Číslo 3

říjen 2015

Z činnosti obecního úřadu.
Vážení spoluobčané chci vás seznámit s činností OÚ za lll. čtvrtletí 2015.
o K 15. 7. 2015 vystěhoval Sbor dobrovolných hasičů své zázemí ze sýpky.
Zanechaný nepořádek uklízeli 3 pracovníci VPP celý týden.
o Byla provedena oprava střechy hasičské zbrojnice, oprava vodárny na OÚ
o Byla provedena odborná údržba obecní zeleně – profesionální střih
živých plotů a stromů. Ke stromům byly doplněny kůly.
o Byl opraven most u hřbitova.
o Ve spolupráci FV, KV a ZO se připravoval strategický plán rozvoje, který
byl 9. 9. 2015 zastupitelstvem schválen.
o Byla podána připomínka k Návrhu dílčího Plánu povodí Moravy a přítoku
Váhu, která byla přijata a zapracována. Tato připomínka byla důležitá pro
projekt Povodňového parku a revitalizaci zemníku.
o Obec vydala 4 souhlasy s výstavbou ČOV a jeden se stavbou studny.
o Bylo vydáno 2. číslo Vernířovického zpravodaje.
o Kulturní komise starostky obce připravila pro občany „ Bleší trh“, na pouť
k Sv. Matouši pohoštění pro poutníky a podzimní vítání občánků.
Bohumila Hojgrová, starostka obce

Usnesení číslo 8/2015 veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne
9. 9. 2015.
Zastupitelstvo obce Vernířovice:
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů ze 7. veřejného zasedání ZO dne 29. 6. 2015
2) zprávu starostky o činnosti OÚ
3) zprávu kontrolního finančního výboru
4) projednání stížnosti pana Trunkáta
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5) rozpočtové opatření číslo 4/2015 a 5/2015.
2. schvaluje
1) program 8. veřejného zasedání ZO Vernířovice
2) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 902/1,2309,908 a 1/3
3) Strategie rozvoje obce Vernířovice 2016 – 2018
4) záměr směny části pozemků p. č. 115 a 117/2 a záměr prodeje části
pozemku p. č. 117/1 (170 m2)
5) Obecně závaznou vyhlášku obce Vernířovice č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování a sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Vernířovice a současně ruší usnesení č. 6/2015/2 bod 7 ze dne 27. 5.2015
6/ navýšení odměn za výkon funkce dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. od 9. 9.
2015
7) příspěvek pro Hospic na Svatém Kopečku v částce 1000 Kč
3. neschvaluje
1. dotaci na celoroční činnost SDH Vernířovice ve výši 25 600 Kč
3) umístění sídla spolku na adrese vernířovice 53
4. ukládá
1) starostce zajistit právní posouzení výstupů z jednání KV a FV (vzniklé škody)
Judr Šubrtovou do 30. 9. 2015.
5. doporučuje
1) prodej pozemků p. A. J. a p. P. T.
-ZOStrategie rozvoje obce Vernířovice 2016 – 2018.
Rozvoj cestovního ruchu
- realizace info-panelu, info-letáku o obci
- na víceúčelovém sportovním areálu dobudovat hřiště na volejbal,
kopanou. Dobudovat zázemí – voda, WC.
- realizace mineralogické naučné stezky
- rozhledna na „ Měděném kopci“, vysílač na internet
- podpora budování hippostezek
- podpora budování turistických tras
- podpora udržování zimních běžeckých tras
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Kultura
- zlepšit přístup k internetu, podpora zlepšení signálu mobilní sítě
- opravy sýpky – možnosti využití (víceúčelové zařízení obce)
Vzhled obce
- Boží muka č. p. 186 – nutná oprava střechy
- Památník padlých z 1. světové války – jednat o přemístění
- OÚ – oprava budovy – nová elektro instalace, propojení jímek
- povodňový park, revitalizace zemníku
- úprava ploch pod hřbitovem
- oprava střechy hasičské zbrojnice
- doplnění inventáře obce – odpadkové koše, lavičky
Infrastruktura obce
- opravy MK
- převody MK od SPÚ
- zpevněná plocha u kostela
- modernizace veřejného osvětlení dle etap 2. a 3. – vybudování
veřejného osvětlení za sýpkou
- zakoupení traktoru s příslušenstvím
-ZO-

Vyjádření finančního výboru obce.
K usnesení ZO bod 3.

