Číslo 1

duben 2016

Z činnosti obecního úřadu.
 Zastupitelstvo obce na svém 10. veřejném zasedání projednalo a schválilo
rozpočet obce na rok 2016 ve výši 3 443 400 Kč.
 Obec v roce 2015 vykázala přebytek v hospodaření ve výši 1 230 722 Kč.
 Na hospodaření v obecních lesích v roce 2015 obec přijala dotaci od
Olomouckého kraje ve výši 34 000 Kč.
 21.3.2016 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, KÚ
Olomouc – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 V měsíci lednu byly dokončeny inventury obecního majetku a dokladů.
Inventarizační komise majetek obce řádně označila.
 K 15. 1 2016 obec podala žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na
opravu místní komunikace „Kosaře“.
 V budově OÚ byla vyměněna část ecoflexů. Vzhledem k častým poruchám,
připravujeme projekt na novou elektroinstalaci celé budovy.
 Uvítací tabuli při vjezdu do obce poškozenou vlivem počasí, jsme nechali
zhotovit z kvalitnějšího materiálu.
 Byla podána žádost na Úřad práce v Šumperku ohledně pracovníků VPP.
Žádali jsme o 5 pracovníků.
 V obci došlo k několika vloupáním do chat. Dle informace od Policie ČR,
mají toto vloupání na svědomí dva nezletilci, kteří nemají v naší obci trvalý
pobyt.
 V obci také proběhla Tříkrálová sbírka, bylo vybráno 4 202 Kč, což je o 235
Kč více než v loňském roce.
 Z kulturních akcí například „Silvestr na návsi“ ve spolupráci se Spolkem
pěstitelů a chovatelů. Dále proběhl misijní týden ve spolupráci s farností
Velké Losiny. Obec ve spolupráci s SEV Švagrov pořádala masopustní
průvod.
 Kulturní komise starostky obce připravila vítání jara.
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 CHODCI,
POZOR!
MUSÍTE
MÍT
REFLEXNÍ
PRVKY!
Tak taková upozornění nás atakují již od 20. 2. 2016, kdy zákon nabyl
účinnosti."Pohybuje-li se chodec MIMO OBEC ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI
PO KRAJNICI NEBO PO OKRAJI VOZOVKY V MÍSTĚ, KTERÉ NENÍ OSVĚTLENO
VEŘEJNÝM OSVĚTLENÍM, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích." píše se doslova v novele silničního zákona.
Obec pořídila pro bezpečnost trvale žijících občanů reflexní pásky, které si
můžete vyzvednout na obecním úřadě v úřední hodiny.
 Jednáme se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném převodu
pozemků. Jedná se o pozemky pod povodňovým parkem, na realizaci
projektu se pokračuje.
 Dále se snažíme o směnu pozemků pod vrtem na pitnou vodu
v Sedmidvorech. Bezúplatný převod Státní pozemkový úřad zamítl.
Ke shora uvedenému je třeba občanům vysvětlit, o co zde vlastně jde.
o V roce 2012 schválilo minulé zastupitelstvo provedení hydrogeologického
průzkumu v rámci kontroversního projektu zbudování kanalizace a
vodovodu.
o Specializovanou firmou byly vytipovány dvě lokality v Sedmidvorech, na
jedné k jímání vody zářezy a na druhé zřízení vrtu.
o Pozemky na kterých se průzkum prováděl, nepatří obci, nýbrž několika
soukromým majitelům, lesům ČR a SPÚ. Není k nim ani zajištěn příjezd.
o Firma, která průzkum prováděla, obec ve své technické zprávě upozornila
na skutečnost, že majetkové vztahy dotčených pozemků musí být ošetřeny
ve prospěch obce. Bohužel se takto nestalo, teprve až nové zastupitelstvo
začalo problém řešit.
o Obec nyní vlastní vrt na cizím pozemku bez možnosti příjezdu a plánek
budování jímacích zářezů na cizích pozemcích. A to vše za cca 180 000,- Kč.
o Pozemkový úřad odmítl bezúplatný převod, žádá směnu pozemků. Takže je
tu problém kde vzít cca 4000 m2.
Bohumila Hojgrová, starostka obce

