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Z činnosti obecního úřadu.
 Obec již má schválený LHP (lesní hospodářský plán) na období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2025. Schválení předcházelo jednání odborného lesního
hospodáře Ing. Bořivoje Hojgra, zástupců Krajského úřadu a firmy Taxonia,
která LHP zpracovávala. Požádali jsme krajský úřad o dotaci na náklady
s pořízením nového LHP.
 Obec má také zpracován „Systém náležité péče“ ,jde o povinnost všech
vlastníků lesa.
 Na víceúčelovém areálu se dokončují práce na hřišti na malou kopanou.
Proběhly zde terénní úpravy, vyvrtání děr na sloupky na upevnění sítí,
upevnění branek a nové osetí travním semenem.
 Máme podepsanou smlouvu na bezúplatný převod pozemků od Státního
pozemkového úřadu k realizaci povodňového parku.
 Připravujeme územní řízení k vrtu (hydrologickému průzkumu
v Sedmidvorech), po jednáních se Státním pozemkovým úřadem a
odmítnutím bezúplatného převodu a směny pozemků, můžeme po
legalizaci tohoto vrtu požádat o věcné břemeno na dotčených pozemcích.
 Při výstupu k základům kaple na Svobodíně 18. 6. 2016 byla otevřena nová
turistická trasa (zelená) Vernířovice – Svobodín – Klepáčov, ve spolupráci
s Klubem českých turistů.
 16. 6. 2016 proběhla na obecním úřadě kontrola přenesené působnosti na
úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace – nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
 V červnu navštívila naši místní knihovnu nová paní ředitelka Městské
knihovny v Šumperku Mgr. Kamila Šeligová. Byla mile překvapena stavem
naší knihovny a pochválila její vedení slečnou Martinou Matouškovou.
 V červenci proběhla oprava místní komunikace 1b (kosaře) technologií
JETPATCHER.
 Před obecním úřadem jsme umístili dvě nové lavičky. Pohledem z okna OÚ
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je vidět jejich časté využití.
 Zástupci obce se sestrou našeho opatrovance navštívili v Domově
důchodců ve Štítech pana Pavla Trojáka při příležitosti jeho narozenin.
Bohumila Hojgrová, starostka obce
Usnesení č. 12/2016 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 11. 5.2016.
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 11. veřejného zasedání ZO dne 29. 2.2016
2) zprávu starostky o činnosti OÚ
3) rozpočtová opatření č. 1/2016 a č. 2/2016
4) informace zastupitelů
2. schvaluje
1) navržený program 12. veřejného zasedání ZO Vernířovice
2) nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí, zřízení služebnosti (věcné
břemeno) s Povodím Moravy, s. p..
3) pronájem hasičské zbrojnice čp. 223 v k.ú. Vernířovice u Sobotína SH ČMS
SDH Vernířovice od 1. 6. 2016 do 31. 5.2017.
4) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šumperk a obcí Vernířovice na
výkon činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
dle ustanovení § 16, odst. 1 a § 40, odst. 5, zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění
5) uzavření Kupní smlouvy č. 1/2016 na prodej dříví z obecního lesa s Lesním
statkem Třemešek, v.o.s. dle předložené cenové nabídky
6) dar pro mladé fotbalisty fotbalového oddílu SK Petrov - Sobotín ve výši 2 500
Kč a pro Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně ve výši 1 500 Kč
7) snížení ceny publikací „ Vernířovice“ na 45 Kč/ks, publikace „ Album starých
pohlednic Jeseníků“ na 200 Kč/ks od 1. 1.2016 a sjednocení ceny pohlednic
Vernířovic na 5 Kč/ks od 12. 5.2016
3. neschvaluje
1) záměr prodeje obecních pozemků p. č. 1723/4 a p. č. 2329 v k. ú. Vernířovice
u Sobotína
2) podání žádosti o změnu územního plánu obce Vernířovice
