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Vážení spoluobčané,
dnešní Zpravodaj nemohu začít jiným slovem, než velkým DĚKUJI. V současné
době nás potkalo něco, co jsme ještě nikdo z nás nezažili, a troufnu si říci, že i něco,
na co jsme nemohli být připraveni. Koronavirová pandemie zasáhla všechny a všude.
Společně doufáme, že nejhorší máme snad již za sebou a že se obyčejný život začne
vracet do normálních kolejí.
Tato etapa bude ještě trvat nějaký čas a není vůbec jisté, co budeme třeba za
rok považovat za normální. Vzniklá složitá situace ukázala, že když je nejvíce potřeba,
dokážou se lidé spojit a táhnout za jeden provaz. A za to Vám všem patří poděkování od rychlého dodání látkových roušek od pana Radima Vlhy a týmu švadlenek ze
Sobotína, dodávky jednorázových roušek a rukavic od pana Jana Machary, desinfekce
od krizového štábu ze Šumperka, nezavřela se prodejna a lidé si mohli nakoupit
základní zboží přímo ve svém bydlišti.
Důležité ale bylo, že se dodržovala všechna nařízení a doporučení. Právě tím
každý významně přispívá ke zvládnutí celé složité situace. V tomto výčtu by se dalo
ještě dlouho pokračovat, ale jde především o to pomoc druhým poskytnout a ne o ní
dlouze hovořit.
Koronavirová krize bohužel zasáhne i do řady dalších témat, která jsme do této
doby považovali za běžná a samozřejmá. Pomalu se začíná alespoň částečně
„startovat“ společenský život, otevírají se knihovny, kina, divadla, pohostinství a
restaurace.
Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě jednou Vám všem poděkovat a zároveň
Vás požádat o dodržování předepsaných opatření, vzájemnou ohleduplnost a respekt.
Doufám, že tato nepříjemná situace co nejdříve pomine a budeme se ve zdraví nadále
setkávat na kulturních akcích a při jiných příležitostech.
Držte se a buďte ohleduplní k sobě i svému okolí.
Život v obci se ale nezastavil:
- máme za sebou „audit“ kontrola hospodaření obce – bez chyb a nedostatků
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- kontrolu dotace na lesní techniku
- máme podané dvě žádosti o dotaci na dovybavení knihovny a na úpravu veřejného
prostranství za budovou nyní již obecního úřadu. Do 15. 5 2020 byla tato budova
vedena na katastrálním úřadu jako rodinný dům. Velký problém pro žádost o dotaci.
Toto bylo nutno administrativně zúřadovat.
- máme vyřízené 2 dotovaná pracovní místa na 6 měsíců
- v nouzovém stavu ale i nyní provádíme pravidelnou desinfekci autobusových
zastávek, prostor obecního úřadu, knihovny a také dětského hřiště
- začaly dokončovací práce na povodňovém parku
- chystáme opravu dvou obecních mostů, výměnu štítu na sýpce, který je v havarijním
stavu
- od pátku 12. 6. do 15. 6. 2020 bude k sýpce přistaven kontejner na velkoobjemový
odpad – do kontejneru odkládejte pouze odpady, které nelze vložit do popelnic. Do
kontejneru nepatří odpad z údržby zahrad, stavební suť, elektrozařízení, nebezpečný
odpad, pneumatiky.
- v sobotu 13. 6. 2020 od 9,00 do 10,00 hod proběhne svoz nebezpečného odpadu
- nyní je také zásadní otázkou, jak se současná krizová situace promítne do snížení
příjmové části našeho rozpočtu. Odborné odhady se pohybují od 5% až do 25%. V
našem případě se dá zjednodušeně říci, že 10% je cca 400 tis. Kč. Tento neplánovaný
propad se nepříjemně dotkne i schváleného obecního rozpočtu.
Bohumila Hojgrová, starostka obce
USNESENÍ
č. 7/2020 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice konaného dne 11.
3.2020
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů ze 6. veřejného zasedání ZO dne 11. 12. 2019.
2) zprávu starostky a místostarosty z činnosti OÚ.
3) rozpočtová opatření č. 9 a 10 roku 2019.
2. schvaluje
1) navržený program 7. veřejného zasedání a jednání dle schváleného programu.
2) předložený Návrh na vyřazení majetku ze dne 23. 1.2020 ve výši 70 497 Kč.
3) nový Řád veřejného pohřebiště obce Vernířovice s účinností od 1. 4.2020.
4) aktualizovaný Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst pro
veřejné pohřebiště obce Vernířovice platný od 1. 4.2020.
5) prodej pozemků p.č. 117/6 a p.č. 117/7 v k.ú. Vernířovice u Sobotína S. M. K. za
cenu 60 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.
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6) prodej parcely č. 1946/3 v k.ú. Vernířovice u Sobotína S. S. za cenu 60 Kč/m2 a
náklady spojené s prodejem.
7) dar z rozpočtu obce Vernířovice pro Spolek rodičů Údolí Desné na rok 2020 ve výši
15 000 Kč.
8) dar z rozpočtu obce Vernířovice pro Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně na rok
2020 ve výši 2 000 Kč.
9) dar z rozpočtu obce Vernířovice pro Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice na rok
2020 ve výši 20 000 Kč.
10) dar z rozpočtu obce Vernířovice pro SH SČM SDH Vernířovice na rok 2020 ve výši
10 000 Kč.
3. pověřuje
1) starostku uzavřením Rámcové smlouvy o jednoduchém vypořádání autorských
práv se SMS-služby s.r.o. a zajištěním objednávky jednotlivých licencí na 3 akce.
Obec byla v roce 2019 příjemcem těchto dotací:
Poskytovatel
Olomoucký
kraj