Usnesení z veřejného zasedání ZO obce Vernířovice konaného dne 29.
2. 2016.
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 10. veřejného zasedání ZO dne 17. 12. 2015
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2) zprávu starostky o činnosti OÚ
3) zprávy o činnosti výborů a komisí
4) zprávu místostarosty o činnosti SOÚD
5) rozpočtové opatření č. 9/2015
2. schvaluje
1) doplněný program 11. veřejného zasedání ZO Vernířovice
2) žádost obce Vernířovice o bezúplatný převod pozemků SPÚ p. č. 1423/2, TTP,
419 m2, p. č. 1417, TTP, 1430 m2, p. č. 2277, ostatní plocha - ostatní
komunikace, 1587 m2, p. č. 2102/6, ostatní plocha - ostatní komunikace, 230
m2, p. č. 2051/4, zahrada, 120 m2 a p. č. 2415, ostatní plocha – neplodná
půda, 154 m2 v k. ú. Vernířovice u Sobotína, podle zákona č. 503/2012 Sb.
(zákon o SPÚ )
3) změnu druhu pozemku p. č. 1093/4 v k. ú. Vernířovice u Sobotína z TTP na
ostatní plochu a způsob využití - jiná plocha
4) odložení pronájmu hasičské zbrojnice č. p. 223 v k. ú. Vernířovice u Sobotína
5) novou elektroinstalaci budovy OÚ Vernířovice 53 a pověřuje p. Rostislava
Koháčka zpracováním projektové dokumentace
6) vybudování ČOV pro budovu OÚ Vernířovice 53 a zajištěním tohoto úkolu
pověřuje místostarostu p. Milana Bezděka
7) zveřejnění záměru pronájmu obecních pozemků p. č. 117/1, TTP, 6678 m2; P.
č. 117/2, ostatní plocha, 199 m2 a p. č. 1723/4, TTP, 2200 m2 v k. ú.
Vernířovice u Sobotína dle platného ceníku. Pověřuje starostku obce uzavřít
smlouvu o nájmu těchto pozemků, pokud se přihlásí pouze jeden zájemce.
8) bezúplatný převod pozemků p. č. 550/2, p. č. 557/1 a p. č. 647 v k. ú.
Vernířovice u Sobotína
9) směnu pozemku SPÚ p. č. 902/1 v k. ú. Vernířovice u Sobotína za obecní
pozemky p. č. 557/2, p. č. 554/1 a p. č. 2305/2 v k. ú. Vernířovice u Sobotína
10)dar pro Římskokatolickou církev farnost Sobotín v částce 7000 Kč na kostelní
plátna
11)na úpravu pěších turistických tras KČT částku 8500 Kč a smlouvu o údržbě
trasy v částce 1500 Kč jedenkrát za tři roky od roku 2017
12) likvidaci hasičské Avie
3. neschvaluje
1) příspěvek ve výši 5 000 Kč na činnost spolku Obnova kulturního dědictví údolí
Desné pro rok 2016
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Poznámka k bodu 2/11 – úprava turistických stezek – viz zpráva o činnosti
komise životního prostředí.

Místní knihovna.
Obec nakoupila do místní knihovny nové, zajímavé knihy. Celkem bylo
zakoupeno 16 svazků, mezi něž patří mimo jiné knihy od Víta Lukuluse, které
pojednávají o osudu občanů za druhé světové války nejen na Šumpersku. Jedna
kapitola se týká i občana naší obce. V prvním díle si můžeme přečíst o jednom
z našich obyvatel. Zároveň jsme obdrželi nový obsah výměnného fondu
z Velkých Losin. Níže uvádím seznam všech zakoupených knih.
Obecní knihovnu můžete navštívit každé pondělí od 17 do 19 hodin.
1.

Přežili svou dobu – Vít Lucuk

2.

Zapomenutí svědkové – Vít Lucuk

3.

Zmrtvýchvstání – Michael Punke

4.

Filozof, který nebyl moudrý – Laurent Gounelle

5.

Sedm dopisů z Paříže – Samantha Vérantová

6.

Muchachas 2 – Katherine Pancolová

7.

Malý pražský erotikon – Patrik Hartl

8.

Žít ze dne na den – Danielle Steel

9.

