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01 RoÏnov pod Radho‰tûm
IC VK RoÏnov p. R.
571 655 196

02 RoÏnov p. R. – Vala‰ské
muzeum v pﬁírodû
Dﬁevûné mûsteãko – prodejna
571 757 111

03 Pustevny (1098 m n. m.)
Libu‰ín
Chata ·umná

556 836 207
571 835 065

04 Radegast

Stánek u Radegasta
603 254 738

05 Radho‰È – Kaple Cyrila
a Metodûje (1129 mn.m.)
Stánek u Radegasta
603 254 738

06 Trojanovice
Hotel U Kociána – Imigraãní
úﬁad VK
556 835 206

07 Fren‰tát pod Radho‰tûm
IC VK Fren‰tát p. R.
556 839 274

08 ·tramberk – Muzeum
ZdeÀka Buriana
Muzeum Z.Buriana 556 852 240
MIC ·tramberk 556 812 085

18 Ostravice

IC Ostravice
Prodejna Karo

558 682 584
558 682 137

19 Lysá hora (1323 m n. m.)
Chata na Lysé hoﬁe – ·antán
736 140 769

20 Fr˘dek-Místek

BIC Fr˘dek-Místek
558 646 888

21 Ostrava

35 Bílá
– rozhledna SÛkenická

52 Ondﬁejník

36 Vizovice – Zámek Vizovice

53 GruÀ – ·varná Hanka

Hotel SÛkenická 558 437 822

Zámek Vizovice 577 462 762
Vala‰sk˘ ·enk Vizovice –
Imigr. úﬁad VK 577 452 652
Knihkupectví Lípa
577 453 357

37 Vizovice – R. JELÍNEK

Podniková prodejna,
expozice pálení 577 686 111
Zámek Vizovice 577 452 652
Knihkupectví Lípa
577 453 357

38 Zlín-Le‰ná – Zámek Le‰ná

MIC Ostrava

Zámek Zlín-Le‰ná
577 914 180-1
Hotel Láznû Kostelec
577 914 340

596 123 913

22 Ostrava vûÏ nové radnice
MIC Ostrava – vûÏ
596 283 096

STOPY

39 Zlín

MITS Zlín

577 630 270

Chata Ondﬁejník
Rest. Na Skalce
Rest. HuÈaﬁství
Rest. U Paﬁeza
Hotel Ondﬁejník

Horská chata ·varná Hanka
558 437 951

54 Fulnek – J. A.
Komensk˘
Kemp Fulnek

556 741 316

55 Karviná – zámek Fry‰tát
MIC Karviná
596 318 620
pokladna zámku Fry‰tát
596 318 382

Bavostopa
Královská stopa
k dostání na vybran˘ch
zábavn˘ch akcích

23 Ostrava
– Hornické muzeum

40 Hole‰ov
– ·achova Synagoga

Horostopa

24 Ostrava – ZOO Ostrava

41 Hole‰ov

Kolostopa

Hornické muzeum
596 131 804

ZOO Ostrava

596 241 269

25 Chata PJR Velk˘ Javorník

Rest. Rekovice Fren‰tát p. R.
556 835 727
Restaurace U HyklÛ – Veﬁovice

MIC MKS Hole‰ov –
Imigr. úﬁad VK
573 395 344
MIC MKS Hole‰ov –
Imigraãní úﬁad VK
573 395 344

Královská stopa
k dostání na vybran˘ch
turistick˘ch akcích

Královská stopa
k dostání na vybran˘ch
cyklistick˘ch akcích

42 Rusava

KoÀostopa

43 Svat˘ Host˘n

Koulostopa

Rusava muzeum –
Imigraãní úﬁad VK
573 392 066

558 437 981
556 850 114
732 812 880
558 684 508
556 850 043

Královská stopa
k dostání na vybran˘ch
jízdárnách a ranãích

09 ·tramberk
– ·tramberská Trúba

26 Hodslavice

10 Kopﬁivnice
– Rozhledna Bílá hora

27 Hosta‰ovice

11 Kopﬁivnice – Technické
muzeum TATRA

28 Nov˘ Jiãín

12 Pﬁíbor

29 Star˘ Jiãín

46 Vala‰ské Klobouky

Vodostopa

30 Vala‰ské Meziﬁíãí

47 Brumov-Bylnice
– hrad Brumov

Vzducholetostopa

48 Luhaãovice
– Du‰an Jurkoviã

Radegastova bavostopa

MIC ·tramberk 556 812 085
Penzion Stará ‰kola
556 852 697

Rozhledna Bílá hora
601 533 338

Technické muzeum TATRA
556 871 106

MIC Pﬁíbor
556 455 442
Alpisport
556 722 266
âajovna Stará Kovárna –
Imigr. úﬁad VK 607 253 304

13 Hukvaldy – hrad

Hrad Hukvaldy 558 699 323
Obãerstvení U brány

14 Hukvaldy – Leo‰ Janáãek

IC Hukvaldy
558 699 221
Obãerstvení U brány

15 Kunãice pod Ondﬁejníkem

Obchod Jurek S+R 556 850 032
Rest. Na Skalce 556 850 114
Rest. HuÈaﬁství 556 840 815
Rest. na Maraláku 556 850 850
Hotel Ondﬁejník 556 850 043

16 âeladná

Penzion U HolubÛ 558 684 060
IC âeladná
558 684 400
Rest. U Paﬁeza 558 684 508

17 Fr˘dlant nad Ostravicí

BIC Fr˘dlant n.O. 558 676 903
Leti‰tû Fr˘dlant n. O.
558 677 616

IC Bystﬁice p. H. 573 501 901

Muzeum F. Palackého
556 750 236

Hospoda U Zrzávky
606 958 258

IC Nov˘ Jiãín, IÚ VK 556 768 288
Pension Na Skalkách – IÚ VK
556 708 817
Pension Lamberk 556 701 510
Sport Park NJ
556 702 868

44 Helf‰t˘n

Hrad Helf‰t˘n

ICM Vala‰ské Meziﬁíãí
571 616 700
âDcentrum, IÚ VK 972 774 416
Zámek Kinsk˘ch 571 611 764