Účel

Dotace

Čerpání

Výkon veřejné správy
Revitalizace Merty a
Ztraceného potoka

94 400,00 Kč

94 400,00 Kč

2 928 252,87

2 928 252,87 Kč

Přibližování dříví koněm

6 592,00 Kč

6 592,00 Kč

Výchova lesních porostů
Do Evropského
parlamentu

43 320,00 Kč

43 320,00 Kč

29 000,00 Kč

15 104,00 Kč

ÚP ČR

Zřízení pracovních míst

52 500,00 Kč

52 500,00 Kč

AJAK
Šumperk

Zřízení pracovních míst

66 000,00 Kč

66 000,00 Kč

3 220 064,87 Kč

3 125 168,87 Kč

MŽP
Olomoucký
kraj
Olomoucký
kraj
Olomoucký
kraj

Celkem
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Slovo místostarosty.
A máme tady léto a doufám i lepší čas, nejen tím, že vše kvete, ale že Jsme
všichni ve zdraví přečkali a zvládli zkoušku trpělivosti v souvislosti s celosvětovou
pandemií.
Někdo lépe, někdo hůře. Jsou tací, kteří to vzali jako omluvu pro svou
nečinnost. Jsou tací, kteří potřebují schůzovat, než něco udělají. A jsou tací, kteří
nečekají a udělají, co je potřeba.
Patřím spíše mezi ty druhé a proto Jsem se rozhodl bez dlouhých řečí a uklidil
úsek cesty od Maršíkovské křižovatky směrem do obce a výsledek je( viz foto).Smutné
je, že o dva týdny později po cestě z práce v tomtéž úseku Jsem naplnil z poloviny
opět 1 pytel na plasty. Asi špatná výchova v rodině, tam to totiž začíná.
A příklad? Například částečně poničené dřevěné sochy u obce, kde si „děti“
spletli sochy s prolézačkami, pošlapané a ušpiněné, ale i části uláman).
Ovšem vrcholem inteligence některého jedince byl v neděli 26.4. nález na dolní
zastávce, kdy nějaké čuně s odpuštěním na...lo přímo do zastávky a utřelo se papíry
s vedle stojící vývěsní desky.
S koronaviru si nic nedělali někteří jedinci, kteří se dále scházeli v zastávce u
obchodu a byli několikrát vyzváni policií, aby odešli.
Na to konto bylo demontováno posezení na zastávce, což ovšem dotyčným
nevadilo a přesunuli se na protější stranu, kde hned po sobě nechávali stopy jako
nedopalky cigaret, pivní láhve, vršky
od téhož a plastové zbytky od
alkoholu. Ono po celodenním sezení
by asi bylo únavné jít vyhodit tyto věci
do koše.
Věřím, že bude lépe a
zachováme naší obec čistou, aby se
nám tu dobře žilo a tyto jedince
přesvědčíme, že se lépe žije v čistém
prostředí než na skládce.
Dále apeluji na závodníky, že v obci NEBYLA ZRUŠENA 50 KM RYCHLOST a to že
tady policie neměří, nemůže být důvodem, proč by měli jezdit jako formule F1. Ono,
dokud se nic nestane, tak je každý hrdina, až někoho srazí, tak bude pozdě.nZačne
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letní sezona a provoz na komunikacích bude hustší, lidi mějte se rádi, není kam
spěchat.
Josef Potyka,místostarosta
Z činnosti komise životního prostředí obce Vernířovice
Členové komise se od počátku letošního roku sešli na osmi místních šetření
k žádostem občanů o kácení na jejich vlastních či pronajatých pozemcích. Vedením
obce bylo doporučeno, aby všem pěti žádostem bylo vyhověno a aby byla vydána
patřičná rozhodnutí.
Komise životního prostředí starostky obce Vernířovice - upozorňuje:
Vzhledem k opakujícím se nedostatkům při podávání žádostí o kácení dřevin mimo
les, komise ŽP předkládá hlavní zásady týkající se této problematiky. Ta vychází
z vyhlášky č. 189/2013 ze dne 27. června 2013 „O ochraně dřevin a povolování jejich
kácení ve znění vyhlášky č.222/2014“ .
§2
Nedovolené zásahy do dřevin
(1) Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich
ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí
podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
(2) O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem
zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný
druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o
zvláště chráněné území.
§3
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3
zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů
dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin3),
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v
katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
§4
Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin
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(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných
náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis
umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k
příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin,
jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů
dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením
druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.
(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných
náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis
umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu
oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s
výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě
břehových porostů prováděné při správě vodních toků 4) a při odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav5),
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy,
popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro
kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru
kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení a
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností
nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
§5
Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím
vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických
funkcí dřeviny (listopad-březen).
Patřičné formuláře žádosti o kácení dřevin mimo les a oznámení kácení, naleznete na
oficiálních webových stránkách obce.
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Komise ŽP se dále na svých zasedáních zabývala situací v obecním lese a stejně
jako v letech minulých (2017-2019) doporučila vedení obce vzhledem k situaci na trhu
s dřívím, neprovádět žádné mýtní úmyslné těžby, zaměřit se na zpracování nahodilých
těžeb (větrné epizody, dříví napadené podkorním hmyzem). Čerstvé jehličnaté
kalamitní vedenímdříví (smrk) využít jako stromové lapáky s následným včasným
zpracováním a asanací. Provádět pouze výchovné zásahy prořezávky a probírky do 40
roků.
Komisi ŽP bylo oznámeno Spolkem pěstitelů a chovatelů, že akce „Ukliďme
Česko“ (spolek ji má v plánu své roční činnosti), která byla z důvodu koronaviru
zrušena (odložena), v části obce proběhne.
Komise ŽP v této souvislosti chce poděkovat místostarostovi obce J. Potykovi,
který naprosto bez jakékoli publicity a proklamací s rouškou na ústech opakovaně
uklízel komunální odpad podél hlavní silnice od Sobotína až po obec Vernířovice.
Hezký příklad - kéž ti, kteří náš veřejný prostor znečištují se chytí za nos.
Ing. Bořivoj Hojgr - předseda

Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice od počátku letošního roku.
Rokem 2020 se spolek posunul do 14. roku svého fungování. Na výroční členské
schůzi spolku v lednu letošního roku jsme bilancovali uplynulý rok, navrhli a schválili
plán činnosti a plán pracovních aktivit na rok 2020. Stav členské základny k datu
konání VČS byl 32 členů, kteří jsou jednak trvalými občany, dále jsou v našem spolku
občané s nemovitostmi v obci a nemalá část členů jsou přespolní.
V únoru (ještě před koronavirem) jsme stihli zorganizovat :
- Sv. Valentýnský spolkový bál (Spolek pěstitelů a chovatelů společně se Spolkem
myslivců sv. Eustacha a ve spolupráci s vedením hotelu Reoneo). Stovka
účastníků se bavila až do pozdních večerních hodin. Skvělá hudba, velmi bohatá
tombola (kolo štěstí). Ještě i touto cestou bych chtěl poděkovat za hladký
průběh organizátorům (pracovníkům hotelu a členům spolku) a sponzorům za
velmi hodnotné ceny.
- O týden později jsme zorganizovali II. ročník „Masopustu“. Masopustní pochod
obcí k obecnímu úřadu s ukončením na farmě, ochutnávkou produktů z vepře
(tradiční soutěž o nejchutnější huspeninu), která má 3 subkategorie, která má
také každoročně známé vítěze. Stejně tak jsou hodnoceny i ovocné krajové
destiláty.
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V březnu, a to již s rouškami a v malých skupinkách jsme dle pánu pracovních aktivit
uklidili chodník -zelenou turistickou značku od Vernířovic až po svobodínské louky od
komunálního odpadu, prořezali popadané stromy a větve.
Všem aktivním členům bych chtěl touto cestou poděkovat.
Ing. Bořivoj Hojgr - předseda

Františkova myslivna.
Chata byla zbudována již v roce 1865 nákladem 2738 zlatých a 37 krejcarů
rodinou Kleinů. Ti byli především majiteli železáren v Sobotíně, avšak vlastnili i
některé lesní pozemky. V původním objektu myslivny byly dva zařízené pokoje
pro hosty, knihovna (!) a stáj pro koně.
Celodřevěnou stavbu, krytou šindelem, nechali její majitelé pojistit proti
požáru u vídeňské pojišťovny Phoenix na 2620 zlatých. Myslivna z počátku
sloužila jako lovecká chata a současně výletní obydlí pro panstvo a jeho hosty.
Obývána však byla jen zřídka a tak přes svou odlehlost se stávala cílem různých
pobertů, kteří ji vykrádali) zaznamenány jsou zejména loupeže v roce 1875 a
1885). Aby bylo těmto víceméně soustavným krádežím zabráněno, byla chata v
roce 1888 nákladem 928 zlatých a 72 krejcarů rozšířena o byt pro strážce,
kterým býval zpravidla svobodný hajný. Pro svou odlehlost a samotu zde však
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y

málokdo vydržel delší dobu a bylo stále těžší sehnat na takové místo nového
člověka.
Celou situaci vyřešila až největší rekonstrukce chaty za soukromého držení,
kdy byla v roce 1897 nákladem 2198 zlatých rozšířena přístavbou nového křídla.
V jejím sousedství byl současně nákladem 2750 zlatých postaven nový poměrně
rozsáhlý srub pro lesního dozorce, tzv. Jägerhaus. Dozorce sloužil jako správce
chaty, kde zajišťoval stravu a noclehy pro lovecký personál. I když přednost
mívali pochopitelně hosté a personál majitele panství, poskytovali zde již
občerstvení a nocleh také turistům.
Ti sem přicházeli nejčastěji z tehdejšího známého turistického východiště
Koutů nad Desnou, případně Loučné nad Desnou, odkud si Kleinové, kteří zde
měli zámek, nechali vybudovat k myslivně cestu.