Dům na Charles Street – Danielle Steel

10. Čas zázraků – Marianne Williamson
11. Pořád jsem to já – Lisa Genova
12. Dalajlamova kočka a umění příst – David Michie
13. My děti ze stanice ZOO – Christiane Vera Felscherinow
14. Hra o trůny – George R. R. Martin

15. Cestománie III.

Martina Matoušková, knihovnice

Komise životního prostředí.
 Z činnosti komise životního prostředí (KŽP).KŽP se v I/Q roku 2016 sešla
celkem na 7 zasedáních, na kterých řešila běžnou agendu v její gesci.
Kácení dřevin rostoucích mimo les a s tím související místní šetření.
 Pro starostku obce jsme zpracovávali analýzu k návrhu Povodí Moravy, s.
p. na výši nájemní smlouvy k povodňovému parku.
 Zpracovávali jsme také materiály k získávání pozemků pro povodňový park
směnami, případně převáděním z majetku státu.
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 Zpracovali jsme návrh vedení nové turistické trasy, spojující sobotínský a
rudoltický okruh s Vernířovicemi (nově zelená turistická značka), která
povede od Ztracenky, kolem Břízy po lesní cestě k elektrovodu a
v ochranném pásmu elektrovodu k základům kaple sv. Jana Křtitele na
Svobodíně. Pak již po bývalé úvozové cestě až k hlavní silnici ve
Vernířovicích (Nečas, pila).
o Značení nové trasy se ujal KČT (instalace značek směrovek) za úplatu,
která byla schválena na veřejném zasedání ZO
o Úklid trasy pak Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice provede
zdarma.
o Ve vyznačení trasy na Svobodín, spatřujeme důležitý počin
k propojení obce se sobotínským okruhem. Tím, že nová stezka
propojí sobotínský okruh, je položen základ tzv. „Mineralogické
stezky“.
o Během minulého volebního období byla plánována „Mineralogická
stezka“, která měla propojit významné naleziště minerálů
v katastrech Sobotína, Maršíkova a Vernířovic. Byl připraven projekt
stezky, který počítal nejen s vyznačením trasy, ale i odpočívadly,
informačními tabulemi.
Na realizaci projektu mohla být čerpána dotace v řádu set tisíc
korun. Bohužel vinnou minulého zastupitelstva projekt padl.
V nových podmínkách již nelze dotace v plné výši získat. Přesto se
však obec bude myšlenkou mineralogické stezky dále zabývat.

Pozor na ohně v jarním období.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje.
Také pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství
(např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího
množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje.
 pálení klestu hlaste na operační středisko Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:
 telefonem 950 770 010; e-mailem opis(zavináč)olk.izscr.cz
 vyplněním formuláře na webu Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje www.hzsol.cz
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V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a
kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále
 dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
 při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň
uhasit,
 místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou
odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
 místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím
hasebních látek,
 opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
 místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně
kontrolovat,
 příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
Hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Kulturní komise starostky obce.
V únoru se sešla komise a projednala plán kulturních akcí na rok 2016.
Kromě již „tradičních“ akcí například Den dětí, gratulace jubilantům,
připravujeme další. Plán, který komise vytvořila, je operativní a v průběhu
roku bude doplňován.
V únoru se komise účastnila masopustu ve spolupráci s SEV Švagrov.
V březnu proběhlo vynášení Morany a přednáška o Vernířovicích na hotelu
Reoneo pro děti ze školy v přírodě. Děkujeme za spolupráci panu Hurtovi.
V dubnu přivítáme nové občánky a připravujeme filipojakubskou noc se
soutěžemi, hrami a občerstvením pro děti.
Na květen plánujeme výlet ke Ztracenému potoku.
V červnu se těšíme na návštěvu německých rodáků a chystáme dětský
den na téma „Piráti a námořníci“.
Narodili se: v listopadu 2015 – Alexa Braxatorisová; v prosinci 2015 –
Eliška Ondráčková; v lednu 2016 – Sára Draňová.
Jubilanti leden až březen.
Pan Josef Hamřík, paní Mária Mílová, pan Vratislav Koutný, pan Zdenek
Flašar, pan ing. Ladislav Szapowal.
19. února jsme se rozloučili s panem Aloisem Juřicou.
O nadcházejících akcích informujeme prostřednictvím plakátů na obecních
tabulích, obecním infokanálem a dle povahy akce i osobní pozvánkou.
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Věříme, že naše činnost přináší a přinese radost a pocit příjemně
stráveného času všem lidem, kteří se některé akce zúčastní.
Uvítáme Vaše podněty k dalším veřejným akcím. Děkujeme.
Vítání jara – vynášení Morany.
Na smrtnou neděli 13. března jsme se rozloučili se zimou výletem „Vítání
jara“, kdy jsme se vydali po stopách mizející zimy a vlády se ujímajícího se
životadárného jara. Spolu s místními děvčaty jsme vyrobily velkou Morenu.
Sešli jsme se v hojném počtu, k nám vernířovickým se spontálně
přidalo šedesát dětí ze školy v přírodě na hotelu Reoneo. Vysvětlili jsme dětem a
všem zúčastněným vznik této tradice.
Náš průvod za doprovodu říkanek a písniček vyvrcholil vhozením velké Morany
malých Moranek, které děti vyrobily z přírodních materiálů, do potoka. Velkou
smrtku vhodila do potoka naše místní děvčata.