31 Vsetín

Zámek Vsetín
MIC Vsetín

571 411 690
571 491 517

Míãostopa
581 797 093

45 Lideãko – âertovy skály

Motorest âertovy skály
571 447 464
U PavlíkÛ
571 447 987

Muzeum Vala‰ské Klobouky
577 320 095
Jital trafika,
Masarykovo nám. 102

Hrad Star˘ Jiãín 606 148 834

Hrad Brumov

577 330 427

Ogar–konzulát VK a prodejna
577 119 568

32 Horská chata Kohútka
(913 m n.m.)

49 KromûﬁíÏ

33 Karolinka

50 SoláÀ

34 Velké Karlovice

51 MartiÀák

IC KromûﬁíÏ

573 331 473

Horská chata Kohútka –
Imigr. úﬁad VK 571 451 790

RS Moravia

Vinotéka v Karolince
604 254 621

IC Velké Karlovice
571 444 039
vût‰ina hotelÛ

www.valasske-kralovstvi.cz

HH MartiÀák

Královská stopa
k dostání na lep‰ím bowlingu,
kuÏelkách a golfov˘ch
hﬁi‰tích

571 644 244

571 643 133

Královská stopa
k dostání pﬁi vybran˘ch
míãov˘ch hrách a turnajích

Pálkostopa
Královská stopa
k dostání na vybran˘ch
tenisov˘ch, badbintonov˘ch,
squashov˘ch apod. akcích

Královská stopa
k dostání na vybran˘ch
vodních, plaveck˘ch
a vodáck˘ch akcích

Královská stopa
k dostání na vybran˘ch
leteck˘ch akcích

Královská stopa
pivovar Radegast, No‰ovice
www.radegast.cz, stopu získáte
zdarma po absolvování exkurze

SBÍREJTE
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PRAVIDLA
1. Zavítejte na Bájeãné místo, zúãastnûte se Bájeãné aktivity nebo Bájeãné akce
a za pár drobn˘ch si poﬁiìte stopu. O tom, která místa, aktivity a akce jsou
aktuálnû ta Bájeãná, se dozvíte také z letákÛ, z na‰ich webov˘ch stránek
nebo na na‰ich a v‰ech dobr˘ch Informaãních centrech.
Pﬁi va‰ich aktivitách ve VK si mÛÏete poﬁídit napﬁíklad horostopu,
kolostopu, vzducholetostopu, koÀostopu, míãostopu, koulostopu a pálkostopu. Na vybran˘ch zábavn˘ch, kulturních
a sportovních akcích a programech získáte bavostopu.
Aktivstopy a bavostopa jsou takzvan˘mi stopami
královsk˘mi a mÛÏete je pouÏít místo stop, které
vám chybí ve va‰í sérii. Pozor! VÏdy v‰ak pouze
jednu v desítce!
2. Z kaÏdé stopy utrhnûte „patu“. AÏ budete mít
deset po sobû jdoucích „pat“, strãte je tﬁeba do
obálky a po‰lete je na na‰i adresu IC VK RoÏnov p. R.,
Palackého 484, 756 61 RoÏnov p. R. Pokud vám
nûkteré ãíslo paty chybí, mÛÏete ho nahradit patou
s nápisem „královská“. Pozor! VÏdy v‰ak pouze jednu
v desítce! NezapomeÀte napsat svou zpáteãní adresu,
na kterou vám máme zaslat KROK. Ke dni 30. kvûtna 2003 byly vydány KROKY: Emil Holub (1), Enrique
Stanko Vráz (2), Tadeá‰ Haenke (3), Josef Koﬁensk˘
(4), Jan Welzl (5).
3. Pro úspû‰né úãastníky putování po Bájeãn˘ch místech,
akcích a programech jsou letos pﬁipraveny následující ceny:

Pﬁi získání 3 KROKÒ: Po‰lete nám fotokopii pasu Valaského královstvjá s va‰í
fotografií a jménem, splníte tím na‰e imigraãní podmínky a získáte ve
Vala‰ském království právo domovské, které vám bude stvrzeno vystavením
Domovského listu VK.
K domovskému listu získáte i nov˘ pas k va‰emu dal‰ímu putování a volné lístky
na vybrané aktivity a akce nejen ve Vala‰ském království
Pﬁi získání 5 KROKÒ – prvních 50 putovníkÛ:
– pravou vala‰skou slivovici od R. JELÍNKA
– nebo sadu umûleckého skla z Vala‰ska
– nebo triãko z Vala‰ského království
V‰ichni, kteﬁí nasbírají 5 KROKÒ a kteﬁí nám PATY ze sv˘ch STOP
po‰lou do 30. 11. 2005:
– Zlatou slevovou kartu stálého zákazníka
v outdoorov˘ch prodejnách ALPISPORT.
Nabídka na www.alpisport.cz
– volné lístky na vybrané aktivity a akce nejen ve VK
– budou zaﬁazeni do slosování o hlavní ceny:
1. cena:
2. cena:
3. cena:

Letenka po EVROPù
od cestovní kanceláﬁe GTS international
Jazykov˘ kurz v zahraniãí
od cestovní kanceláﬁe GTS international
Stan

4. Organizátoﬁi si vyhrazují právo nahradit uvedené ceny cenami jin˘mi
srovnatelné hodnoty.
5. Ze soutûÏe jsou vyﬁazeny v‰echny osoby, které se podílí na její organizaci,
jejich rodinní pﬁíslu‰níci a zamûstnanci.
Ceny do soutûÏe poskytli: GTS INTERNATIONAL, R. JELÍNEK, A. S.,
VALA·SKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., ALPISPORT CENTRUM S.R.O. a dal‰í.
!Místa, jejich majitelé a otvírací doby se mûní, Prosíme Vás proto, abyste si
pﬁedem místa putování ovûﬁili. ·etﬁíte tak svÛj ãas, nervy a peníze!

VYHODNOCENÍ
Putování po Bájeãn˘ch místech, akcích a aktivitách 2005
Na‰i milí obãané a náv‰tûvníci,
Jsou to jiÏ dva roky co jsme
odstartovali tuto celokrálovskou hru, která vás má nejen
nasmûrovat na zajímavá místa
Vala‰ského království a jeho
spﬁátelen˘ch území, seznámit
s jeho bohatou historií, kulturou a folklorem, ale hlavnû vás
má pobavit!
Po uzávûrce 30. kvûtna 2005
má hra své první úspû‰né sbûratele. Jsou jimi: paní Jitka
Mohelníková a pánové Miroslav
Vilda, Jiﬁí Roubík, Josef
Balouch, Tomá‰ Pokorn˘,
Theodor Reinhold, Zdenûk
Jaro‰ek a Vojtûch Holub.
Blahopﬁejeme.