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Usnesení č. 12/2016 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 15. 6.2016.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění.
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 12. veřejného zasedání ZO dne 11. 5.2016
2) projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného
účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2015, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2015 bez výhrad.
3) rozpočtová opatření č. 3/2016 a č. 4/2016.
4) zprávu starostky o činnosti OÚ.
2. schvaluje
1) navržený program 13. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) účetní závěrku Obce Vernířovice za rok 2015 včetně příloh (rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, inventarizační zpráva).
3) závěrečný účet Obce Vernířovice za rok 2015 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
4) převod hospodářského výsledku Obce Vernířovice za rok 2015 ve výši
1 179 231,60 Kč z účtu 431 na účet 432.
5) bezplatnou výpůjčku na dobu určitou od 1. 7.2016 do 30. 6. 2036, a to části
obecního pozemku parc. č. 2323/1 – ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú.
Vernířovice u Sobotína a obci Vernířovice dle koordinačního situačního výkresu
(část pozemku zvýrazněna oranžovou barvou) autorizovaném Ing. Petrem
Kudou ČKAIT 1200100, záměr výpůjčky zveřejněn dne 31. 5.2016. Výpůjčka pro
manžele Handlovi bytem Franklinova 1092/4 77900 Olomouc.
Účelem výpůjčky označené části pozemku je položení trubek PVC od domu č. p.
169 Vernířovice do vodoteče, které budou sloužit jako svod z čističky odpadních
vod.
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6) smlouvu č. E 161-1/2016 o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání a příkazní smlouvu č. 161/2016 s firmou Osigeno
s.r.o.
7) na základě návrhu inventarizační komise na vyřazení ze dne 14. 1.2016,
předložený vyřazovací protokol vyřazeného majetku č. 1 a pověřuje likvidační
komisi jeho zlikvidováním.
8) opravu MK Kosaře firmou ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 01
Šumperk, jednatel p. Přemysl Stojaník, dle cenové nabídky.
9) dar Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice na jeho činnost v roce 2016 ve
výši 15 000 Kč.
10 bezúplatný převod pozemků od SPÚ p. č. 1423/2 a p. č. 1417, k. ú.
Vernířovice u Sobotína.
3. stanovuje
1) sazby jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (služebnosti) takto:
a) u staveb malého rozsahu jednoho stavebníka do délky břemene 10 bm činí
jednorázový poplatek částku 1 000 Kč,
b) u staveb o celkovém rozsahu nad 10 bm činí jednorázový poplatek částku 100
Kč za každý i započatý bm stavby.
Informace – lesní hospodářství
31. 12. 2015 skončila platnost desetiletého plánu hospodaření v obecním
lese.
Od 1. 1.2016 – 31. 12. 2025 se bude hospodařit na lesním majetku obce
podle nového lesního hospodářského plánu (LHP), který zpracovala firma
TAXONIA CZ, s.r.o. Olomouc.
Odborného lesního hospodáře a lesmistra vykonává od 1. 1. 2016 Ing.
Hojgr Bořivoj.
Jen v krátkosti několik údajů ke spravovanému lesnímu majetku, název LHC
Vernířovice
 Výměra pozemků určených k plnění funkcí les je 61,35 ha.
 Hospodářské lesy - 55,16 ha – primární funkce těžba dřeva
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 Ochranné lesy - 6,19 ha - ochranné lesy zahrnují lesy na mimořádně
nepříznivých stanovištích existenčních a lesy kolem horní hranice lesa, kde
stabilizují půdu (chrání ji před erozí, sesuvy či lavinami) a mají ochranný vliv
na níže položené hospodářsky využívané plochy (např. hospodářské lesy).
V obci se jedná o Měďný vrch.
Celková zásoba dříví
Průměrná zásoba mýtních porostů
Průměrné obmýtí
Průměrná obnovní doba