Laskavá apatyka
MEDVĚDÍ ČESNEK. Patří mezi první jarní bylinky, je velmi vhodný pro jarní
očistnou kůru. V těchto dnech už na mnohých níže položených místech roste.
Objevuje se většinou v průběhu měsíce dubna. Roste na vlhkých stinných
místech, v listnatých lesích a u potoků. Připomíná svými listy konvalinku, ale
zaměnit s ní, není možné, protože ucítíte jeho štiplavou česnekovou-vůni.
Vytváří husté koberce, jeho kvítky jsou bílé. Jeho sezona, kdy je možné ho
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sbírat, je krátká. Rychle odkvete, zmizí i listy a za krátkou dobu není po něm ani
památky. Objeví se na stejných místech zase až za rok.
Svůj název má od sibiřských medvědů, kteří ho požírají s velkou oblibou a
medvědi nevědí, neplatí. Jsem si jistá, že jen poslouchají svoje tělo.
Obsahuje podobné látky jako v česneku kuchyňském, ale s nižším obsahem.
Obsahuje ovšem větší množství aliinu. Má vysoký obsah vit. C, minerálů a
mnoho dalších látek, které jsou potřebné pro lidský organismus na jaře.
Sušení a vaření je nevhodné, protože ztrácí své účinné látky.
Můžete si ho zmrazit (ze zkušenosti radím, dát ho do plastové krabičky, protože
provoní celý mražák), vyrobit tinkturu nebo zalít listy vínem či pálenkou. Tak si
uchováte
jeho
účinky
a
máte
ho
k
dispozici
celý
rok.
Natrhaný vydrží v lednici 2 dny. Čerstvý ho přidávám do pomazánek, jarních
salátů, polévek.
Připravuji ho jako špenát, nebo do špenátu místo česneku, posypu jím
vařené brambory, na chleba s domácí lučinou. Fantazii se meze nekladou.
Použití.
Má silné dezinfekční účinky, podporuje imunitní systém. Má antibiotické
účinky, čistí krev, velmi vhodná preventivní rostlinka.
Chřipka, nachlazení, střevní onemocnění, žaludek; nadýmání; chronický průjem;
zlepšuje průchodnost střev
Pokud máte citlivý žaludek, měli, by jste medvědí česnek spařit mlékem
a pít po doušcích až po 2-3 hodinách.
Napomáhá detoxikaci, pročišťuje ledviny, močový měchýř, čistí krev
(vhodný při kožních potížích), při cukrovce, snižuje krevní tlak a cholesterol. Při
kornatění cév, zabraňuje usazování vápníku ve stěnách cév.
Nic se nemá přehánět a všeho s mírou. U lidí s citlivějším žaludkem by
mohlo dojít k podráždění vnitřních orgánů.
Tak, že až vyrazíte na česnek, "napásněte" jen trošku.
Tinktura.
Při nachlazení, poruchách trávení, zahlenění dýchacích cest.
Listy nasekám nadrobno, dám do láhve a zaliji domácí slivovicí nebo
vodkou. Nechám dva týdny odstát na teplém, slunném místě (okno v kuchyni).
Užívá se preventivně 15 kapek smíchaných s vodou.
Doporučuji dopřát si medicínku až po snídani, pokud máte citlivější žaludek.
Pesto.
Používám při přípravě jídel v zimních měsících - polévky, brambor, těstovin.
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Nasekané listy vložíme do sklenice s uzavíratelným víčkem a zalijeme
panenským olivovým olejem. Uchováváme v lednici. Vydrží celý rok. Tak až
vyrazíte
do
jarního
lesa
na
procházku,
můžete
sbírat.
Protáhnete tělo a domů si můžete donést velmi zdravou jarní pochoutku.
-mpZpráva o činnosti JSDH Petrov nad Desnou v roce 2015 v katastru naší
obce.
Z celkem 24 výjezdů jednotky Petrov nad Desnou v roce 2015 byla do
Vernířovic jednotka povolána 5x.