KROKY KROKY KROKY KROKY KROKY
KROKY KROKY KROKY KROKY KROKY KROKY
KROKY KROKY KROKY KROKY KROKY
www.valasske-kralovstvi.cz
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FREN·TÁT

Brumov-Bylnice
V údolí pod Holým vrchem (830 m) se rozkládá Brumov-Bylnice, hraniční město mezi Českou
a Slovenskou republikou. Jeho dominantou je hrad Brumov, který byl postaven začátkem 13. st.
a měl za úkol střežit důležitou obchodní cestu vedoucí z Uher na Moravu. Původně pozdně románský hrad byl v 16. století renesančně přestavěn na mohutnou pevnost. Za dosud nejstarší
zmínku o hradě Brumov je považována zpráva z roku 1255, kdy se v královské listině uvádí
brumovský purkrabí Smil. Osadu stejného jména, která vznikla pod hradem, povyšuje král
Vladislav II. roku 1500 na město.
Díky sousedství s Uhry byli obyvatelé celého kraje sužováni vojenskými taženími. Vlárským
průsmykem postupně pronikala vojska Kumánů, Tatarů, kuruců i vojska husitská. Obzvlášť krutě se na tuto část Moravy podepsala třicetiletá válka, která byla spojena s valašským povstáním.
Ke zdejším historickým zajímavostem patří gotický kostel sv. Václava ze 14. století, židovský
hřbitov a řada soch ve všech částech města, jehož historická část byla v roce 1995 společně
s dělnickou kolonií prohlášena za památkovou zónu. V údolí pod hradem byly založeny čtyři rybníky, které se pak staly zdrojem vody pro výrobu piva. Zdejší pivovar z roku 1574 je nejstarším známým pivovarem na Moravě. Milovníci historie si jistě nedají ujít návštěvu městského muzea,
které ve svých expozicích připomíná život a práci lidí pod brumovským hradem. V budově sídlí
i městské informační středisko, které poskytuje turistům veškeré potřebné informace.
Roku 1964 došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice a v roce 1976 byly k městu BrumovBylnice připojeny obce Svatý Štěpán a Sidonie.
Město a jeho okolí, které naleží do CHKO Bílé Karpaty, nabízí možnost pěší turistiky, cykloturistiky i lyžařských túr. K dispozici jsou mimo jiné sportovní hala, krytý bazén se saunou a tenisové kurty.
Dne 6. 5. 2000 byla na hradě Brumov otevřena stálá expozice historie hradu a Vlárského průsmyku. O rok později byl jmenován Strážním a hraničním hradem Valašského království.

Městský úřad Brumov-Bylnice:
náměstí Hildy Synkové 942
tel.: 577 305 111, fax: 577 305 112
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
web: www.brumov-bylnice.cz
www.brumov-bylnice.cz/hrad

Městské muzeum
a informační středisko
Brumov-Bylnice
Podzámčí 861
tel.: 577 330 138
e-mail:
muzeumbb@volny.cz

POD RADHO·TùM
ûsto má své poãátky na pﬁelomu 13. a 14. století. Centrem historické zástavby
je námûstí s radnicí, ka‰nou, souborem barokních soch a zachoval˘m podloubím s kaménkovou dlaÏbou u ãásti mû‰Èansk˘ch domÛ. Od roku 2003 je zde
vyhlá‰ena mûstská památková zóna. V interiéru radnice je moÏno zhlédnout reliéf alegorie Spoﬁivost
Jana Knebla a originál sochy Radegasta a souso‰í
Cyrila a Metodûje od Albína Polá‰ka. Mûsto a jeho
okolí mÛÏete pozorovat i z radniãní vûÏe, na kterou
vede nová pochÛzková trasa. Mûsto je kulturním,
sportovním a turistick˘m centrem s mnoÏstvím rekreaãních a ubytovacích zaﬁízení. Tvoﬁili a Ïili zde
v˘znamní v˘tvarníci – Jan Knebl, Bﬁetislav Barto‰,
Antonín Strnadel, spisovatelé – Franti‰ek Horeãka,
Bohumír Strnadel-âetyna, sochaﬁ Albín Polá‰ek.
V roce 1884 zde byla zaloÏena Pohorská jednota
Radho‰È, která poloÏila základy ãeské turistice
a sv˘m úsilím zpﬁístupnila nejkrásnûj‰í oblast
Radho‰Èsk˘ch Beskyd.
edaleko mûsta se nachází v˘znamné turistické a lyÏaﬁské centrum na Pustevnách
s charakteristick˘mi stavbami Du‰ana Jurkoviãe a na Radho‰ti se sochou pohanského
boha Radegasta a kaplí se souso‰ím Cyrila
a Metodûje. V regionu je bohatá nabídka ubytování a restauraãních zaﬁízení od typicky
vala‰sk˘ch hospÛdek a horsk˘ch chat aÏ po
exkluzivní hotely. Mûsto nabízí po cel˘ rok mnoho pﬁíleÏitostí ke sportovním
aktivitám: v zimním období lyÏaﬁské terény s lanovkou a vleky, skokanské
mÛstky, kluzi‰tû, kryt˘ bazén, sportovní hala, v létû tenisové kurty, jezdeck˘ areál,
kuÏelna, rekreaãní vodní nádrÏ, aquapark, moÏnosti pro pû‰í turistiku, cykloturistiku, rogalisty a paragliding.

M
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Mûstsk˘ úﬁad Fren‰tát pod Radho‰tûm
Námûstí Míru 1, tel.: 556 833 111
www.frenstatpr.cz • www.frenstat.info

obec Bystﬁiãka

Holešov
západní brána Valašského království
město

S

bec Bystﬁiãka se rozkládá v údolí kolem stejnojmenné ﬁíãky a na pﬁilehl˘ch stráních. Táhne se od ústí
Bystﬁiãky do Vsetínské Beãvy (315 m n. m.) aÏ po pﬁehradu, nad níÏ se vypíná hora Klenov (678 m n. m.)
Îije tu necel˘ch tisíc obyvatel. Vût‰ina v˘letníkÛ i znalcÛ Vala‰ska spojuje jméno obce právû s v˘‰e zmínûnou
pﬁehradou, která patﬁí k nejstar‰ím u nás. Postavili ji je‰tû za C. K. Rakouska ãe‰tí, rakou‰tí, ital‰tí a francouz‰tí
dûlníci. Bylo to v letech 1908–1912. PÛvodnû se pﬁehrada stavûla jako jedna z men‰ích nádrÏí zam˘‰leného prÛplavového systému Dunaj – Odra – Labe, kter˘ nebyl nikdy realizován. Dnes je tu Bystﬁiãka se sv˘m pÛvabn˘m
kopcovit˘m okolím hlavnû pro rekreaci.

