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Turistické tipy a cíle: Zámek Vilémov, dřevěný houpací kůň v Košťanech,

sportovní vyžití (tenis, minigolf, volejbal), Pupík Evropy v Jakubovicích, zřícenina

hradu Lichnice (cca 15 km), Přehrada na Pařížově (3 km)
A

Ubytování: Zámek Vilémov - www.vilemovcastle.cz

Penzion U Mnicha - www.umnicha.ic.cz

Obec Vilémov byla založena benediktiny jako klášterní areál s hrazeným městečkem. Název obce je odvozen od jména

jednoho z jeho zakladatelů. Dnes má Vilémov devět místních částí, je členem Svazku obcí Podoubraví a v roce 2006 byl obci

vrácen status městyse.

Vilémov je architektonicky zajímavou obcí – jmenujme například kostel sv. Václava z roku 1726, který stojí na místě bývalého

kláštera stejně jako pozdně barokní zámek postavený v druhé polovině 18. století podle projektu J. J. Wircha. Zámek

obklopuje park francouzského typu, konají se zde pravidelné besedy a koncerty. V místní části Klášter můžeme obdivovat

empírovou faru nebo se zastavit u dřevěného kříže u cesty do Nasavrk, který připomíná vojenský hřbitov rakouských vojáků.

V roce 2003 obec zvítězila v soutěži Vesnice roku a postoupila do evropské soutěže, ve které společně s dalšími deseti obcemi

z Evropy získala druhé místo. Ve Vilémově se každoročně pořádá tradiční Svatováclavská pouť, chovatelský den koní s

průvodem obcí nebo rozžíhání vánočního stromu. V roce 2002 vznikl ve Vilémově spolek žen „Vilémovské boubelky“, který

pořádá akci Babský věneček nebo zdobení velikonočního stromu.

Obec nabízí široké sportovní vyžití pro minigolf, tenis, fotbal a volejbal, prochází tudy cyklotrasa č. 5127 vedoucí od Radostína

podhůřím Železných hor do Vilémova a Golčova Jeníkova. Na každém stanovišti cyklotrasy najdeme sochy vyřezané ze

dřeva, které symbolizují historické události. Ve Vilémově stojí socha Jiřího z Poděbrad, který zde v roce 1469 obklíčil vojsko

uherského krále Matyáše Korvína a sochu mnicha, která připomíná založení obce řádem benediktinů. Směrem na východ

vede cyklotrasa na Sečskou přehradu. Pěšky se můžeme vydat po turistické trase například směrem na zříceninu hradu Oheb

a Lichnice.

Ze známých osobností působil ve Vilémově matematik Stanislav Vydra, lékař Karel Stýblo nebo kněz Josef Chadraba.
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