17.129 m3
509 m3/ha
104,62 roků
31,01 roků

Maximální celková výše těžeb v decenniu ( v horizontu desetiletí) 4. 565
m3, z toho:
 mýtní
3.491 m3
 předmýtní
1.074 m3
Minimální plošný rozsah výchovy porostů do 40 roků 8,81 ha.
 prořezávky: 2,58 ha
 zalesnění: 7,12 ha
Poznámka:
 Těžbu mýtní – slouží k obnově porostů. Mýtní porost musí mít věk
alespoň 80let.
 Těžbu předmýtní - slouží k výchově porostů (probírky, péče o les.)
 Těžbu nahodilou – slouží k odstraňování poškozených stromů.
Na počátku roku byl požádán Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci na
pořízení nového LHP, dále dotaci na hospodaření v lesích (výchovné zásahy,
přibližování dříví ekologicky šetrnými technologiemi.
V obecním lese se hospodaří podle zpracovaného a schváleného „Systému
náležité péče“.
Ing. Bořivoj Hojgr

Revize kotlů na pevná paliva.
(Kontrola spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém příkonu od 10 -300 kW na pevná paliva a teplovodní soustavou
dle zákona 201/2012 Sb.)
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Dne 1. 9. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
který se razantně promítne do běžného života majitelů rodinných domů. Občané
se budou muset připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě
požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností (MÚ Šumperk) předložit revizi
kotle, kamen s teplovodním výměníkem a krbové vložky s teplovodním
výměníkem (kontrola technického stavu kotle). Zde bude mimo jiné označena
emisní třída kotle. Pokud revizi nepředloží, bude jim hrozit pokuta až do 20 000
korun. První revize je povinná do 31. 12. 2016.
V Česku vytápí nevyhovujícími kotli cca půl milionu domácností, většina z
nich si do roku 2022 bude muset pořídit kotel nový. První kontroly technického
stavu, resp. revize budou vyžadovány od 1. 1. 2017 a hlavním rozlišovacím
měřítkem bude emisní třída.Proč dochází k těmto restrikcím? Především je
to obrana proti obecním „čmoudilům“, kteří svým jednáním dokáží znepříjemnit
ovzduší pro několik bloků. Do moderních nízkoemisních kotlů vyšších tříd není
možné přikládat odpady a jiná nevyhovující či zakázaná paliva, z nichž vznikají
nejhorší a nejškodlivější emise. Navíc jsou kotle nižších emisních tříd neefektivní a
méně bezpečné.
Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá
paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca 800 až 1 500 korun. Součástí revize
by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost spalování.
Revize budou povinné jednou za dva roky. Příslušnou novelou jsou stanoveny
sankce, a to pokuta 20 000 korun za to, když majitel rodinného domu nepředloží
po 1. 1. 2017 revizi svého kotle a pokuta 50 000 korun od 1. 9. 2022, pokud se
revizí prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. Třídy. A dále pokutou
50 000 korun pokud bude, pokud bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána
(především odpady, uhelné kaly apod.).
Občan by měl mít k revizi připraveny doklady od kotle např. záruční list nebo
návod k použití, revizní zprávu od komína, tyto údaje se zapisují do protokolu.
Revizi (kontrolu technického stavu kotlů) v naší obci nabídl kominík pan Vrabec, za
cenu 800 Kč.
Dle jeho sdělení budou rozeslány letáky s tím, že by se práce prováděly 11.
až 12. srpna 2016 (od 8 do 18 hodin, po dohodě i později), objednat revizi je
možno na telefonu 776 207 400.Pro informaci děláme jen kontroly u těchto zdrojů
: Viadrus, Dakon, Buderus, Atmos, Ekoefekt, Carborobot,Kovarson, Rojek, SlokovVariant, Opop, krbové kamna Hass-Sohn.
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Pokud se stane, že občan nebude mít žádné dokumenty, není to problém.
-jsZprávy z komise kulturní.
Vítání nových občánků
Starostka obce Vernířovice přivítala v neděli 17. 4. 2016 nové občánky
Vernířovic Alexu Braxatorisovou, Elišku Ondráčkovou a Sáru Draňovou.
Spolu s členkami kulturní komise předala dětem a jejich maminkám malé
dárečky.
Děvčátka dostala zlaté přívěšky se znamením zvěrokruhu. Rodiče dětí se
podepsali do pamětní knihy obce Vernířovice.

Vernířovický čarodějnický rej.
.

30. 4. 2016 proběhl čarodějnický rej. Z důvodu podmáčeného hřiště se akce
konala v prostorách Obecního úřadu.
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Pro děti byly nachystány tvořivé dílničky, malování na obličej, setkání s hady,
opékání špekáčků a drobné odměny. Děkujeme panu Josefu Potykovi, který
přispěl na pořízení materiálu pro dílničky.
Dětský den
4. 6. 2016 se na hřišti konal dětský den na téma Piráti a námořníci. Pro děti
byly nachystány soutěže a Pirátská diskotéka, kterou vedl pan Opletal z Litovle. Pro
děti bylo připraveno občerstvení, drobné dárečky a upomínkové listy.