O

BliÏ‰í informace

OÚ Bytﬁiãka, tel.: 571 443 258
web: www.bystricka.cz

HODSLAVICE
Vítejte u nás v Hodslavicích!

obec navždy spjatá se jménem
největšího historiografa českých
dějin Františka Palackého
(1798–1876)

H

odslavice se rozkládají v mírné kotlině podél potoka Zrzávky u západních výběžků Moravskoslezských Beskyd
na okraji Valašska. První historická zmínka je z roku 1411. Nejstarší památkou lidového stavitelství je gotický
dřevěný kostelík patrně ze začátku 15. století s písemně potvrzenou přestavbou r. 1551. Další dominanty obce jsou
dva kostely v jejichž blízkosti stojí nejznámější hodslavický objekt: prostý domek, který jako novou evangelickou
školu postavil r. 1796 učitel, krejčí a vesnický písmák Jiří Palacký, otec pozdějšího historika F. Palackého. V rodném
domku, který je zároveň národní kulturní památkou, se dnes nachází expozice přibližující život a dílo slavného
rodáka.Muzeum Františka Palackého má obvyklou otvírací dobu, ale prohlídku si můžete objednat i na tel. čísle:
556 750 236, fax: 556 705 393

N

a jednom ze severozápadních kopců stojí bývalý větrný mlýn holandského typu z r. 1864. Okolí Hodslavic
nabízí mnoho různých možností krátkých vycházek – k přehradě Kacabajka s chráněným územím vstavačové louky, do lesa Čtenice ke studánkám železité a sirnaté vody, tzv. Tropickým údolím k přehradě Čerťák
nebo po značených turistických cestách přes Trojačku (715 m, přírodní rezervace) po hřebenu hor trasou každoroční Palackého stezky na Velký Javorník (918 m). Hodslavice mají i řadu hřišť, tenisové kurty či cyklistickou
stezku. V zimě mírné okolní kopce tvoří výborný běžkařský terén.

rokem 2000 se Vala‰ské království roz‰íﬁilo o dal‰í v˘znamné sídlo. Královskou hranici nyní
chrání mûsto Hole‰ov, které se zároveÀ stalo jeho vstupní branou z Hané. Hole‰ov leÏí na nejzápadnûj‰ích v˘bûÏcích Host˘nsk˘ch vrchÛ, tj. na rozhraní Hané a Vala‰ska,
po levé stranû ﬁíãky Rusavy. První zmínka o Hole‰ovu jako osadû a lenním
statku pochází z roku 1134 z listiny olomouckého biskupa Jindﬁicha
Zdíka. Ve 13. století byl hole‰ovsk˘ kraj suÏován nájezdy KumánÛ a TatarÛ.
Aby se osady mohly lépe bránit, zaãaly se opevÀovat hradbami, coÏ byl
první krok k propÛjãení práva mûstského. Ve 14. století drÏeli Hole‰ov
·ternberkové a koncem 16. století patﬁil ÎerotínÛm, poté LobkovicÛm.
Za tﬁicetileté války bylo mûsto plenûno ·védy. V roce 1621 byl hole‰ovsk˘
zámek, pod vedením Jana Adama z Víckova, nûkolikrát obsazen Valachy,
kteﬁí byli vytlaãeni z mûsta císaﬁskou armádou aÏ v roce 1627. Po vpádu ‰védsk˘ch vojsk zaãal navíc panství suÏovat mor. V roce 1650 získal
hole‰ovské panství zemsk˘ sudí a hejtman Jan hrabû z Rottalu. Od této doby proÏil Hole‰ov stavební a kulturní rozmach a vzniklo mnoho
v˘znamn˘ch památek. Ranû barokní zámek postaven˘ v druhé polovinû 17. století byl pozdûji upraven do vrcholného
baroka. V téÏe dobû vznikl park francouzského typu.
V Hole‰ovû existovalo Ïidovské mûsto jiÏ od poloviny
15. století. V té dobû byla
postavena ojedinûlá renesanãní stavba s cenn˘mi nástûnn˘mi malbami polského
typu – ·achova synagoga
(r. 1560). Uprostﬁed synagogy stojí osmiboké ﬁeãni‰tû (almemor)
s rokokovou kovanou mﬁíÏí. V pﬁísálí je nyní umístûna expozice Ïidovského osídlení s názvem Îidé a Morava.
Ve mûstû se nalézá i Ïidovsk˘ hﬁbitov,
jehoÏ vzácností je tumba uãeného
rabína Sabbatai ben Meir Kohena,
zvaného ·ach, kter˘ zemﬁel v Hole‰ovû
v roce 1663. Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z roku 1708.
K trojlodní barokní stavbû byla pﬁistavûna v roce 1748 âerná kaple,
která je nazvána podle pouÏití ãerného a ‰edého mramoru na stûnách.
Dne‰ní Hole‰ov je znám˘ pﬁedev‰ím kaÏdoroãním poﬁádáním velk˘ch akcí jako âeská spoﬁitelna bikemaraton Drásal, Jazzová pódia, âmelák model show, Festival Ïidovské kultury, Bluesov˘ podzimek,
Western Rodeo Jankovice, Melouniáda, ale také Vánoãní jarmarky, tenisové a jiné sportovní turnaje, Majáles, Oblastní soutûÏ Mistrovství âR maÏoretek a mnoho dal‰ího. Milovníky historie a umûní
potû‰í stálá expozice Mûstského muzea a galerie na nám. Dr. Bene‰e.