 Ve středu 16.3.2015 ve 12:45 byla povolána k otevření domu, ve kterém
byl zdravotně postižený muž. Ten se neobjevoval na veřejnosti a ani se
neozýval. Po otevření domu jej jednotka našla podchlazeného ležet na
zemi, poskytla mu prvotní zdravotnickou pomoc a následně jej předala
přivolané záchranné službě.
 Ve středu 5.8.2015 po 13:00 byla naše jednotka povolána k likvidaci
obtížného hmyzu (vos) v penzionu Čarodějka.
 V pondělí 10.8.2015 po 13:00 byla jednotka povolána k likvidaci obtížného
hmyzu (sršňů) v rekreačním středisku na Sedmidvorech.
 V úterý 18.8.2015 okolo 15:00 vyjížděli naši hasiči opět likvidovat sršně (2
velká hnízda) v rekreační chalupě ve Vernířovicích.
 Ve čtvrtek 1.10.2015 ve 14:13 vyjížděla jednotka k nehodě traktoru.
Jednotka v součinnosti s Policií ČR, hasičů ze Šumperka a Zdravotnickou
záchrannou službou provedla zajištění traktoru a zabránění výtoku
provozních kapalin.
Naši hasiči pozdravují Vernířovické občany a jsou rádi, že jim mohli být
užiteční a k pomoci. Členové jednotky procházejí pravidelně výcvikem pro
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zásahy ve všech možných situacích a jednotka je stále postupně
dovybavována potřebným materiálem a technikou. Členové jednotky se
pravidelně 1x za 14 dní scházejí ve zbrojnici, aby provedli údržbu svěřené
techniky a veškerého vybavení tak, aby vše bylo v kterémkoli okamžiku
připraveno pomoci tam, kde to je potřeba.
 Ing. Jan Vaníček, starosta obce Petrov nad Desnou

Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice.
 Závěr roku 2015 byl pro členy spolku ve znamení příprav na vánoční
výstavu, která byla tentokrát zahájena již ve druhém adventním týdnu a
trvala až do období povánočního (5. 12. -28. 12.2015). Výstavu navštívilo
téměř tři stovky návštěvníků z obce, blízkého či vzdáleného okolí. A bylo
skutečně na co koukat. Mnozí si odnesli inspiraci, mnozí vystavené
výrobky z různých materiálů a skvostné pochutiny v různých skupenstvích
(sušené čaje, pečené čaje, sirupy, perníčky, výrobky z různých možných i
nemožných materiálů). Za sebe - všem, kteří se podíleli na přípravě, a
průběhu děkuji. Děkuji i těm, kteří své výrobky k výstavě předložili i těm,
kteří si je zakoupili.
 Ve třetím adventním týdnu (18.12.2015) jsme pro širokou veřejnost
zorganizovali adventní koncert v místním kostele sv. Matouše, kde
účinkujícím byl církevní smíšený pěvecký sbor Schola od sv.Jana Křtitele ze
Šumperka. V chrámu „kosa“, ale ti, kdo koncert navštívili, zcela určitě
nelitovali a odcházeli s hřejivými pocity z profesionálního přístupu i
výkonu účinkujících, naplněni skutečnou předvánoční atmosférou.
 V samém závěru roku jsme společně vyrazili 29.12.2015, jako již tradičně
na „Čápák“ na sobotínský ohňostroj, 30.12.2015, pak na předsilvestrovský
výšlap, tentokrát na Švagrov (SEV) a dále na chatu „Zdeňka“, která se
nachází nedaleko v „Kančím žlebu“. Zde jsme si zavzpomínali, každý přidal
pár veselých historek, opekli „Boříkovu“ zvěřinovou klobásu a něco
sladkého od hostitelky a putovali k domovům, kde nás čekala příprava na
silvestrovský večer..
 31.12. 2015 již podruhé jsme zorganizovali pro místní občany a ty, kteří se
rozhodli strávit konec roku na různých zařízení v naší obci - „Silvestr na
návsi“, nechyběla reprodukovaná hudba s tancem, špekáčky (jako kdysi),
svařené víno, horké čaje aj. produkty. Hojná účast, srdečná atmosféra,
důstojné rozloučení se se starým rokem a přivítání roku nového,
civilizovaný odchod k domovům. Ráno Nového roku bylo již na návsi po
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silvestrovské noci vzorně uklizeno – díky pracovnici VPP paní Dáše
Tarackezyové .
 Dne 08. 01. 2016, stejně jako již mnohokráte vždy na počátku roku za námi
přijeli vinaři z Čejče, aby se prezentovali vzorky odrůdových vín rozličných
barev a přívlastků z loňské sklizně, loňský ročník byl skutečně mimořádný.
 16.01.2016 v podvečer náš spolek bilancoval celý uplynulý rok na Výroční
členské schůzi, která je nejvyšším orgánem spolku, zde byl zvolen výbor
spolku, schválen finanční plán a plán činnosti na rok 2016. Ke dni konání
VČS je ve spolku organizováno celkem 55 členů, místních občanů a těch,
kteří zde mají nemovitosti pak 27.
 Samostatnou kapitolou byla příprava také již tradičního spolkového bálu
letos již III. ročník, který se uskutečnil v termínu 20. 02. 2016, opět na SEV
Švagrov. Po celý večer nás ke zpěvu a tanci provázely dvě kapely různých
žánrů. Návštěvníci bálu, kterých bylo letos 120, hodnotili nejen vystoupení
kapel ale i celý průběh bálu veskrze velmi pozitivně. Za přípravný výbor
bych chtěl i touto cestou poděkovat provoznímu i technickému personálu
SEV na Švagrově, členům spolku, kteří se podíleli na přípravě a vlastním
průběhu celé akce. Děkuji i všem sponzorům, kteří přispěli drobnými i
hodnotnými cenami do „Kola štěstí“.
Ing. Bořivoj Hojgr – předseda