Po skončení programu pro děti proběhlo tradiční kácení máje a

Po skončení dětského dne byl pokácen máj a pokračovala zábava.
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Obecní zábava
23. 7. 2016 uspořádala kulturní komise obecní zábavu na hřišti. K poslechu
a tanci hrál DJ Dave Rehurek. Počasí i nálada byly na 1*.
Ostatní
Jubilanti duben až červenec.
Paní Bodnárová Mária, pí. Burešová Jiřina, pí. Staňková Marie, pí.
Bezděková Svatava, pí. Staňková Mariem, pí. Köhlerová Ingeborg, p. Kubíček
Antonín, p. Potyka Josef, pí. Ledvoňová Sylvie,
pí. Mertová Živa
9. srpna 2016 se narodila Verunka Kučerová.
V červenci jsme se rozloučili s paní Šiklovou.
Michaela Prečová, předsedkyně komise kulturní

Komise životního prostředí.
Letní období je časem kdy na chalupách (nejen na nich) je více lidí, vždyť
jsou dovolené, prázdniny. Je to také čas kdy se produkuje více komunálního
odpadu.
Komise životního prostředí připomíná všem občanům i rekreantům, že
třídíme odpad. Kontejnery na plasty a sklo, jsou umístěny v Sedmidvorech dále u
obecního úřadu a u „Svozilů“. Kontejnery na kov a papír potom u OÚ a u „
Svozilů“. Kontejner na oblečení je u obecního úřadu.
Letní období je také časem, kdy zvláště chalupáři uklízí zahrady, domy,
kůlny. Připomínáme, že v obci na jaře a na podzim jsou pravidelně přistavovány
kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Myslíme si, že pro nikoho není problém si takovéto věci (televize, lednička,
starý nábytek atd.) ponechat u sebe do podzimu.
Bioodpad lze likvidovat v kompostérech, jsou k dispozici na OÚ.
Pro někoho, stačí se rozhlédnout po okolí, je jednoduší to naházet do
popelnice, případně ji obložit různými pytli nebo nepotřebnými věcmi.
Ledaskde po vesnici se nacházejí různé skládky, kde to asi všichni víme, na
vlastních pozemcích je to o majiteli.
Pravdou je, že „SITA“ tohle odveze, ale za množství odpadu musíme
zaplatit.
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Tříděním se cena za likvidaci odpadu zmenšuje o hodnotu vytříděného
odpadu. Argument některých lidí… no bože tak si zaplatím více., je sobecká, oni
třeba na to mají a co ostatní a co zákon o odpadech.
Kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny tak, že nikdo k nim nemá
daleko. Smutné je, že v dnešní době hodně lidí není schopno, nebo snad nechce
se „zdržet“ u kontejneru.
Obecní úřad připomíná dlužníkům platbu za odpad.
Letní nebezpečí.
Prázdniny, odjezdy na dovolenou, ale také grilování, rozdělávání ohňů v
přírodě či nebezpečí spojené s letními bouřkami mohou nepříjemně
zkomplikovat dny volna. Abychom se mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo
ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku mějte na paměti
několik pravidel:
 vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným
ohněm, případně aby nekouřily
 při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny
spotřebiče,
 nepřeceňujte své síly a nepouštějte se na nebezpečná místa (průzkum
opuštěných štol, skal, lezení na komíny apod.),
 pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště a
rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
 při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,
 pokud se chystáte do lesa, nikdy v něm nekuřte ani nerozdělávejte oheň,
 při bouřce nezůstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se, ale
ne pod osamocený strom,
 pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Ing. Bořivoj Hojgr, předseda komise ŽP

