Milý cyklisto, buď vítán na rozhledně Šibenice.
Pokud už máš návštěvu rozhledny za sebou a rozvažuješ, kam nyní, máme pro Tebe několik tipů. Výlet to může
být dobrodružnější, protože ne všude jsou ukazatele a možná bude potřeba přeptat se domorodců kudy dál.
Od rozhledny Šibenice sjeď jižním směrem do osady Březová. Na hlavní silnici se napoj na cyklotrasu č. 6164 a
dej se západním směrem do obce Sádek (3,7 km). Mineš kostel Nanebevzetí Panny Marie a přibližně po 100
metrech se na levé straně nachází hasičská zbrojnice s pamětní deskou na připomínku pobytu Jana Kubiše,
který provedl atentát na Reynharda Heydricha. Na navržené trase to nebude jediné místo spjaté s tímto hrdinou.
Už na rozhledně Šibenice jsi se o něm mohl dočíst na infopanelu.
Od hasičské zbrojnice se vrať pár desítek metrů zpět a odboč doprava směr Sádecký Dvůr (stále se jedná o
cyklotrasu 6164), kolem kterého projedeš až na křižovatku se silnicí č. 460. Zde se dáš doleva směr Bratříkovice a
Jakartovice. Po cca 3 kilometerch přijedeš na další křižovatku, kde odbočíš opět doleva, směr Hlavnice. Vede zde
cyklotrasa č. 6159. Po 450 metrech budeš míjet Raaabův mlýn. Jedná se o větrný mlýn německého typu, který
stojí před obcí Hlavnice.
V Hlavnici můžeš shlédnout kostel Nejsvětější Trojice, popř. zajímavou hasičskou zbrojnici. Hlavnicí projedeš
směr Litultovice, cyklotrasa č. 6221. Po cca 3 km dojedeš do Litultovic, ve kterých nalezneš např. renesanční
zámeček (dnes sídlo obecního úřadu), kostel sv. Baroloměje a před ním pamětní desku věnovanou pobytu Jana
Kubiše v obci.
Od pamětní desky se vrať 200 m zpět a naproti autobusové zastávky odboč doprava uličkou mezi domy čp. 35 a
36 směrem na Choltice. Po asi 600 metrech odboč před obcí doleva a vjeď dovnitř až k dalšímu větrnému mlýnu.
Západní Opavsko kdysi oplývalo množstvím větrných mlýnů a toto je jeden z mála, které se dochovaly.
Od mlýnu se vrať zpět až před obec Choltice a pokračuj rovně východním směrem a u plechové zastávky autobusu
odboč doleva směrem na Jezdkovice . V Jezdkovicích u kaple odboč doleva směr Nový Dvůr. Při průjezdu Novým
Dvorem směr Stěbořice narazíš po levé straně na Arboretum Nový Dvůr. Zde na 23 hektarech můžeš spatřit
stromy a rostliny většiny světadílů. Zvláště sbírka rododendronů je úchvatná.
Z Nového Dvora pokračuj do Stěbořic po cyklotrase 6167. Ve Stěbořicích odboč z hlavní cesty ke kostelu. Po cca
120 metrech od sjezdu z hlavní silnice budeš míjet místní kulturní dům s hospodou, kde se můžeš občerstvit. Před
kulturním domem je umístěna turistická zajímavost a to jedno ze zastavení na Planetární cestě, která začíná před
opavskou radnicí a končí v Arboretu. Ve Stěbořicích je umístěna planeta Neptun.
Jakmile tě Neptun pustí ze své moci, pokračuj ke kostelu, který je na dohled. Zde můžeš obdivovat jeden z
nejstarších kamenných kostelů na Opavsku zasvěcený Narození Panny Marie a stojící zde cca od 13. století
(ovšem dnes již přestavěný). V okolí kostela bylo vybudováno malé meditační prostranství, kde můžeš načerpat
duševní síly před další cestou.
Od kostela pokračuj stále z kopce. Na spodním konci vsi u točny autobusu odboč k místním rybníkům. Zde
můžeš pozorovat vodní ptactvo. Projeď kolem rybníků, mineš místní Pivovar (budeš-li mít štěstí, najdeš jej
otevřený a můžeš se zde občerstvit) a pokračuj směr Zlatníky, což je místní část Opavy. Ve Zlatníkách u kaple se
dej severním směrem na Milostovice. Vystoupáš menší kopec a za odměnu můžeš sjet do vesnice bez šlapání. V
Milostovicích odboč u kaple doprava a po cca 130 metrech odboč z hlavní cesty doleva k bunkru U
Trigonometru, který spravují nadšenci vojenské historie. Bude-li zde vlát česká vlajka, máš štěstí a můžeš si
bunkr prohlédnout zevnitř i s výkladem. Zde naše trasa končí. Věřím, že se Ti líbila a někdy si ji opět zopakuješ.
Celková trasa cca 26 km, po zpevněných cestách (asfalt).

