Sobotín je jedna z nejstarších hornických
osad na Šumpersku a původ jejího jména
pochází od osobního jména Sobota. Obec
se rozprostírá v malebném údolí kolem
Klepáčovského potoka podél silnice vinoucí
se ze Šumperku do Ostravy. Do konce roku
2009 byl součástí vesnice i Petrov
nad Desnou, který se osamostatnil. Dnes tvoří obec Sobotín tři místní
části - Klepáčov, Rudoltice a Sobotín. Leží
v nadmořské výšce 365 metrů, je rozložena
v délce 12 km a má celkem 1246 obyvatel.
V Sobotíně je základní škola, obecní úřad,
ordinace lékaře a domov s pečovatelskou
službou. K volnočasovým aktivitám lze
využít sportovní hřiště a knihovnu. Místní
část Klepáčov nabízí výborné podmínky
pro sjezdové i běžecké lyžování. Gurmáni
jistě ocení kuchyni v hotelu Dolte, na
horské chatě Ztracenka či Rybářské baště
v Rudolticích.
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Přiřadíš správný obrázek
k turistickému cíli a zjistíš jaké
má GPS souřadnice?
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V okolí Sobotína jsou naleziště vzácných
nerostů. V roce 1997 zde byla zprovozněna
první naučná mineralogická stezka v ČR.
V obci působil akademický sochař Jiří Jílek
(1925 - 1981) a je rodištěm jeho dcery akademické malířky Anežky Jílkové – Kovalové.
Mezi zajímavosti Sobotína patří zámek, který
z bývalé zborojovky přestavěla ve 40. letech
19. století rodina Kleinů, mauzoleum rodiny
Kleinů, kostel sv. Vavřince, objekt mýtnice
(postavena kolem roku 1870 majiteli sobotínských železárem), račí farma, která popularizuje záchranu raků a zvonička v Rudolticích .
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zástavba; významná zastavba
zahrady; průmysl
les; vodní plocha
budova; významná budova
chodník
ostatní komunikace, ulice
průjezdní komunikace
polní cesta
železnice
lyžařský vlek
potok, řeka
hotel; penzion; ubytovna
restaurace; vlakové nádraží; zastávka
kostel; kaple; křížek
pomník; mateřská školka; škola;
zdravotnictví; pošta; telefon
parkoviště; vysílač
vrchol

Mauzoleum rodiny Kleinů
Pozoruhodná
pseudorenesanční
stavba pochází z konce 19. století
a byla zbudována jako místo uložení
ostatků průmyslnické rodiny Kleinů,
kteří vlastnili v Sobotíně železárny.
Do samotného mauzolea je možné
nahlédnout mříží hlavního vstupu.
V roce 1999 byly ostatky přeneseny do
rodinné hrobky u kostela sv. Vavřince
v Sobotíně.

Kostel sv. Vavřince
Tento renesanční kostel byl vybudován
v roce 1605. Na květnou neděli roku 1678
zde bylo v sakristii poprvé vysloveno
slovo rozsévající smrt - čarodějnice. Tak
byl dán impuls pro dlouholeté běsnění
a hon na nevinné oběti lidské hlouposti
a pověrčivosti.

Zvonička v Rudolticích
Zvonice na památku padlých ve světové
válce z roku 1921, která se nachází
v Rudolticích u Rybářské bašty.

Přiřadíš správný obrázek
k turistickému cíli a zjistíš jaké
má GPS souřadnice?