Laskavá apatyka
MATEŘÍDOUŠKA ÚZKOLISTÁ
Mateřídouška je pro mne srdeční záležitost. Už zdálky jsou vidět fialové kopečky
a cítit její příjemná vůně. Je křehká, něžná a zdá se mi, že ví, že samotně rostoucí
by nic nezmohla. Tvoří bohaté a husté trsy.
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Radost pohledět. Nejlépe se jí daří na suchých prosluněných loukách,
mraveništích, kde bohatě kvete. Potřebuje hodně slunce a tepla
Existuje více druhů mateřídoušky, co se týká léčivých účinků jsou všechny
rovnocenné. Má dlouhé období květu, sbírá se od června do srpna, někdy i
v září. Mateřídoušku stříhám nůžkami, aby se neponičily křehké kořínky a v pravé
poledne, kdy je sluníčko pálivé a mateřídouška má nejvyšší obsah léčivých silic.
Je jednou z mála rostlin, která si poradí i s chronickými stavy. Dá se koupit i
v obchodech. Přesto se přikláním k
vlastnímu sběru.
Použití:
 nemoci dýchacích cest - kašel, odhleňuje
 nervová vyčerpanost, menstruační potíže – bolesti
 uvolňuje křeče - žaludek, menstruace, zastavuje škytání,
 antiseptické účinky
Koupele jsou uklidňující, velmi vhodné při
stresu,
ale
také
revmatických
obtížích.
Čaj při kašli u dětí - mateřídouška, podběl,
jitrocel. Dobré je i vyrobit si polštářek
z nasušených květů.
Mateřídouškový olej
Výborný při migrénách, pro neklidné děti,
svalové atrofii, po mrtvicích, při revmatismu.
Recept na olej:
Naplníte velkou sklenici bylinkami, zalijete
olejem (používám panenský olivový) tak, aby byl olej nad rostlinkami. Zakryjete a
necháte 2-3 týdny stát na slunném místě. Pak scedíte do tmavých lahviček.
-mp-

Hasiči.
Záchrana koně 30. 6. 2016.
( Z webu petrovských hasičů).

Ke druhému zásahu v jednom dni vyjížděla zásahová jednotka SDH Petrov
nad Desnou ve čtvrtek 30. června krátce po 15 - té hodině, tentokrát se jednalo
o záchranu koně v katastru obce Vernířovice.
Nebohý kůň zapadl do jímky, kde byl otvor jen asi 70x70 cm. Jelikož se
tento otvor nedal zvětšit, musel být povolán veterinář, který koně uspal a pak s
pomocí bagru a popruhů mohl být vytažen ven.
11
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Z činnosti Spolku pěstitelů a chovatelů ve II. čtvrtletí 2016.

V měsíci dubnu naši členové provedli na obecních pozemcích u dříve
založených liniových výsadeb ovocných a jiných dřevin, zdravotní a tvarové
řezy a odstranili v mnoha případech již zanedbané „zařezané“ úvazy k
nosnému kůlu.
V tomtéž měsíci jsme zorganizovali brigádu v lokalitě Svobodín, na
trase nové zelené turistické stezky. Činnost spočívala v odstranění
polámaných kmenů, spadených větví, výřez keřového patra a úklid kamenů.
Na sestupu ze selské cesty pod elektrickým vedením pak zábradlí a zemní
schůdky, na přístupu k základům kaple jsme vybudovali přes potůček novou
modřínovou lávku (materiál byl použit z nedalekého lesního porostu v
majetku obce).
V měsíci květnu a červnu jsme na veřejných prostranstvích obce
(hřiště, hřbitov, střed obce) provedli opakovaně chemickou likvidace
buřeně.
V centru obce (před budovou OÚ) jsme na vlastní náklady vybudovali
ocelovou šachtu s krytem na umístění vánočního stromu.
5. - 8.května se 22 členná skupina členů spolku cyklistů vydala na
cyklovýlet tentokrát do Českého ráje. Navštívili jsme hrad Kost, Trosky,
Drábské světničky, Prachovské skály, aj. velmi zajímavá byla exkurze do
svijanského pivovaru. Každý večer pak v chatovém ubytovacím zařízení
12

