Popis trasy

(5) Mezník

Trasa začíná i končí v Bílovci. Stoupání do Tísku a Čavišova odhalí pěkné výhledy na
Moravskoslezské Beskydy a do Ostravské pánve. Vede po asfaltových silnicích a zpevněných lesních cestách. Na trase můžete navštívit dva zámky a několik restaurací.
V lesních úsecích jsou umístěny turistické přístřešky. Přejeme pěkné zážitky!
(1) Bílovec
(5a) Rozcestník KČT – Mezihoří, (5b,c) velkoryse koncipované okolí Jodových lázní a Sanatoria Klimkovice (www.sanatoria-klimkovice.cz) pod kopcem Mezník (381mnm), (5d)
lesní park pro návštěvníky sanatoria s naučnou stezkou a ekologickými herními prvky,
(5e) výletní restaurace Mexiko pod lesem Rakovec na cyklotrase 6199 a žluté zn. KČT.
(6) Klimkovice
(1a) Bílovecký zámek (www.zamekbilovec.estranky.cz), (1b) erb Bernarda Pražmy
z Bílkova s datací 1595 u vchodu do zámku, (1c) muzeum města po rozsáhlé
rekonstrukci, (1d) Památník osvobození, kulturní památka (sochař Vincenc Havel, 1952),
(1e) štít radnice se znakem erbu Pánů z Kravař (www.bilovec.cz).
(2) Tísek

(6a) Městský úřad s muzeem a Informačním centrem v budově renesančního zámku
z r. 1579 (www.klimkovice.cz), (6b) pomník obětem sv. války opraven v r. 2008, (6c)
bývalá zámecká zahrada, dnes Park Petra Bezruče upravený v r. 1991, (6d) středověký
kostel Nejsvětější Trojice po celkové rekonstrukci sloužící k výstavám a jiným
společenským akcím, je nejstarší budovou ve městě (1529).
(7) Bravantice
(2a) Kostel sv. Cyrila a Metoděje vysvěcen v r. 1928, (2b) skleněné vitráže kostela
z roku 1968 od uměleckého skláře Jindřicha Vačkáře z Brna, (2c) pískovcová socha Panny
Marie a Ježíše, věnovaná manželce JUDr. Jindřicha Richtereho, (2d) kamenný kříž z roku
1868, (2e) božítělová kaple (boží muka) s datacemi 1627, 1867 a 1945 (www.tisek.cz).

(3) Pustá polom

(3a) Zeměpisně turistická zajímavost v parčíku před budovou školy – fragment 18.
poledníku od Ing. Arch. Tomáše Bindra (2012), (3b) památník osvobození a pomník
obětem světových válek, (3c) kostel sv. Martina s oltářem z 18. století, (3d) fara
u kostela, kde spolek Orel pořádá duchovní a kulturní akce (www.pustapolom.cz).
(4) Budišovice

(4a) Nově vybudované dětské hřiště s herními prvky před areálem TJ Sokol, (4b)
pamětní deska rodáka Františka Bartonce, geologa evropské úrovně (1850 – 1924), (4c)
kaple sv. Víta z roku 1873, (4d) kamenné mohyly s významnými daty.

(7a) Památník bravantického rodáka Antona Hankeho, speleologa a důlního rady v Terstu
(1840-1891) před opravenou budovou základní školy (www.bravantice.cz), (7b) pozdně
gotický kostel sv. Valentina z r. 1440, (7c) kamenná plastika věnovaná obětem světové
války, (7d) socha Světice – jedna se soch umístěných poblíž kostela v areálu hřbitova,
(7e) stará budova renesančního zámku ze 17. stol. (soukromý objekt, nepřístupný)
s majestátní lípou srdčitou (malolistou) a přilehlým anglickým parkem.
(8) Velké Albrechtice

(8a) Jižní vchod s kaplí do areálu hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele – kulturní památka,
(8b) rodová hrobka Sedlnitzkých z Choltic a posledních majitelů zdejšího panství (1651 –
– 1945) v areálu hřbitova, (8c) pomník padlým občanům ve Velké válce (1914 – 1918),
opravený pomocí česko-německého fondu budoucnosti v r. 2006, (8d) cykloturistické
značení a kryté posezení v centru obce u říčky Bílovky (www.velkealbrechtice.cz).