www.hodslavice.cz

www.valasske-kralovstvi.cz

MùSTSKÉ

INFORMAâNÍ CENTRUM

nám. Dr. E. Bene‰e 17, 769 01 Hole‰ov

tel./fax: 573 395 344, e-mail: mic@mks.holesov.cz
www.holesov.cz, www.mks.holesov.cz, www.holesov.mic.cz
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HH uu kk vv aa ll dd yy
mûsto
Ûvabná obec Hukvaldy se nachází na úpatí Palkovick˘ch hÛrek v malebném podhÛﬁí Beskyd na vala‰sko-la‰ském
rozhraní a dominuje jí zﬁícenina jednoho z nejmohutnûj‰ích stﬁedovûk˘ch hradÛ na Moravû. Hrad pravdûpodobnû
nechal postavit ãlen královského dvora Pﬁemysla Otakara I. uÏ kolem roku 1235. Zajímavostí je, Ïe byl nûkolikrát
obléhán, ale nikdy nebyl vojensky dobyt. AÏ teprve poÏár v roce 1762 hrad témûﬁ zniãil. Nyní
je ãásteãnû zrestaurován a v jeho prostorách naleznete koncertní pódium, kostelík, studnu, ke které
se váÏe nûkolik povûstí, ale i pﬁíjemnou restauraci. Hrad je vyhledávan˘m místem turistÛ také
díky kulturním akcím, jako jsou stﬁedovûké rytíﬁské slavnosti, koncerty apod. Souãástí hradu
je i nádherná, rozsáhlá obora s alejemi dubÛ, ka‰tanÛ a lip, v níÏ Ïijí stáda muflonÛ a daÀkÛ.
Do obory je také umístûn amfiteátr s v˘bornou akustikou, kter˘ slouÏí jiÏ nûkolik desetiletí jako
koncertní pódium mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáãkovy Hukvaldy. V podhradí naleznete
mnoho dal‰ích historick˘ch objektÛ. Patﬁí mezi nû rodn˘ dÛm proslulého hudebního skladatele
Leo‰e Janáãka, kter˘ mûl Hukvaldy velmi rád a byly mu velikou inspirací pro jeho skladby, ale
také barokní kostel sv. Maxmiliána, muzeum koãárÛ, zámeãek olomouck˘ch arcibiskupÛ,
a samozﬁejmû nûkolik v˘born˘ch stylov˘ch restaurací.

Informaãní centrum: Hukvaldy 112, tel.: 558 699 221, web: www.hukvaldy.cz
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OBECNÍ Ú¤AD
tel.: 571 445 075
www.huslenky.cz

Obec Huslenky leÏí v˘chodnû od Vsetína v údolí Vsetínské Beãvy a dal‰ích tﬁinácti obydlen˘ch údolí zasahujících
do pásma Vsetínsk˘ch vrchÛ a JavroníkÛ, z nichÏ nejrozsáhlej‰í jsou údolí K˘chová a Uherská. Katastr obce je znaãnû
lesnat˘ a jeho nejvy‰‰ím bodem je uzlová hora Makyta (922 m). JiÏ v 15. století stávala na místû Huslenek ves
Huslné, která se uvádí do roku 1505 jako pustá. Koncem 16. století vznikly na území Huslné pasekáﬁské usedlosti
poddan˘ch z Hovûzí, kteﬁí byli od roku 1658 povinni robotou ke dvoru v Halenkovû. Paseky byly v‰ak nadále souãástí
Hovûzí. Velká rozloha a hlavnû hranice se Slovenskem dlouhá 4,5 km dávala velké moÏnosti ãast˘m vpádÛm loupeÏiv˘ch band i vojensk˘m pﬁepadení hlavnû v 16. a 17. a poãátkem 18. století. V roce 1786 byl v údolí Huslenek
postaven toleranãní kostel, kter˘ slouÏil aÏ do roku 1895. TéhoÏ roku byla dokonãena stavba zdûného evangelického
kostela, kter˘ je dnes chránûnou kulturní památkou. Samostatnou obcí se staly Huslenky v roce 1949. Obec si dodnes
zachovala malebnou krajináﬁskou scenérii, tradiãní architekturu s mnoÏstvím zelenû. V Huslenkách se nachází pﬁírodní rezervace tzv. Galovské louky, kde rostou vzácné vstavaãe a meãíky. Na nûkolika místech se vyskytují porosty
vﬁesu a jalovce. U KrétÛ roste chránûná lípa, kde byly podle povûsti v dobû protireformace pﬁechovávány zakázané
knihy. Také fauna je zde velmi pestrá. Z vût‰ích savcÛ se v lesnatûj‰ích oblastech JavorníkÛ vyskytuje jelen lesní,
z velk˘ch ‰elem rys a témûﬁ kaÏd˘ rok medvûd hnûd˘. V roce 1943 bylo na Îárech nalezeno 25 bronzov˘ch náramkÛ
z doby luÏické kultury. V K˘chové, v b˘valém Thonetovû zámeãku a budovû b˘valé celnice byla zﬁízena dûtská
ozdravovna. V K˘chové se téÏ nachází ucelená zástavba lidové architektury âemanÛv Dvorec.

Kopﬁivnice

K

opﬁivnice vzniká jako osada
pod hradem ·ost˘n nûkdy
ve druhé polovinû 13. století.
MnoÏství archeologick˘ch nálezÛ
v‰ak napovídá, Ïe území bylo osídleno jiÏ ve star‰í dobû kamenné.
Poprvé se Kopﬁivnice zviditelÀuje
roku 1812, kdy vzniká továrna na
kameninu a hlinûné zboÏí.
Neodmyslitelnou událostí historie
mûsta je zaloÏení koãárovky
Ignácem ·ustalou roku 1850. Dílna se rozrostla v továrnu, dnes známou jako
automobilka TATRA, mûstem se Kopﬁivnice stává roku 1948.
Dne‰ní Kopﬁivnice nabízí bohat˘ v˘bûr kulturního i sportovního vyÏití.
V Muzeu Fojtství oÏívá historie koãárovky, v Technickém muzeu TATRA na své
obdivovatele ãeká mimo jiné více neÏ padesát osobních, vojensk˘ch, závodních
a nákladních automobilÛ. Pﬁíjemn˘m zakonãením
prohlídky je SíÀ slávy kopﬁivnického rodáka, olympionika Emila Zátopka a jeho Ïeny Dany. Lákav˘m
cílem je také Bílá hora se svou rozhlednou – spirálou
Ïivota. Souãástí Bílé hory je také vápencov˘ útes
VáÀÛv kámen. Mûstem prochází nûkolik turistick˘ch
tras i novû vyznaãené cykloturistické trasy, kondiãní
okruhy „·ost˘n“ skládající se ze tﬁí men‰ích okruhÛ
„âerven˘ kámen“, „Pískovna“ a „Hol˘ vrch“. Dokonal˘m prÛvodcem „kopﬁivnick˘mi“ lesy je La‰ská
nauãná stezka, dlouhá 16,1 km.