Z chaty, která měla původně jen tři místnosti, se stal v důsledku dalších
stavebních úprav, z nichž nejrozsáhlejší proběhla v roce 1905 a vyžádala si
náklad dalších 1277,15 rakouských korun, na svou dobu rozsáhlý objekt.
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V roce 1922 již měla 5 pokojů pro hosty, kuřácký salon, myslivecký pokoj a
dvě komůrky pro služebnictvo. V každém pokoji stála kachlová kamna (jsou tu
dodnes), do kterých se přikládalo podobně jako na zámcích z chodby, aby hosté
nebyli služebnictvem rušeni. Chata byla též vybavena nádherným nábytkem
zámeckého stylu. V té době u byla společným majetkem jak sobotínských, tak
loučenských Kleinů, kteří se svorně dělili o provozní a případné stavební náklady
v poměru 17 : 13. Srub dozorce tehdy přešel do majetku velkostatku Loučná. Za
ním stojící kůlna, sloužící jako seník, se dochovala dodnes. Kleinovi patřili mezi ty
podnikatele, kteří mysleli i na budoucnost svého polesí - jejich železárny měly
ostatně obrovskou spotřebu dřeva a dřevěného uhlí a bylo třeba doplňovat či
obnovovat dřevní fond. V období první republiky a krátce po válce byla
v provozu telefoní linka z Vernířovic.
Baron František Klein (1850 - 1931), po němž myslivna nakonec získala své
jméno, nespokojen s tím, že tento kout krajiny obklopují jen holé vrchy, vyhlásil
mezi svými lesníky soutěž o zalesnění co největší plochy strání. Jak soutěž
dopadla již není známo, ale výsledky jsou dodnes patrné v podobě výběžků
lesních porostů do holých svahů, byť někde i značně prořídlých podle toho, zda
se sadba ujala či nikoli.
Baron Klein se svou výraznou péčí o lesní pozemky svého panství stal
poměrně proslulých (lidé té doby se ostatně obecně chovali ke svému životnímu
prostředí mnohem šetrněji, aniž by přitom znali slovo ekologie či museli zakládat
organizace ochránců přírody. A zdaleka to nebylo dáno jen tím, že, nemajíce
saponáty, umělá hnojiva a jiné vymoženosti civilizace, neměli možnost své okolí
devastovat tak, jak je tomu dnes) a svým přístupem k podřízeným také velmi
oblíbeným.
V době 2. světové války myslivna stále sloužila jako lovecká chata pro hosty
Kleinů a současně i turistům, kterých ale pochopitelně ubylo.
Posledními německými správci myslivny byli dle pamětníků pánové Schön
a Burmann - ten pocházel z Vernířovic a podle svědectví si u myslivny choval dvě
krávy.
V roce 1945 přešla Františkova myslivny do státní držby a jejím majitelem
se stal Lesní závod Loučná, polesí Rejhotice, který ji uvnitř důkladně
zmodernizoval. Objekt pak po dobu dalších 45 let sloužil opět jako lovecká chata
a současně jako rekreační zařízení pro zaměstnance lesního závodu. Jedním z