SDH Vernířovice v uplynulých letech žádal o příspěvek vždy ve výši 9000
Kč, který byl vždy poskytován.
V roce 2015 Zastupitelstvo obce rozhodlo převést materiál užívaný JSDH a
evidovaný v majetku obce darovací smlouvou do majetku SDH. Pořizovací
hodnota tohoto majetku byla přes 70 tis. Kč.
Přesto s přijetím této darovací smlouvy SDH váhá, SDH požádal o příspěvek
na činnost v tomto roce ve výši 25 600 Kč, zastupitelstvo odmítlo.
K Strategickému rozvoji obce Vernířovice 2016 – 2018.
Vzhledem k opakovaně zamítavým stanoviskům nadřízených orgánů tj.
ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a příslušných orgánů
olomouckého kraje k budování kanalizace a vodovodu v obci Vernířovice
s ohledem na horský ráz obce – tj. roztroušené osídlení v horském terénu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo nezařazovat kanalizaci a vodovod do svého
plánu rozvoje v letech 2016 – 2018.
Živa Mertová, předsedkyně finančního výboru
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Co je to povodňový park.
Jedná se o lokalitu kolem řeky Merty u soutoku se Ztraceným potokem.
V lokalitě bude vytvořena relaxační zóna s vodními tůněmi propojenými
novými koryty potoka. Přístupové chodníčky ze štěrku s umístěnými
odpočivadly, kde budou umístěny lavičky. Tam kde se bude křížit vodní tok
s chodníčky, vybudují se dřevěné lávky.
Celý prostor bude upraven odstraněním nežádoucích dřevin, dle potřeby
bude provedena doprovodná výsadba místními druhy dřevin.
Řešená lokalita bude tvořit klidovou zónu v zástavbě obce, v neposlední
řadě přispěje k řešení problémů se zvýšenými průtoky Merty a Ztraceného
potoka.

Nová vodní koryta

Komise životního prostředí (ŽP).
Komise ŽP se ve III. čtvrtletí roku 2015 sešla na dvou zasedáních a třech
místních šetření, na kterých se zabývala kácením dřevin rostoucích mimo les a
náhradními výsadbami - 4 rozhodnutí.
Obecně - kácet je možné po nabytí právní moci rozhodnutí a to po 1. 10.
(konec vegetačního období).
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Blíží se zima a brzy začne plná topná sezóna.
(Zdroj internetové stránky HZS Ol. kraje)

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. Dnem 1. 1. 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Toto nařízení vymezuje práva a povinnosti provozovatelů komínů a
topidel, a dále stanovuje lhůty pro jejich čištění, kontrolu a revize. Hasiči
během topné sezóny vyjíždí pravidelně k velkému počtu požárů komínů nebo
k požárům, které jsou způsobené nesprávným provozem topidla. Proto, aby
nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku
Dodržujte proto:
 lhůty kontrol a čištění komínů podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
 dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a
komína,
 zkontrolujte celistvost a neporušenost komínu, aby z něho neunikaly
spaliny do místností,
 zkontrolujte prostupy komínů přes hořlavé konstrukce (stěny, stropy,
střechy),
 při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
 pod a kolem topidla na tuhá paliva zajistěte nehořlavou podlahu nebo
podložku,
 pro všechny typy topidel zajistěte dostatečný přívod vzduchu,
 v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu určené,
pálit například odpad výrazně snižuje životnost topidla i komínu,
 při topení vlhkým (čerstvým) dřevem, dochází k rychlému zarůstání
komínů a tím k nebezpečí požáru komína,
 V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý
hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa ihned volejte hasiče na
linku 150 nebo 112.
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 Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho
popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete
pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo
ze střechy do komína.
 topidla na tuhá paliva nezapalujte za pomocí vysoce hořlavých kapalin,
například benzínu, v těchto případech dochází k závažným popálením,
 nesušte oděvy a jiné textilie nad topidly na tuhá paliva,
 pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár, popel
vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
 správně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je také výrazně
úspornější při spotřebě paliva,
 pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Umístění topidel – bezpečná vzdálenost
Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou)
podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými
materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní
předměty.
Ochranná podložka by u všech spotřebičů na tuhá paliva měla
přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a
popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného
spotřebiče k vaření se jedná o 60 krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě
přísnější (izolační podložka o 80 a 40 centimetrů).
Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších
předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.
Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, lze za bezpečnou vzdálenost
považovat u spotřebičů na tuhá paliva 80 cm ve směru hlavního sání a 20 cm v
ostatních směrech.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Činnost
Spotřebiče
do 50 kW
na pevná paliva