Troška vernířovického místopisu.
Dolní konec, Hintrcíp, Svobodín atd. jsou části naší nikoliv velké, ale pořádně
dlouhé, takže se podíváme na názvy blíž.
Dolní konec, to je část od Hojgrů asi po pilu. Známé jsou pojmy holky
s dolního konce, dolní konec nemá to nebo ono. Na starých katastrálkách je
dolní konec označen jako Niederdorf.
Svobodín (německy Freiheitsberg) byl založen v roce 1786 mezi Havraním a
Suchým vrchem. V roce 1793 měla osada 18 domů s 84 obyvateli. V roce 1809
byla zbudována dřevěná kaple sv. Jana Křtitele.
V roce 1960 byla osada vojáky šumperské posádky zcela srovnána se zemí
včetně dřevěné kaple.
Za starosty Jana Preče byly nalezeny základy kaple a místo upraveno
kamennou rovnaninou s trámovým obložením. Byl zde vztyčen kříž a umístěna
informační tabule. Každoročně se na Svobodín pořádá výstup na svatého Jana.
Připravuje se úprava cesty spolu s turistickým značením.
Střed obce (německy na mapách Mitteldorf) ohraničeno pilou, hřbitovem a
panem Szapowalem.
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Hintrcíp, místní název části od hřbitova po pana Koutného (vlasně až po
Hoškovo), na některých nových mapách označeno jako Kosaře, na starých
katastrálkách jako Oberdorf.
Pojmenování části obce vzniklo asi spojením německých slov; hintere – zadní
a der Zipfel – (cíp, výběžek krajiny) a následným počeštěním.

Za Hintrcípem se rozkládají Kosaře německy Sensenzipfel; die Sense – kosa a
Zipfel – (cíp, výběžek krajiny). Z původních asi 12 domků se zachovali tři, novou
stavbou je Skotákova elektrárna. Na počátku 18. století již existovala osada
Sedm dvorů (Sedmidvory německy Siebenhöfen). Tehdy se sestávala asi z 15
domků. Na jejím konci se dnes nachází lyžařské středisko Brněnka.
V roce 1786 byla SV od Sedmidvor založena osada Švagrov (německy
Shwagersrdorf). Zprvu se na místě usadili jen dva osídlenci. V roce 1839 zde byly
jen dva domky. Ve Švagrově je dnes v provozu středisko ekologické výchovy.
(Pramen Publikace o obci Vernířovice Jašš, Zmrhalová, Gába)
-js-
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