prvních poválečných správců zde byl lesník pak Pelikán. Chata přestala ale
sloužit turistům, ti se ovšem do této zcela odlehlé oblasti vydávali jen velice
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zřídka. Navíc s počátkem výstavby přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně
počátkem 80. let došlo k uzavření kdysi průchozí turistické cesty z Koutů nad
Desnou a tak se její dosažitelnost omezila pouze přes odbočku ze sedla mezi
Velkým Májem a Jelením hřbetem. Chata byla po celou dobu pečlivě udržována,
proto také nedocházelo k
přestavbám, díky čemuž si
celý objekt zachoval do
dnešní doby svůj původní
ráz. Úpravy se týkaly jen
vnitřního zařízení chaty: tak
např. hned po válce byla
vystěhována a odvezena
neznámo
kam
většina
původního
zámeckého
Rok 1968 – myslivna ještě s hájenkou
nábytku, neboť byl údajně
napaden červotočem. V
chatě byla časem zřízena koupelna s vanou, umývadly a sprchovými kouty,
kuchyňka se sporákem, kde si návštěvníci mohli sami vařit, a byl sem dodán
jídelní stůl se židlemi. Osud vedle stojícího Jägerhausu byl bohužel smutnější.
Poměrně dost nelogicky se dostal do správy jiného polesí. Nicméně i on byl
udržován ve velmi dobrém stavu, průběžně byl modernizován a v 80. letech byl
dokonce nákladem přibližně 2 milionů korun zcela zrekonsturován. Asi půl roku
po dokončení prací však vinou nezodpovědných návštěvníků vyhořel.
Snaha zachránců z Pradědu a Kurzovní chaty oheň uhasit byla marná, neboť pro
značné množství sněhu a velkou vzdálenost se k místu požáru dostali pozdě.
Po roce 1989 pronikají tržní vztahy i do těchto odlehlých oblastí Jeseníků. Objekt
se stává vlastnictvím a. s. Desná. sami návštěvníci.
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Dnešní Františkova myslivna si díky svému vývoji, své odlehlosti a štěstí na
dobrou údržbu ze strany lesního závodu v Loučné zachovala svůj původní
Začátkem 90. let minulého století byla vedle myslivny stojící kůlna na dříví
zrenovována na chatku Hubertku, sloužící také k ubytování hostů, a současně
postaven nový dřevník. Před chatou je ve svahu zabudován sklípek pro
bezpečné uložení agregátu, který zajišťuje elektrický proud pro osvětlení chaty
tohoto století. Zachována byla dokonce i původní šindelová střecha. Skutečnost,
že v chatě zůstal starý porcelán a obraz mocnáře, lze považovat za nevídanou
kuriozitu. Jako všechny ostatní horské chaty v Jeseníkách dostala myslivna pouze
temně hnědý kabát.
V současnosti myslivna je v soukromé držbě, prošla rozsáhlou rekonstrukcí
a je veřejnosti nepřístupná,
Text výše uvedený je z publikace pana Jiřího Korandy - Minulost a současnost jesenických horských chat. Vydalo v r. 1993
Vydavatelství a propagace Jiří Koranda Jeseník.