Pověst o Jesenicku vypráví, že když Pánbůh tvořil
svět a rozdával své dary, jaksi na tento kraj pozapomněl a lidé neměli z čeho žít. Svou chybu chtěl napravit a nařídil proto ďáblovi, aby po horách a údolích
rozsypal nějaké poklady. Ovšem nebyl by to ďábel,
aby se nechtěl z tohoto úkolu vykroutit – místo zlata
a stříbra rozhazoval po kraji jen kamení. Když to
Pánbůh zjistil, nějaké poklady místním lidem přece
jen daroval. Málokterá oblast tak dnes dokáže turistům nabídnout to, co Jesenicko. Horská krajina
plná přírodního bohatství, zeleně a čistého vzduchu
uchvátí svými dalekými výhledy a osvěžujícími
prameny. Vybírat lze z celé řady značených turistických i naučných stezek. Garantem oddechu jsou
pak Termální lázně Velké Losiny a Priessnitzovy
léčebné lázně v Jeseníku.
Na území Hrubého Jeseníku byla kvůli přírodnímu bohatství a jeho zachování v roce 1969 vyhlášena chráněná krajinná oblast o rozloze 740
km². Kromě toho Jeseníky nabízejí několik lyžařských lokalit, například Červenohorské sedlo
nebo Praděd, kde se díky velké nadílce sněhu
lyžuje nejdéle v ČR. V oblasti se vyskytuje řada
vzácných živočichů. Z větších savců zde žije jelení
a srnčí zvěř, byl zde spatřen i rys ostrovid. V pohoří
hnízdí tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek
lesní, ze sov hlavně výr velký a sýc rousný.
K vzácným druhům ptáků patří i čáp černý. V Jeseníkách byli také uměle vysazeni kamzíci, kteří se
zde dobře aklimatizovali.

Zámek Velké Losiny
Zámek je jednou z nejkrásnějších ukázek renesanční architektury. Původní
gotickou tvrz nechali Žerotínové v roce
1531 přestavět v honosný renesanční
objekt. Jeho temnou minulost připomínají čarodějnické procesy v 17. století.
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Jeseníky jsou nejvyššími horami Moravy a Slezska.
Horské hradbě o průměrné nadmořské výšce 1350 m
dominuje na východě Praděd (1491 m. n. m.). Půdní
a klimatické podmínky ve vrcholových částech Jeseníků nebyly vhodné pro zemědělskou výrobu, proto
tam ani na úbočích nikdy nevznikla stálá sídliště.
Poskytují však optimální podmínky pro turistiku,
cyklistiku a zimní sporty.
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státní hranice; silnice I. třídy
silnice II. třídy; silnice III. třídy
komunikace v obci; komunikace mimo obec
zpevněná cesta; polní cesta
železnice; značené cyklostezky
značené cyklotrasy hlavní; značené cyklotrasy vedlejší
lanová dráha; lyžařský vlek
zástavba; prýmysl
les; hřbitov
kleč; louka
vodní plocha; bažina, mokřad
potok; řeka
značení turistické trasy pěší
hranice CHKO; hranice přírodní rezervace
naučná stezka; hranice přírodního parku
vrstevnice; výškový bod
křížek; pomník; kaple; kostel
hřbitov; turistická zajímavost; muzeum; informace
krytý bazén; koupalište; pramen; kyselka
větrný rotor; jeskyně; Čerpací stanice; LPG
zámek; hrad; zřícenina; tvrz
hotel; penzion, ubytování; restaurace
skála; vysílač; šachta; lom
lokální rezervace; místo rozhledu; rozhledna
bunkr; myslivna; kemp; skalní lezení
letiště; významný strom list. a jehl.; horská služba

Rabštejn
Hrad byl založený ve druhé polovině
13. století. Zachovaly se jen zbytky
hradeb, brány, část základového zdiva
paláce a plocha nádvoří. Dominantou
zříceniny jsou dvě skalní hradby vysoké
25 a 35 metrů.

Dřevěný kostelík v Klepáčově
Kostelík sv. Jana Nepomuckého
v Klepáčově je cennou barokní dřevěnou
stavbou z konce 18. století, byl postaven
na návrh rychtáře Antonína Langera.
Kostelík byl později poškozen, opraven
a navrácen církevnímu životu v roce
1997.

Sedlo Skřítek – důležitá křižovatka
turistických tras
Sedlo Skřítek odděluje pohoří Hrubého
Jeseníku od Hraběšické vrchoviny
a je východiskem řady turistických
a běžkařských tras. U nájezdu na
parkoviště před Chatou na Skřítku stojí
plastika skřítka známého sobotínského
sochaře Jiřího Jílka.

