Popis trasy

(5) Kujavy

Trasa začíná i končí v Odrách u vlakového nádraží. Nejvyšším bodem trasy je vrch Olšová
(475mnm) u Pohoře, odkud jsou pěkné výhledy na Moravskoslezské Beskydy a do údolí
Moravské Brány. Na trase je několik muzeí a doporučujeme navštívit také Lesní mlýn
u Bernartic n/O, prameny Jesenické kyselky anebo Rodný dům J. G. Mendela ve Vražném.
(1) Odry – Pohoř

(1a) Boží muka před Pohoří, (1b) pískovcový křížek s betonovým ozdobným plotem
u silnice obnovený v roce 1998, (1c) klasicistní kostel sv. Prokopa s opravenou střechou
a věží kostela, pokrytou dřevěnými šindely, (1d) místní hospůdka, (1e) nákres rozhledny
s podobou strážní věže ze znaku města Oder na vrchu Olšová (2014).
(2) Suchdol n/O - Kletné

(5a) Galerie Grunt u silnice II/647 (www.grunt.euweb.cz), (5b) pomník Rudoarmějců
v prvorepublikovém stylu se jmény tří místních obyvatel, (5c) klenutý kamenný most
přes Bravinský potok za pomníkem Rudoarmějců, (5d) empírový kostel sv. Michala z roku
1833, (5d) památkově chráněný kříž a podstavec s madonou před vchodem na hřbitov.
(6) CHKO Poodří

(6a) Trasa modré zn. KČT v nivě řeky Odry, (6b) slepá ramena a tůňky v blízkosti Odry,
(6c) silnice s cyklotrasou 6078 (Greenways) u Bernartic n/O, (6d) Lesní mlýn u Bernartic
n/O (www.turistika.cz), (6e) infocedule CHKO Poodří (www.chkopoodri.infomorava.cz).
(7) Jeseník n/O
(2a) Rekreační oblast u vodní nádrže Kletná s možností rybolovu i koupání, (2b) centrum
osady Kletné s restaurovanou kaplí sv. Františka s pískovcovým křížem, (2c) restaurace
na návsi s venkovním posezením a dětskými hracími prvky, (2d) třešňová alej u cyklotrasy 6078 na silnici II/ 4738 směrem na osadu Fulnek – Jestřabí.

(3) Fulnek

(3a) Obelisk s pamětní deskou od akademického sochaře Olbrama Zoubka v Žákovském
háji, (3b) radniční věž z r. 1610 s vyhlídkovým ochozem na náměstí, (3c) Knurrův palác
s informačním centrem (www.ic-fulnek.cz) a památníkem J. A. Komenského, (3d) kostel
sv. Josefa v areálu Kapucínského kláštera, (3d) plastiky na zdech budovy lékárny U Anny.
(4) Děrné – Kostelec

(4a) Boží muka sv. Rodiny pod hřištěm, (4b) kostel sv. Petra a Pavla s erbem pánů
z Vrbna nad vchodem do kostela a s gotickou křtitelnicí, (4c) boží muka Na Františku
mezi Děrným a Kostelcem, zřízena pro ochranu před bouřemi, (4d) kamenný kříž na
Kostelci z r. 1903, (4e) autobusová zastávka v Kostelci se znakem obce (www.derne.cz).

(7a) Hrobka rodiny Tillů na hřbitově v Jeseníku n/O (jeseniknadodrou.cz), (7b) pomník
obětem Velké války (1914 – 1918) u farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, (7c) volně
přístupný pramen Jesenické kyselky, (7d) zámek a přilehlý park vlastnili v letech 1728 –
– 1790 pánové z Antlernu a Wittenu, dnes soukromý objekt v rekonstrukci.
(8) Vražné

(8a) Pomníček zasvěcený sv. Aloisovi, připomínající tragickou událost z listopadu roku
1945 po výbuchu nalezené munice, (8b) kostel sv. Petra a Pavla ve Vražném, kde byl
pokřtěn v roce 1822 hynčický rodák a zakladatel genetiky J. G. Mendel (www.mendelrodnydum.vrazne.cz), (8c) socha sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 11 z r. 1708 – kulturní památka ČR (rejstříkové č. 8 - 2115), (8d) občasný pramen vybudovaný v roce
1959 pod již nefunkčním vraženským vodojemem (www.vrazne.cz), (8e) cyklotrasa 503
na silnici III/4735 mezi oderskou rybniční soustavou s hojným výskytem vodního ptactva.

