Naucná stezka Sobotín
Vítejte na stezce, která vám prostřednictvím devíti informačních panelů rozmístěných na zahradě zdejší základní
školy zábavnou formou zprostředkuje historické a současné
zajímavosti týkající se obce Sobotín a jejího okolí. Obce,
situované do krásného prostředí Jeseníků, asi 12 km od
Šumperka.
Právě se nacházíte u první tabule, která vás seznámí s tím, jak jednotlivé panely používat. Zároveň je místem k získání
netradiční fotografie, která změní
vás, vaše kamarády nebo rodiče a
prarodiče v bytosti magické.
Druhé zastavení nabízí pohled
do historie formou
pexesa. Hry, kterou zná snad
každý. Stačí, když
začínající hráč otočí dvě libovolné kartičky lícem
nahoru tak, aby obrázky
na nich jasně viděli
všichni spoluhráči. Pokud
se vám podaří najít
správnou dvojici – zůstávají kartičky patřící
k sobě otočené a vy pokračujete ve hře. Za
každou uhádnutou dvojici
získáváte navíc jeden
bod. Takže hodně štěstí
a bystré oko.
Třetí informační interaktivní
panel
je
oboustranný, z jedné strany
najdete mapu obce
Sobotín se třemi zaznačenými cílovými body. K
nim přiřadíte magnetku s fotkou
a pomocí GPS pravítka zjistíte GPS souřadnice. Druhá strana
představuje
mapu
obce
a jejího okolí, je také vybavena pravítkem, na kterém můžete zjistit souřadnice. Vaším
úkolem je přiřadit správný obrázek k turistickému cíli a zjistit jeho GPS polohu.
Tento panel vám také přináší informace o současnosti obce a jejích historických
památkách včetně textu o krásách Jeseníků.
Čtvrté zastavení otestuje vaši pozornost, na dvou obrázcích zachycujících
čarodějnické procesy budete hledat pět rozdílů. Dozvíte se také, jak to bylo
s čarodějnicemi na losinském panství, kdo mezi ně patřil a jak to všechno začalo.
Pátý interaktivní panel vám přinese podrobnější informace z obce a jejího okolí,
seznámí vás s historií nejen samotného Sobotína, ale také kdysi proslulých železáren, informuje o turistických cílech v blízkém okolí a seznámí vás s mineralogickou
stezkou. Pod uvedenými informacemi najdete otázky týkající se daného textu, jejich
zadní strana pak ukrývá správné odpovědi.
Poslední zastavení je věnováno přírodě, vašim úkolem je rozpoznat stromy, které
zde rostou a ptactvo, které na těchto stromech hnízdí.
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Carodejnictví na losinském panství
V prostředí krásného renesančního zámku Velké Losiny se odehrály jedny z nejtemnějších dějin naší země. Čarodějnické procesy postihly
oblast Jeseníků od Šumperka až po polskou Nysu a jen v losinském zámku bylo odsouzeno k trestu upálením 56 lidí. Tribunálu, složenému
z církevních i světských osobností kraje, předsedal největší inkvizitor této doby, Jindřich František Boblig ze Zlatých Hor (německy Heinrich
Franz Boblig von Edelstadt). Spouštěčem tragických událostí se stala stará žebračka, která znesvětila hostii. Aniž by chtěla, roztočila tak kolo
smrti, které se zastavilo na 104 obětech.
Žebračka Schuchová byla na Velikonoce roku 1678 v sobotínském kostele přistižena, jak po přijímání vyndává z úst hostii a schovává ji do modlitební knížky. Pro podezření z úmyslu zneužití hostie k magickým rituálům skončila ve vězení. Vyšetřováním jejího procesu byl pověřen cynický, bezcitný a po majetku prahnoucí Boblig, který zinscenovanými čarodějnickými procesy odstartoval jednu z nejsmutnějších ér historie.
Před tribunálem stanuly postupně další nevinné ženy, zejména příslušnice nejbohatších šumperských rodin. Díky mučení pomocí palečnic, španělských bot či skřipce se přiznaly k nejrůznějším obviněním, zejména ke zneužívání posvěcených hostií, rouhání, přivolání bouřky, působení škod na dobytku či k účasti na čarodějnických sabatech. O většinu majetku upálených obětí se Boblig dělil s losinským panstvem. Proti procesům však protestovali kněží z okolních far, obzvláště pak šumperský děkan Kryštof Alois Lautner. Boblig se chtěl kněze zbavit a nechal ho obvinit uvězněnou lazebnicí Biedermannovou za spolky s ďáblem. Lautner byl několik let vězněn na
Mírově a teprve díky strašlivému a nekonečnému mučení se fyzicky i psychicky zlomil. Ponižujícím obřadem děkana zbavili kněžské hodnosti a 18. září 1685 byl zaživa upálen. Dostal sice pytlík se střelným prachem, aby mu
byl odchod ze života usnadněn, ale ten ho pouze zranil a popálil.
Trvalo ještě dalších šest let, než vrchnost zastavila Bobligovu zrůdnou mašinérii inkvizičních tribunálů, definitivně však byly procesy zastaveny až císařským nařízením z roku 1692. Osud šumperského duchovního je rozdělena
na dvě části. Šumperská část (91 kilometrů) začíná v Mohelnici a pokračuje na Mírov, Šumperk, Nové Domky, Rapotín, Velké Losiny, Sobotín, Vernířovice a Červenohorské sedlo. Jesenická část (47 kilometrů) má počátek na
Červenohorském sedle, odkud vede do Domašova, Jeseníku, České Vsi a Zlatých Hor. Na trase je několik značených zastavení s informacemi týkajícími se čarodějnických procesů, obvykle se jedná o pamětní desky a pomníčky.
Na památku těchto tragických událostí byla vybudována Čarodějnická cyklistická stezka, která prochází obcí Sobotín. Měří 138 km a vede z Mohelnice až do Zlatých Hor.