Čistění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných znečišťujících
částí

Celoroční
provoz
3x

Sezónní provoz
2x
1x
1x

Ing. Bořivoj Hojgr – předseda komise životního prostředí
6

Zprávy z komise kulturní a sociální.
Vítání nových občánků
Starostka obce Vernířovice přivítala v neděli 4. 10. 2015 nové občánky
Vernířovic Maxima Dvořáka a Vojtěcha Kunčara. Spolu s členkami kulturní
komise předala dětem a jejich maminkám malé dárečky.
Maxímek a Vojtíšek dostali zlaté přívěšky se znamením zvěrokruhu.
Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy obce Vernířovice.

Bleší trh
V záři se uskutečnil v
prostorách obecního úřadu
první "Bleší trh". Bylo to
poprvé, přesto někteří občané
prošli svá obydlí a donesli do
trhu věci, které můžou být
potřebné pro jiné. Jiní se přišli
jen podívat nebo případně
něco koupit. Příští "blešák"
bude jistě ještě lepší.

Hody.
V Kostele sv. Matouše byla již tradičně uskutečněna hodová mše. Pro
všechny poutníky byly připraveny hodové koláčky a malé občerstvení.
Jubilea.
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V říjnu navštívila komise s přáním našeho jubilanta pana Eduarda
Köhlera.
Michaela Prečová DiS,
předsedkyně kulturní a sociální komise starostky obce

Těžba železné rudy ve Vernířovicích.

Legenda: vodní toky černá barva, rozvodné hřbety šedá barva, ložiska
rud světle šedá.
1- Střelecký důl pegmatit, chrysoberyl, 2-Hofberk skarnová železná
ruda,3- Měďný,pyrrhotin,měďná ruda, 4-Rudná žulový lom,5- Sylvani,6Švagrov,7-Homole, 8-Zadní Hutisko-krupník. 9- Kiessegraben, Jelení
hřbet, 10- Ložisko u Čertovy stěny, 11- Pod Špičákem, 12 – Trávníky, 13
– Kosaře krupník
Podstatou revíru jsou dva pruhy tzv. páskovaných železných rud, silně
prokřemenělých magnetitových rud místy s pyritovým a
chalkopyritovým-zrudněním.
8