Kontakt:
Mûstské informaãní centrum Kopﬁivnice
ObráncÛ míru 368, 742 21 Kopﬁivnice
tel.: 556 82 16 00, fax: 556 82 14 88
e-mail: ic@kdk.cz
• www.kdk.cz
• www.koprivnice.cz

VÍTEJTE

V KARVINÉ
S

tatutární město Karviná se nachází na severovýchodě České republiky, přímo
u hranice s Polskem. Od Ostravy je vzdáleno necelých 30 km. Karviná, o níž se první
zmínky datují již k roku 1268, je dnes moderním a příjemným městem, které má svým
návštěvníkům co nabídnout. Kromě toho, že je městem lázeňským, je zároveň městem
s bohatou historiíí a městem univerzitním. Lázně Darkov zde mají již téměř 140 letou
tradici. S vynikajícími výsledky léčí především poruchy pohybového ústrojí, neurologické
indikace, poúrazové a pooperační stavy. Nejen pro lázeňské pacienty jsou k dispozici
četné možnosti aktivního využití volného času ve zdejších kulturních a sportovních
zařízeních, návštěvníci mohou také využít některý z nabízených výletních tipů
(procházky přilehlými parky, výlety do okolních Beskyd, taneční večery, promenádní
koncerty, tenisové kurty, stolní tenis, půjčovna kol, minigolf, posilovna, bazén, sauna,
kavárny, promítání filmů, knihovna, kulečník).

V

ětšina památek města je soustředěna v městské památkové zóně. Nejvýznamnější
památkou a zároveň turistickou atrakcí je zámek Fryštát, nacházející se přímo
v historickém centru města. Kromě klasických prohlídkových tras s průvodkyněmi
v dobových kostýmech zde lze zhlédnout stálou expozici Národní galerie Praha.
K výjimečným přírodním pokladům města náleží zámecký park, ve kterém se dochovala řada vzácných druhů dřevin a který přispívá k oddechu a dobré pohodě všech
návštěvníků.

L

Lideãko se rozkládá v údolí potoka Senice po obou
jeho bﬁezích, podél silnice z Vala‰sk˘ch KloboukÛ
na Vsetín. Dominantou obce je skalní útvar âertovy
skály. Z motorestu, nesoucí jejich jméno, je krásn˘ pohled
na tento pﬁírodní útvar. Druhou dominantou obce je
kostel svaté Kateﬁiny postaven˘ v roce 1700. Prosl˘chá
se, Ïe jiÏ v roce 1330–1340 stával na tomto místû dﬁevûn˘
kostel postaven˘ zásluhou markrabûte Karla
Lucemburského. Tﬁi zvony z roku 1665 patﬁí mezi kulturní památky. Obec patﬁila k panství brumovskému a v roce 1638 zde byla stanice portá‰Û.
Je zde ráj lyÏaﬁÛ, pro které byl vybudován lyÏaﬁsk˘ vlek
a âertovy skály jsou v˘cvikov˘m stﬁediskem horolezcÛ.
V krásném prostﬁedí u motorestu je kaÏdoroãnû konán pro
milovníky dechové hudby „Festival dechov˘ch hudeb“.
Pﬁi toulkách krásnou vala‰skou pﬁírodou mÛÏete vidût
dﬁevûné chaloupky, které Vám Lideãko mÛÏe nabídnout.

K

arviná se může pochlubit také několika nej... V knize českých rekordů je zařazen
kostel sv. Petra z Alkantary jako nejšikmější kostel v České republice, Regionální
knihovna získala prestižní ocenění Evropská knihovna 2000 a karvinští házenkáři
jsou vícenásobnými mistry ČR. Mezi tradiční akce patří Velikonoční jarmark, Dny
Karviné (červen), Karviná cup (srpen), Knižní jarmark a Hornické slavnosti (září),
Vánoční strom (prosinec). Další informace se dozvíte v Městském informačním centru,
tel.: 596 318 620 nebo na www.karvina.org, www.zamek-frystat.cz, www.karvina-info.cz

Lideãko
www.valasske-kralovstvi.cz

kontakt:
756 15 Lideãko 467
tel.: 571 447 945
fax: 571 448 440
mobil: 731 163 586
e-mail: lidecko@quick.cz
www.hornolidecsko.cz
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Lichnov

NOVÝ JIČÍN
MĚSTO KLOBOUKŮ

L

ichnov byl zaloÏen koncem 13. století, pravdûpodobnû v roce 1293. Rozprostírá se v malebném údolí
po obou stranách Lichnovského potoka obklopen vûncem kopcÛ a strání. Je skryt pﬁed zraky náhodnû projíÏdûjících náv‰tûvníkÛ Beskyd, ale turistÛm, kteﬁí se rozhodli pro pû‰í túru z Fren‰tátu do ·tramberka se v polovinû trasy objeví jako na dlani. Ze stejného místa, kopce zvaného Vrchy, je krásn˘ pohled na
panorama 22 beskydsk˘ch hor a vr‰kÛ od Ondﬁejníka aÏ po Velk˘ Javorník.
K zajímavostem obce patﬁí kostel sv. Petra a Pavla z roku 1794, ve kterém je umístûn dochovan˘ hlavní
oltáﬁ z pÛvodního dﬁevûného kostela, kter˘ je chránûnou památkou.
Turisticky nejvíce nav‰tûvovan˘m objektem je ojedinûlá stálá expozice „Nadûje má jméno Texas“ o vystûhovalectví do Texasu a Ameriky vÛbec v letech 1850–1914. Materiály umístûné na v˘stavû obsahují údaje
o více neÏ 25 000 vystûhovalcích z Moravy, kteﬁí se rozhodli ﬁe‰it zoufalou Ïivotní situaci odchodem za oceán s vidinou ‰Èastnûj‰í budoucnosti. Písemné materiály setﬁídûné podle okresÛ jsou proloÏeny exponáty
dobov˘ch pracovních nástrojÛ a vûcí uÏívan˘ch v domácnosti. Expozici kaÏdoroãnû nav‰tíví desítky potomkÛ vystûhovalcÛ ze zámoﬁí, kteﬁí se zde snaÏí najít koﬁeny sv˘ch pﬁedkÛ.

