VELIKONOČNÍ PROJÍŽĎKA
5.

Vernířovice - první zmínka z roku 1558,

v kupní smlouvě Petra ze Žerotína:
"Sobotín s tvrziskem, s kostelním
podacím, s zákupní rychtů, ves pustou
Vernsdorf, ves Rudoltice s rychtou
zákupní, s polí oranů i neoranů... také
všecka řeka Merta až potud, kde do řeky
Desné vpadá." Vesnice je asi mnohem
staršího data, snad už ze 14. století.
Zpustnout mohla v době, kdy došlo k
dočasnému vyčerpání nalezišť železné
rudy či drahých kovů. 1711 postavena
kaple sv. Matouše, 1776 rozšířena v
kostel. 1744 zřízena škola, v roce 1839
měly Vernířovice 1026 obyvatel. Merta
poháněla papírnu (od 1790), mlýn, pilu a
cánovnu.
6. O měděné hoře: Legenda praví, že v ní
sídlí důlní mužík, který při vyzvánění
zvonů na Bílou sobotu otevírá všem
chudým svoji horu. Každému dovolí
třikrát si nabrat z pokladu. Jednou tam
přišla chudá mladá vdova s děckem v
náručí. Dcerku posadila na hromadu
zlata a odnášela nabrané bohatství z
jeskyně. Vtom se však hora počala
zavírat, žena sotva vyvázla a dítě zůstalo
v hoře. Žena bušila, volala, ale marně. Po
roce trápení přišla znovu ke skále, ta se
otevřela a vrátila jí dítě živé a zdravé.
7.

Vlčí sedlo - Prý tudy šel v noci muzikant a
ve tmě spadl do vlčí jámy, kde byl chycený
vlk. Ze zoufalství začal hrát na housle a
vydržel to až do rána, kdy ho zachránil
kolemjdoucí myslivec.
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Říšská či Císařská silnice Návrhy
na zkrácení spojení Polska a Saska
přes české země pocházely již z 2.
poloviny 18. století. Šumperská
silnice byla vytyčena 1836 (126 km z
Opavy přes Rýmařov a Šumperk na
českou hranici na Červenovodském
sedle), 1842 ji bratři Kleinové
dokončili. Rapotínem prochází

v délce 5 km a opouští ho po
železném mostě do Petrova.
2. Petrov nad Desnou Most na státní
silnici od Rapotína pochází z
kleinovských
železáren
v
Sobotíně, na současné místo byl
instalován kolem roku 1904 a
nahradil původní dřevěný. V
Petrově byla Grimmova drátovna.
Sobotín je jednou z nejstarších
hornických osad v okrese. V 17.
století tu byly vysoké pece, železné
hamry a slévárny. 1815 továrna na
ocelové zboží vyráběla pušky předovky. Podnik koupil hrabě
Mitrovský
(1834),
pak
bratři
Kleinové (1844), kteří obnovili
báňské i hutní zařízení a přestavěli
zbrojovku na panský dům (nynější
zámek).
4. Štětínov (Stettenhof) je osada
vyrostlá roku 1786 na pozemcích
sobotínského panského dvora. Měl
273 obyvatel a jméno dostal po
tehdejším inspektoru komorních
statků Jáchymu ze Stettenhofenu.
3.