Tmavé pásky jsou tvořeny
magnetitem a malým podílem tremolitu,
světlé jsou jalovinou (křemen s
plagioklasem).
Začátek těžby je předpokládán na
přelomu 12. A 13. století, první písemná
zmínka však pochází až z roku 1457. Tak
jako jinde na Jesenicku, i zde později
dochází k periodickým snahám o obnovení
těžby. O tom svědčí například vytesaný
letopočet 1680 nad ústím krátké štoly na
úbočí hřebene Měďného na západním okraji Vernířovic. V tomto
konkrétním případě ovšem nešlo o těžbu páskovaných rud, nýbrž
železem
bohatého
a pravděpodobně též měděné rudy –
Páskovaná
železnápyrrhotinu
ruda
chalkopyritu.
Většina pozůstatků, které lze dnes najít roztroušené po okolních
lesích pochází z období těžebního boomu z 18-19. Století a souvisí s
provozem vrchnostenských hutí v Sobotíně. Páskované železné rudy v
okolí Vernířovic, Sobotína, Šumperka a Rudoltic daly vzniknout
významným kleinovským železárnám v Sobotíně
Těžba železa na ložiskách ovšem začala již dříve. Už v dobách Velké
Moravy probíhala v okrajových oblastech Jeseníků přípovrchová těžba
magnetit-hematitových rud. Lokalizaci těžby pochopitelně již nelze
doložit. První ověřitelná těžba rud v oblasti tedy pochází až z 16. století.
Vrcholem je pak boom za plného provozu sobotínských železáren v
polovině 19. století.
Později nastává útlum vlivem vyčerpání snadněji dostupných
poloh ložisek a konkurence velkoprůmyslu na Ostravsku. Pokusy o
těžbu na starších dílech a otvírky nových se pak děly ještě během druhé
světové války. Těžba však byla brzy ukončena.
V 50. letech XX. století pak v oblasti probíhal rozsáhlý geologický
průzkum, po kterém zůstaly mnohé dnes asi nejzachovalejší pozůstatky
(Švagrovský překop, štola Josef apod.).
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Pyrrhotinové ložisko Měďný
Štola ve svahu Měďného byla založena ve druhé půlce 17. století.
Dodnes je na boční stěně
vstupního portálu dobře patrný
vtesaný letopočet 1680 s nejasně
čitelným nápisem pod tímto
datem. Podle ne zcela jistých
zpráv však byla v 17. století
znovu
ražena
na
starém
středověkém díle.
Těženým materiálem byl
zejména pyrrhotin. Krom toho se zde nachází drobné zrudnění mědi
(chalkopyrit; název kopce Měďný má skutečně své opodstatnění - je to
jediné ložisko mědi, které kdy bylo na Moravě těženo, přestože jen v
nepatrném množství).
Dílo bylo po roce 2003 zabezpečeno dřevěnou ohradou a
výstražnými tabulemi. Vzhledem k tomu, že jde o více než 300 let staré
založení v doposud velmi uspokojivém statickém stavu, zasloužilo by si
mnohem větší publicitu a udržování. Takto zachovalá stará technická
památka hornictví nikde v blízkém okolí neexistuje.
Ložisko Švagrov
Na snímku je vnitřek tzv. Švagrovského
překopu, správněji štoly Václav. Byla
vyražena
během
geologického
průzkumu v 50. létech 20. století z úpatí
severního úbočí Jestřábího vrchu a
prošla jeho souvrstvími prakticky až pod
úroveň vrcholu. Štola je asi 300 m
dlouhá, má několik rozrážek a nadržuje
se v ní poměrně velké množství
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nevyužité vody. Nebyla tu vyvzmáhána náhodně. Severním svahem
Jestřábího vrchu a Homole prochází jedna ze dvou hlavních větví BiFe
zrudnění a ve stráních nad dnešní štolou jsou velmi rozsáhlé pozůstatky
po těžbě: od Rudných strání nad Sedmidvory se pás pinek a odvalů
táhne celým svahem až k sedlu Branka (nad ním pak navazuje další
poddolované pásmo v jv. svahu Homole - viz mapka nahoře). V lokalitě
se nacházejí pozůstatky dalších dvou průzkumných děl.
Homole (Zadní hutisko)
Tato poměrně významná těžební lokalita, nazývaná Hintere
Hüttellehne, Zadní Hutisko, je situovaná v jihozápadním svahu Homole
(1210m), jen pár set metrů od vrcholu. Dodnes se zde nacházejí četné
terénní stopy po těžbě: zasucené štoly a šachtice i štoly dosud
existující, leč nedávno zamřížované. Zpod některých objektů vyrážejí
svahem vodní prameny, které pak stékají úbočím Homole přes dvě
vrstevnicové lesní cesty až do Merty. Směrem k sedlu Branka vede od
důlního pole úvozová rýha - tzv. Oslí stezka, po níž byla ruda
dopravována na Branku a odtud již po normální cestě k železárnám.
Zbytky z odvalů dokumentují rudu s dobře vyvinutou páskovou