„Nebákov“ jsme potom vedli družnou zábavu. Děkuji touto cestou Zbyňku
Strnadovi, který celou akci zorganizoval a řídil.
11. června proběhl již tradiční tenisový turnaj smíšených čtyřher v
letošním roce na kurtu v Šumperku pod vedením a v režii Jana Polácha, i
touto cestou bych mu chtěl poděkovat za vzornou přípravu a hladký průběh
celého turnaje. Zároveň gratulujeme i vítěznému družstvu, manželům
Nevřelovým z Nového Malína.
18. června jsme již po deváté zorganizovali výstup k základům kaple
dříve zasvěcené sv. Janu Křtiteli na Svobodíně. V letošním roce navíc jsme
za účasti vedení obce a dalších cca 40 účastníků slavnostně otevřeli, nově
zřízenou a vzorně Klubem českých turistů - značkařů, vyznačenou, zelenou
turistickou stezku. V odpoledních hodinách pak na Daňčí farmě jsme
ochutnali kotlíkový guláš, večer zažehli svatojánský oheň a při tónech „živé“
hudby kamarádů z Brna jsme se prozpívali a protancovali až do svítání.
Všem aktivním členům spolku, kteří se zapojili do výše uvedených akcí
mnohokrát děkuji.
Ing. Bořivoj Hojgr – předseda spolku
Troška historie – Svobodín.
Na území obce Vernířovice na pozemcích náležejících někdejší
sobotínskému dvoru byla v roce 1786 založena mezi Havraním a Suchým
vrchem nová osada pod názvem Svobodín ( Freiheisberg). V roce 1793 měla
osada již 18 domů s 84 obyvateli.
Obyvatelstvo tu bylo výhradně německé národnosti, takže po druhé
světové válce byla obec vysídlena. Z nově příchozích obyvatel sem nezamířil
nikdo.
Zbytky a ruiny kamenných základů jsou dnes zarostlé neprostupným
pralesem náletové vegetace, kopřiv a kapradí.
Místní obyvatelé si v roce 1809 postavili na vlastní náklady dřevěnou
kapli s kamennými základy a šindelovou střechou se zvonicí. Nejcennější
součástí mobiliáře byl obraz Kalvárie s Pannou Marií a sv. Janem z 18.
století. Zajímavé, že na nejpřednějších lavicích se nacházely tři štítky se
jmény.
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V první polovině 19. století se patrně ve svobodínské kapli sloužili mše
svaté, na konci stolení jen již na den sv. Jan Křtitele. Jak uvádí Jan Březina
ve své vlastivědě, je kaple na počátku třicátých let 20. století pustá.

V druhé polovině 19. století se začala ves vylidňovat a po odsunu
původního německého obyvatelstva v roce 1946 zde nezůstal prakticky
nikdo.
Po roce 1946 byla kaple několikrát vykradena, koncem 50. let 20.
století byla spolu s celou vsí zničena vojáky tankového praporu za
Šumperka. Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Vernířovice; obec
nechala v roce 2008 pietně upravit základy kaple. Ves Svobodín je zcela
zbořena; území vsi je porostlé náletovými dřevinami, základy domů jsou
dosti patrné.
Podle vzpomínek pana Hurty, měli po válce občané pronajaté
pozemky na Svobodíně. V jedné usedlosti se chovaly ovce, jiní zde sklízeli
trávu a sušili seno.
Pan Hurta vzpomíná, že jako děti chodily s maminkou na trávu a vždy
navštívily tenkrát ještě stojící kapli. V některých domech byly tenkrát ještě
k vidění spalovací motory pro pohon strojů, nebyla zde zavedena elektřina.
Jako kuriozitu uvádí provozování malého výčepu v jednom s domů,
samozřejmě před válkou.
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V současnosti se zde pořádají v době kolem svátku Jana Křtitele
tradiční výstupy. Letos již po deváté.
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Nová turistická trasa – zelená značka.

Křižovatka žluté značka
Sobotín – Jelení Studánka
se zelenou značkou na Svobodín,
Ztracenku a Rudoltice

Červená značka Loučná - Skřítek

Základy kaple
Sv. Jana Křtitele

Zelená značka Údolí Merty, pila – Svobodín 2,5
km – Ztracenka 3,5 km – Rudoltice 7,5 km

Modrá značka Sobotín - Sřítek
-js-

Návaznost na sobotínský okruh

Ztracenka

Ještě trochu historie - kácení máje 40.léta dvacáteho století.
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