Expozice – informace a objednávky na tel.: 556 855 017

www.lichnov.cz

MikulÛvka
bec MikulÛvka leÏí v kotlinû Host˘nsk˘ch vrchÛ pﬁi potoku MikulÛvka. Na vsetínském
panství se uvádí zpustlá obec Mikulková uÏ roku 1505. Kdy zanikla, není známo, snad to bylo
za válek mezi Matyá‰em Korvínem a Jiﬁíkem z Podûbrad. Na tomto území mûli své paseky poddaní z PrÏna,
kteﬁí si vystavûli chalupy, z nichÏ vytvoﬁil majitel panství Mikulá‰ Pázmány v polovinû 17. století novou
ves, kterou pojmenoval po sobû, Nov˘ Mikulá‰ov. Název se v‰ak nevÏil a ujalo se lidové pojmenování MikulÛvka.
Hlavním zdrojem obÏivy obyvatelstva bylo zemûdûlství. V 19. století bylo roz‰íﬁeno domácké tkalcovství
a mnozí z obyvatel se Ïivili i prací v lese. V letech 1810 –1866 zde byla v provozu keramická dílna na v˘robu
kameninového a majolikového zboÏí. Jedinou dochovanou památkou mimo rouben˘ch staveb je dﬁevûná
zvonice z roku 1906.

O

Obec se stala díky své poloze vyhledávan˘m místem turistÛ i cyklistÛ. V této rekreaãní oblasti je k dispozici v letních mûsících koupání v krásném koupali‰ti,
podzimní poãasí zve k vycházkám do okolních
lesÛ a houbaﬁení a v zimû si na své pﬁijdou i lyÏaﬁi. Obcí vedou cyklotrasy, jejichÏ vyznaãení se
pﬁipravuje je‰tû v tomto roce. Pohodu turistÛ
zajistí obchody, pohostinství, sportovní hﬁi‰tû,
sauna, miniposilovna i ubytování v soukromí.

ov˘ Jiãín byl zaloÏen ve druhé polovinû 13. století v sousedství kﬁiÏovatky
dvou starodávn˘ch obchodních cest. Od té doby prodûlal ﬁadu zmûn, nikdy
v‰ak neztratil svÛj malebn˘ a historick˘ ráz. Chloubou mûsta je unikátní
ãtvercové Masarykovo námûstí, na kterém najdeme zachovalé mû‰Èanské domy
na v‰ech stranách doplnûné podloubím. Mezi ty nejv˘znamnûj‰í patﬁí
renesanãní Stará po‰ta, radnice, ãi dÛm U bílého andûla, v nûmÏ od roku 1716
nepﬁetrÏitû sídlí lékárna.

N

edaleko od centra mûsta mÛÏete
nav‰tívit Îerotínsk˘ zámek vybudovan˘ na místû pÛvodního gotického
hradu. Dnes v nûm sídlí Muzeum
Novojiãínska se stálou expozicí, jeÏ
poskytuje pﬁehled o v˘voji klobouãnické módy a historii mûsta, a dvûmi
v˘stavními sínûmi.

N

blízkosti námûstí se nachází i dal‰í historické památky jako Farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie s pozdnû gotickou vûÏí, kostel Nejsvûtûj‰í
Trojice, Ba‰ta mûstského opevnûní, Beskydské divadlo a dal‰í. Nedaleko centra mûsta v‰ak najdete nejen spoustu dal‰ích zajímav˘ch historick˘ch budov,
ale i vodní nádrÏ âerÈák a lyÏaﬁsk˘ areál na Svinci. Mûsto je i kaÏdoroãním dûji‰tûm zajímav˘ch kulturních akcí, kter˘mi jsou napﬁíklad Pálení ãarodûjnic,
Kulturní léto a Mûstská slavnost.

V

ov˘ Jiãín je velmi v˘hodn˘m v˘chozím bodem pro náv‰tûvu nedalek˘ch
Moravskoslezsk˘ch Beskyd, stejnû jako zﬁícenin hradÛ Star˘ Jiãín a Hukvaldy,
ãi mûst Kopﬁivnice nebo ·tramberk.

N

Ve‰keré bliÏ‰í informace a materiály Vám poskytne
Informaãní centrum Nov˘ Jiãín
Úzká 27, tel./fax: 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novyjicin.cz • www.novyjicin.mic.cz

BliÏ‰í informace na OÚ MikulÛvka
tel.: 571 453 160

MOŘSKÉ AKVÁRIUM OSTRAVA – Výstaviště Černá louka pavilon Z

OS T RAVA

Moravská Ostrava, tel.: 596 167 424, 737 286 032, Veřejné krmení vždy út, čt, so
v 15.00 h, dále krmení dravých piraní největších svého druhu.

město v pohybu
Ostrava je třetím největším městem v ČR. Patří k městům tranzitním, komerčním, hospodářským, společenským a kulturním. Jen málo měst v ČR zaznamenalo po roce 1989 tak obrovský přerod jako právě Ostrava.
Všechny zdejší hlubinné doly byly zavřeny. Z provozu byly vyřazeny některé průmyslové závody. Byla instalována speciální filtrační zařízení pro zlepšení ovzduší v Ostravě. Již dávno neplatí pojmenování černá
Ostrava, ale barevná Ostrava – město v pohybu.

CITERÁRIUM-MUZEUM CITER – Masarykovo nám. 20, Moravská Ostrava, tel.: 596 113 096
DIVADLO LOUTEK – Pivovarská 115, Moravská Ostrava

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMATKA DŮL MICHAL – ul. Čs. Armády 95,
Ostrava–Michálkovice, tel.: 596 231 160, Autentický důlní areál, technická
vídeňská architektura z let 1913–15, doklady těžkého strojírenství firmy
Siemens-Schuckert z r. 1912, řetízkové šatny, cechovna,výstavní expozice.
SKANDINÁVSKÝ BLUDNÝ BALVAN – největší v ČR – Vratimovská ul. (u brány
Nové huti), Ostrava-Kunčice, Přístup bez omezení. Doklad o skandinávském zalednění
před 400 000 –150 000 lety, rozměry 320 x 250 x 155 cm, hmotnost 16,5 t

OSTRAVSKÉ MUZEUM – Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava, tel.: 596 123 760,
web: www.ostrmuz.cz, Stálá expozice a příležitostné výstavy.

tel.: 596 114 884, web: www.dlo-ostrava.cz, Představení pro děti.
Budova divadla byla postavena v letech 1998–1999, před budovou
divadla stojí gigantické loutky: Kašpar, Král, Královna, Anděl, Ďábel.