texturou. Zimák a Fojt (2002) uvádějí z odkryvu dobývky mocnost rudní
vrstvy až 1,2 m a také až 10 cm silnou vrstvu pyritu.
Ložisko pod Čertovou stěnou (Břidličná)
Ložisko se nachází asi 1 km S od vrcholu Břidličné hory (1358 m), v
nadmořské výšce okolo 900 až 950 m. Pozůstatky po pokusném
dolování lze nalézt po obou stranách vrstevnicové lesní cesty od
Klepáčova k Jelení boudě a Zadnímu Hutisku. Terénní relikty pod
zmíněnou cestou přímo prochází žlutá turistická stezka od Kosařů k
Čertově stěně a Jelení studánce: jsou asi 100 m nad přemostěním
potůčku. Dnes jsou patrné jen náznaky teras odvalů. Další, horní část
důlních polí, je pár desítek metrů vlevo od žluté stezky, už nad lesní
cestou. Je tu několik hald s úlomky páskovaných rud.
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Ložisko Jelení hřbet Kiessgraben
Jde o dvě důlní lokality v protilehlých svazích Májového potoka.
Ložisko Jelení hřbet (nebo také U Jelení boudy) se nachází v SV
úbočí Jeleního hřbetu, asi 1,5 km. Zbytky po těžbě (zasucené ústí
štoly a haldy) lze nalézt v nižší z udaných poloh, východně od
Jelení boudy. Těženy byly páskované křemen-magnetitové rudy
s častým-chloritem,-albitem-a-kalcitem.
Ložisko Kiessgraben (překládané jako Kyzový důl, jde nicméně buď
o tradiční překlep, nebo o zmatení pojmů; Kiess znamená děsný,
strašidelný, oproti tomu kyz by se německy psal pouze s jediným s. Buď tedy Strašidelný důl, nebo Kyzový důl. Obojí je možné a
věrohodné. Existovala i varianta Kiesskessel, Strašidelný kotel) je
situován cca 500 m jižně od
Františkovy myslivny. Z
ložiska jsou známa díla,
pronikající až 1,8 m mocné
vrstvy páskovaných rud s
kalcitovými
čočkami,
pyritem a chloritem. V
nadloží BIF rud byla
objevena poloha až půl
metru mocného zrudnění
pyritu-v-amfibol-chloritické
břidlici.
Na-obrázku fotografovaném z tzv. Vyhlídky nad Zadním Hutiskem
je vidět celé údolí Májového potoka s Velkým Májem v pozadí
(vpravo Jelení hřbet). Vlevo ve svahu údolí je asi ve dvou třetinách
výšky snímku lokalita Kiessgraben, vpravo pak ložisko Jelení hřbet
Ložisko Rudná hora – vrchol
Je západním okrajem známých přípovrchových výskytů
páskovaných železných rud. Nachází se řádově desítky až několik málo
set metrů od vrcholku Rudné hory, a to směrem k jihu a západu od
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vrcholového skaliska. Pozůstatky po dolování nejsou příliš výrazné, jen
několik prohlubní a odvaly hlušiny, v nich lze ovšem nalézt pěkné
vzorky pravidelně páskovaných rud. Střídají se v nich několik cm široké
pruhy křemene s pásky magnetitu s amfibolem.
Ložiska granátem bohatých železných rud, které se spíše než
klasickým páskovaným rudám podobají tzv. skarnům*), lze v malé míře
nalézt souběžně na některých ze zmíněných lokalit, nicméně jejich
objem je v porovnání s BIF nepodstatný.
Na rudním revíru Vernířovice nicméně existují přinejmenším
dvě lokality, v nichž lze skvrn definovat jako převládající materiál. První
z nich je místo, označované na starých mapách jménem Hofberg. Jde o
levobřežní svah nad Medvědím potokem v jižním úpatí masivu Rudné
hory. Nebyly zde nalezeny přímo pozůstatky těžby, nicméně v suťových
hromadách (odvalech?) Hofbergu jsou granátické rudy obsaženy.
**)Skarn je kontaktní přeměněná hornina vyznačující se různou
hrubostí zrna. Jedná se o křemičitanovou horninu, na jejímž vzniku se
podílí přeměna uhličitanových hornin. Nejčastěji mají zelenou nebo
červenou barvu. Méně časté jsou šedé, hnědé, černé nebo bílé
varianty. Skarny obsahují Ca-silikáty (zejména granát a pyroxeny.
Převzato z webu http://www.vernirovice.czweb.org, jedná se
soukromý vlastivědný projekt,(pro nedostatek místa zkráceno).
Vernířovice jsou proslulé nejen těžbou železné rudy, ale i těžbou
krupníku na několika lokalitách. V lomu na Rudné se těžila žula ještě do
padesátých let minulého století.
Katastr obce patří k významným moravským nalezištím minerálů,
o nichž, se zmíníme v příštích číslech.
Minerály z našeho katastru je možno shlédnout v olomouckém a
brněnském museu, na různých mineralogických bursách a soukromých
sbírkách.
Bohužel v Šumperku mineralogická sbírka vystavena není.

