Popis trasy

Náměstí J. A. Komenského, zámecké návrší, Jerlochovice

Trasa začíná na železničním nádraží ČD Fulnek a z větší části kopíruje
naučnou stezku „Člověče, zastav se...“, zřízenou v r. 2009 o. s. Comenius a
věnovanou historii, památkám a významným osobnostem města Fulneku.
Nádraží ČD a BUS

(14) Radniční věž z r. 1610, sousoší sv. Jana Nepomuckého, (15) sloup
Nejsvětější Trojice od Jana Sturmera z r. 1718, (16) Knurrův palác s MIC
(http://www.ic-fulnek.cz/) a památník J. A. Komenského, (17) kašna se
sochou sv. Jana Sarkandera z r. 1740.
(1) Nádraží ČD Fulnek s výpravní budovou z r. 1891, (2) vila Moraw
s historizující architekturou, (3) podstavec pomníku z r. 1957 věnovaný
autorovi Slezských písní – Petru Bezručovi, (4) objekty galvanovny v areálu
bývalé výrobny praček ROMO.

(18) Chrám Nejsvětější Trojice s hodnotnými nástěnnými malbami –
nejvýznamnější barokní památka na severní Moravě, (19) bronzová
plastika J. A. Komenského od Jana Šturzy z r. 1924 v parku muzea, (20)
Městská zvonice – Černá věž, (21) zámecká cesta.
(5) Pomník Rudé armády z r. 1949, (6) areál strojírenské společnosti VVMIPSO na Opavské ul. vyrábějící prádelenskou techniku, (7) památník „otce
národa“ Františka Palackého na Masarykově třídě, (8) městské kulturní
centrum na ulici Palackého (http://www.mkcf.cz/).
Návrší u Kapucínského kláštera
(22) Průčelí novějšího Dolního zámku s kamennými erby na portále nad
vjezdem, (23) Horní zámek s hranolovitou věží na místě bývalého hradu,
(24) Žákovský háj s obelis-kem z r. 1892 s pamětní deskou od akademického sochaře Olbrama Zoubka z r. 1957.

(9) Empírová Knoppova vila „Loreta“ postavená v r. 1829 na místě původní
kaple z r. 1679, (10) kostel sv. Josefa v areálu Kapucínského kláštera z r.
1668, opravený o. s. Comenius pomocí fonu Ministersva kultury a Moravskoslezského kraje nákladem 36 mil. Kč v r. 2006, (11) litinový kříž
s plastikou Ježíše Krista před vstupem do parčíku s nápisem „Dokonáno
jest“, (12) plastika Panny Marie Sněžné z r. 1744, restaurovaná v r. 2002.

(25) Areál bývalé textilní továrny RETEX, (28) kostel Nanebevzetí P. Marie
v Jerlochovicích s vysokou umělecko-historickou hodnotou (1293), (29)
opuštěná pískovna u Jerlochovic – významné pískovcové usazeniny staré 15
mil. let, (30) město Fulnek (http://fulnek.cz/intro.asp) z Brožova kopce.

