Památky a zajímavosti:
Biřkov - barokní kaple z 18. století, sportovní areál
Červené Poříčí - renesanční zámek, barokní kaple Nejsvětějšího srdce Krista,
kaple sv. Jana Nepomuckého, panský mlýn, bývalý pivovar
Chocomyšl - selská usedlost, socha sv. J. Nepomuckého, lidová architektura,
zámek
Chudenice - starý zámek, zámek Lázeň, arboretum Americká zahrada,
rozhledna Bolfánek, Kvapilovo jezírka, kostel sv. Jana křtitele
Dolany - kostel sv. Petra a Pavla, zřícenina hradu Komošín, tvrz Dolany,
koupaliště
Ježovy - barokní kaple sv. J. Nepomuckého, barokní zámek, železobetonový
kryt z let 1937 - 1938, sportovní areál
Kaničky - kaple Panny Marie z 19. stol., Roubený špýchar, Kaničský mlýn
Křenice - gotická tvrz s renesanční sgrafitovou výzdobou
Mezihoří - kaplička sv. Václava z 18. století
Němčice - koupaliště a sportovní areál, zřícenina hradu Nový Herštejn, přírodní
rezervace Herštýn
Poleň -vesnická památková zóna, gotický kostel Všech svatých s kopií obrazu
Lucase Cranacha, zřícenina kostela sv. Markéty, zřícenina Pušperk
Švihov - vodní hrad Švihov, naučná stezka, kostel sv. Václava, kostel sv. Jana
Křtitele, židovské hřbitovy, Kokšínský hrádek, PP Stará Úhlava
Úboč - kostel sv. Mikuláše ze 13. stol., Lidová architektura, zřícenina Netřeb
Únějovice - barokní sýpka, kaple sv. J. Nepomuckého, Pastýřova hruška,
sportovní areál, lidová architektura
Vřeskovice - kostel sv. Jana Křtitele, socha sv. J. Nepomuckého
Všepadly - šestiboká kaple sv. Václava z 18. stol., Kaple Panny Marie z 19. stol.,
stavby lidové architektury
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POZNEJ POŠUMAVÍ
MĚSTA A OBCE

Souřadnice GPS: 49°28´50.661´´N, 13°17´8.23´´E

Název Běleč dostal mikroregion podle vrcholu, který je dominantou celého území. Vrch Běleč (712m)
spolu s vrcholy Bělýšov (697m) a Doubrava (728m) tvoří přírodní rezervaci Branžovský hvozd, která
představuje jeden ze zbytků přirozených lesních společenstev. Nádhernou a zachovalou přírodu lze
nalézt také v krajinné památkové zóně Chudenicko. Mikroregion Běleč je územím starověkých mohyl
a dávného pohanského osídlení, tak jak o tom podává svěděctví řada archeologických nálezů.
Dominantní lokalitou je hradiště na vrchu Tuhošť, kde se před 3000 lety nacházelo pravěké hradiště,
jehož pozůstatky jsou dobře viditelné dodnes. Ve zdejší krajině se nacházejí pozůstatky středověkých
tvrzí, které chránily zemskou stezku vedoucí od pradávna z Bavorska směrem na Plzeň a Prahu.
Objevíte zde i nádherné zámky Červené Poříčí a Chudenice, které reprezentují renesanční a barokní
sloh nebo arboretum Americká zahrada s rozhlednou Bolfánek. Největším lákadlem je gotický vodní
hrad Švihov, který je díky svému tajuplnému vzhledu vyhledávaným romantickým cílem turistů
i filmařů. Zříceninu kostela sv. Markéty můžete obdivovat ve vesničce Poleň a v Unějovicích na vás
čeká Pastýřova hruška, památný strom starý přes 600 let. Každoročně se v mikroregionu Běleč pořádá
řada kulturních, společenských a sportovních akcí, které lákají stovky návštěvníků.
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