13

Na snímku je krystal křišťálu, o délce cca 12 cm, vystavený v brněnském
zemském museu.

Vzpomínáme.
8. listopadu tomu budou dva roky, co odešel pan Rudi Jackwirth,
kterého všichni známe jako organizátora zájezdů německých rodáků do
Vernířovic.
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Na snímku pořízeném panem Ladislavem Koutným je zachycen při
poslední návštěvě jeho milovaných Vernířovic.
Věnujme také vzpomínku na pana Miroslava Tarackezyho, který
odešel v říjnu letošního roku.
-jsZ činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice za III. čtvrtletí roku
2015.
Ve dnech 3.7. -6. 7. 2015 se početná (devatenácti členná) skupina
našeho spolku vydala na návštěvu za naší nejstarší členkou Aloisií Hejlovou do
šluknovského výběžku, kde našla svůj nový domov v obci Lipová u Šluknova.
Čekalo nás velmi vřelé přivítání nejen od Lojzinky samotné, ale
všech členů její rodiny. V rozlehlém altánu jsme společně poseděli,
zavzpomínali a decentně degustovali moravské a jiné produkty.
Další dny jsme se věnovali toulkám na kole po národním parku České
Švýcarsko (Hřensko, Edmundova soutěska, Pravčická brána a mnoho dalších
zajímavostí). Nádherné počasí a příroda, skvělý lidé i zábava nás provázela po
celou dobu zájezdu.
18. 7. 2015 se konal již druhý ročník štafetového smíšeného triatlonu
(běh, kolo, plavání). Celkem se na start závodu, který ve všech disciplínách
probíhal v jelení oboře, postavilo 15 družstev (před rokem 12). Stejně jako
loni zvítězilo družstvo z Loučné (Chytil David, Chytilová Bára, Ondřej Tříska)gratulujeme.
5. 9. 2015 jsme organizovali podzimní kolo tradičního tenisového turnaje
smíšených čtyřher (stálá podmínka je: jeden z dvojice musí být členem
spolku). Vítězem tohoto kola a ročníku byla dvojice manželů Moniky a Zdeňka
Kolínkových – gratulujeme.
19. 9. 2015 se náš spolek společně s kulturní komisí starostky obce
podílel na přípravě a průběhu hodové veselice. Před kostelem sv. Matouše
byly poutníkům rozdávány koláče, během celé liturgie nás provázelo pěvecké
těleso „Schola Viva“ ze Šumperka, které této události dodalo velmi slavnostní
atmosféru.
V pozdním odpoledni v areálu „Daňčí farmy“ si cca 100 účastníků pochutnalo
na kotlíkových guláších z daňčí a mufloní zvěřiny, makrelách, grilovaných
krkovičkách, moravském burčáku a jiných skvělých pokrmech. K celkové
dobré náladě přispěla i živá hudba a harmonikář.
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Vážení občané.
Dovolte mi, abych vás pozval na již tradiční vánoční výstavku, která
začíná již 6. 12. 2015 v odpoledních hodinách a bude trvat až do štědrého dne
u nás na farmě. 18. 12. 2015 (18,00 hod.) vás chci rovněž pozvat na adventní
koncert do kostela sv. Matouše ve Vernířovicích, pozvánky na obě akce budou
v předstihu na obvyklých místech.
Ing. Bořivoj Hojgr – předseda spolku

Historická fotografie posledního důlního díla ve Vernířovicích.
Vstupní objekt dolu Sylvany se nacházel přibližně na odbočce cesty ze
sedmidvorské silnice mezi „kravínem“ a domem pana Szapowala. Zde se
nachází též prameniště vody pro skupinový vodovod. Fotografie je z třicátých
let dvacátého století. A. Götlicherová.
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