a velké obětavosti všech, kteří se podíleli na zabezpečení a obnově
života v obci.
Jak uvádí pan dr. Gába v Severní Moravě 74/1197, povodeň v červenci
1997, označována za stoletou až tisíciletou vodu obsáhla obrovské území ve
střední Evropě, patřící k pěti státům.
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Její těžiště, těžiště srážek, které byly její příčinou, leželo v Jesenické
oblasti a v moravskoslezských Beskydech. Šumperský okres byl jeden
z nejpostiženějších.
V období 5. – 8. 7. byly naměřeny srážky například ve Velkých Losinách
178 mm a Petrově 185 mm na metr čtvrteční.
V katastru obce došlo k dvěma sesuvům půdy. U Hošků v Kosařích se
sesul svah pod starým lomem na krupník, který zatarasil koryto Merty. Další
sesuv byl u tzv. Raclovi chaty asi 700 m od chaty povodí Odry – meliorace).
Závěrem vzpomínka pana Saši Králíka, který v neděli večer odjížděl
domů, ale u čističky dnešní „Čarodějky“ malý sesuv částečně zatarasil cestu.
Pan Králík s pomocí pana Mily cestu uvolnil, to ještě netušil, jaká se stane
tragedie.
Pan Milo při obhlídce svého domu byl stržen dravou vodou do řeky a
zahynul.
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-JS-

Laskavá apatyka.
ŘEPÍK-LÉKAŘSKÝ
Tato bylinka roste na loukách kolem Vernířovic hojně. Svým vzrůstem je podobný
divizně, ale má jiné listy. Působí protizánětlivě a hojivě. Má nádherné žluté květy. Sbírá se v
létě, když začíná kvést. Při sběru používám nůžky a stříhám nadzemní část, aby se
nepoškodil a příští rok opět vyrostl do své krásy. Ještě tentýž den ho nařežu, protože rychle
tvrdne.
Suším na suchém, stinném a vzdušném místě například na půdě.
Krásně voní po citronech a čaj je velice chutný.
Aplikace na
- záněty krku, úst, hrtanu, silný odvar jako kloktadlo a výborný na hlasivky, při angínách,
zastavuje průjmy, čistí žlučové cesty, přidává se do čajových směsí při poruchách jater
Listy: chudokrevnost, revmatismus, bolesti v kříži
Lidé, kteří mnoho mluví a mají potíže s hlasivkami by měli denně preventivně
kloktat řepíkovým olejem.
Řepíková mast je výborná při křečových žílách, bércových vředech a kožních potížích.
Řepík je i při dlouhodobém užívání neškodný, proto je možné ho přidávat do denního čaje.
Čajová směs na hlasivky:
nať řepíku, nať zběhovce, květ slézu, květ podbělu, nať rozrazilu
2 lžíce směsi zalít 1/2l vody a nechat max. 10 minut louhovat
Pít po troškách celý den, dát do termosky a nesladit.
Čajová směs na kašel, bolest v krku:
nať řepíku, tužebník, jitrocel, mateřídouška, podběl, sléz

Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice.

-MP-

Duben:
- zřízení základu pro výstavbu sušárny bylin, hub a ovoce
- zpracování studie „Revitalizace TTP na p. č.117/1, 117/2 na plochu pro pěstování
bylin a ovoce“.
Květen:
- cyklovýlet na Vysočinu (Žďárské vrchy). 11
Ubytování na penzionu Sykovec. Denní výkon 35-50 km.

Organizace této akce se ujal náš sporťák Zbyněk Strnad – vše výborně připraveno,
zorganizováno, rovněž i jemu patří velký dík.
- brigáda na vyčištění trasy zelené turistické značky (Klepáčov –Svobodín - Vernířovice)
Červen:
- jarní kolo osmého ročníku tenisového turnaje (smíšené čtyřhry) na kurtu Jana Polácha
v Šumperku, který celou akci skvěle zorganizoval včetně zajištění cen pro zúčastněné a
vítěze. Letos jím byla dvojice Andrea Kolínková a Zdeněk Kolínek - blahopřejeme.
- 24. 06. (na sv. Jana) jsme tradičně po deváté již vyšlápli k obnoveným základům
svobodínské kaple. Pamětníci zavzpomínali, všichni jsme se občerstvili domácími koláčky
z dílny paní starostky, hrdlo zvlažili dobře vychlazeným točeným Šerákem. Náš dík tímto
patří také vedení obce a jejím VPP za vzorně vysečený prostor kolem základů kaple a celého
přístupového chodníku.
- provedli jsme chemickou likvidaci nežádoucí buřeně na veřejně přístupných obecních
plochách (chodníky na hřišti, hřbitově, v centru obce, kolem autobusových zastávek, Božích
muk aj.)
Červenec:
- 15. 07. jsme již po čtvrté byli organizátory mírně recesistického závodu s velmi náročnými
sportovními prvky. Smíšený štafetový triatlon tzv. „Železný ÚDéHák“. (běh-kolo-plavání).
Vše v režii Spolku pěstitelů a chovatelů s ukončením a volnou zábavou na Daňčí
farmě. Závodníci a diváci si na závěr pochutnali na výtečném srnčím guláši. Letošní ročník
opět po roce ovládlo družstvo „údéháků“ z Loučné na Desnou ve složení Bc. Bára Chytilová,
Ing. David Chytil, Mgr. Roman Fišnar. Vítězům, všem účastníkům, návštěvníkům,
organizátorům a sponzorům patří náš obrovský dík.
Ing. Bořivoj Hojgr - předseda
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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. Příspěvky Michalea Prečová (MP),
Rostislav Koháček (RK), Jan Spáčil (JS).
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