POZOR NA PODVODNÍKY!!

Záminky pro vstup do domu












nabídka různých služeb – kontrola
nebo oprava spotřebičů, drobné
opravy, telefony
žádost o použití WC
žádost o vodu
prodej zboží – dek, kuchyňského
nádobí
výkup nábytku
výkup kovů
vrácení přeplatku za elektriku
předání výhry
vyplacení sociálních dávek, pojištění,
doplatky k důchodu
pomoc při vyplňování různých žádostí

Podomní obchodník s elektřinou


slušně oblečený, vlídně naladěný muž
středního věku, ale mohou to být i
mladé slečny
 prokáže se nějakým průkazem
 objedná si u vás kávu
 slibuje vám slevu, aniž by znal vaši
spotřebu
 už ho nikdy neuvidíte
 shání se po vaší původní smlouvě
 chce po vás hned podpis, nenechá vás
nic přečíst
 někdy
chce zálohu na výměnu
elektroměru
 když ho odmítnete, začne být na vás
hrubý
Podomní obchodníci přidali na agresivitě. Byl zaznamenán případ, kdy prodejce
vyhrožoval zákaznici, že pokud nepodepíše novou smlouvu, bude jí elektřina vypnuta.
Stará paní ho odmítla a tak jí vykutálený obchodník vypnul hlavní jistič. Paní se
domnívala , že byla skutečně odpojena a na druhý pokus podepsala.
Telefonní číslo policie je 158
Vernířovický zpravodaj. Zpravodajský čtvrtletník obce 12
Vernířovice. Vychází čtyřikrát do roka, zdarma. Náklad 140 výtisků.
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