PIVOVAR OSTRAVAR – Hornopolní 57, Moravská Ostrava, tel.: 596 650 251
Prohlídka zahrnuje návštěvu: varny, ležáckého sklepu, filtrace a Pivovarské muzea na
staré varně s degustační činností – pivo zdarma!

HORNICKÉ MUZEUM OKD – Pod Landekem 64, Ostrava–Petřkovice,

POHÁDKOVÝ SKLEP STRAŠIDEL – Výstaviště Černá louka (vchod vedle tržnice),
Moravská Ostrava, tel.: 596 167 112, Expozice je ve sklepních prostorách starých 150
let. Na ploše 150 m2 se nachází 5 strašidelných komnat. Stávající expozice je po
rekonstrukci v září 2003 rozšířena o dalších šest místností.

tel.: 596 131 803, web: www.muzeumokd.cz, Největší hornické muzeum
v ČR, stálá expozice o pravěkém osídlení Landeku a vývoji ostravskokarvinského hornictví od r. 1782 do současnosti, zpřístupněna jedna ze štol.
V okolí přírodovědně archeologický areál Landek s naučnou stezkou. Typická
hornická restaurace HARENDA u Barborky.

FILIÁLNÍ KOSTELÍK sv. KATEŘINY
ul. Jestřábského, Ostrava Hrabová, Významná lidová dřevěná stavba v gotickém
a raně renesančním slohu ze 16. století. Po požáru v roce 2002 byl znovu postaven
podle původních návrhů a otevřen v listopadu 2004.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA PALISY – Krásnopolská, Ostrava-Poruba, tel.: 596 911 005,
596 911 007, web: http://planetarium.vsb.cz, Planetárium promítá na umělou oblohu asi 9000 hvězd,
planety, Slunce, Měsíc, komety a další vesmírné objekty. Pozorování večerní oblohy.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST POODŘÍ – Ostrava – Polanka nad Odrou – Přístup bez omezení.
Přírodní rezervace (celková rozloha 8150 ha), zbytky původního lužního lesa s karpatskými prvky.
Severní části zasahují na území Ostravy. CHKO se rozkládá podél meandrujícího toku Odry. Mokřadní území
poskytuje útočiště řadě chráněných druhů rostlin a živočichů. Největší ucelený komplex lužních luk v ČR.
LANDEK – národní přírodní památka ČR (1992) – Ostrava-Petřkovice, Přírodovědná, archeologická
a geologická perla ČR, tábořiště lovců mamutů, jediný dochovaný přírodní výchoz příčných slojí na povrch,
Landecká Venuše z krevele (21 700 př. Kr.)

LANOVÉ CENTRUM PROUD – tel.: 596 131 803, 596 131 804, web: www.muzeumokd.cz
Nachází se v areálu Hornického muzea. Je to čtvrtá lanová dráha v ČR. Centrum se skládá z nízkých a vysokých překážek, které jsou ve výšce od jednoho do osmi metrů. Obtížnost překážek je přizpůsobena věku.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD – Hradní 1, Slezská Ostrava, tel.: 596
115 967,web: www.slezskoostravskyhrad.cz, Původní palácová dvoupodlažní stavba s ochranným hradebním systémem a obrannou věží
z roku 1297, dnes kulturní památka. Pořádání kulturních a společenských akcía nově i svatebních obřadů. Otevřen od 14. května 2004.

KLUBOVÁ ULICE STODOLNÍ – web: www.stodolni.cz
Dnes pulsující a dynamická lokalita tisíců návštěvníků, kteří hledají
hudbu, zábavu, ale i zajímavá klubová posezení s programem.
Ostrava je také od roku 2002 dějištěm každoročního hudebního festivalu Colours of
Ostrava, na který se sjíždějí kapely a zpěváci z mnoha zemí.
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ RADNICE - 85.6 m
Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, tel.: 599 443 096
Netradiční pohled na Ostravu, panorama Beskyd, Poodří, příhraničí Polska,
za dobrých viditelných podmínek na Praděd v Jeseníkách.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
Michálkovická 197, Ostrava-Michálkovice, tel.: 596 241 269
www.zoo-ostrava.cz, Založena v roce 1951, na ploše 102 ha se zde nachází
200 druhů zvířat, rekreační a oddychový areál, restaurace a stánky
s občerstvením, dětský zookoutek a hřiště, baby room v pavilonu slonů.

MINIUNI – Areál Výstaviště Černá louka, za Divadlem A. Dvořáka, tel.: 596 119 900, web: www.miniuni.cz,
Unikátní městečko sestavené z modelů nejznámějších evropských staveb – Big Ben, Eiffelova věž…, doplněné vodními a železničními cestami, atrakcemi pro děti, restaurace se specialitami evropské kuchyně.

www.valasske-kralovstvi.cz

více na:
www.mmo.cz
www.ostravainfo.cz
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Rajnochovice

Ostravice
P

rvní zmínka o obci pochází z roku 1581, kdy byla souãástí hukvaldského panství. Podhorská vesnice Ostravice získala jméno podle stejnojmenné ﬁeky, která byla aÏ do roku 1928 hranicí mezi Moravou a Slezskem. PÛvodnû patﬁila k nejvût‰ím
obcím v zemi. Táhla se do kilometrov˘ch vzdáleností po levém bﬁehu ﬁeky Ostravice od Fr˘dlantu n. O. aÏ
po slovenskou hranici. Obec leÏí v malebném údolí mezi Lysou horou (1323 m) a Smrkem (1276 m).
Známá je také tím, Ïe zde ãasto pob˘val básník Petr Bezruã, kter˘ odtud podnikal známé „v˘plazy“ na Lysou
horu. V obci se zachoval Bezruãuv srub, hojnû nav‰tûvovan˘ turisty. Nachází se zde také jeden z nejvût‰ích
lesních závodÛ na Moravû. JiÏní katastrální hranice prochází pﬁehradní hrází vodního díla ·ance, vybudovaného v letech 1964 – 1969. Sypaná hráz je 63,5 m vysoká a udrÏí aÏ 64 milionÛ m3 pitné vody pro Ostravsko.
Ostravice dnes patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím turistick˘m a rekreaãním centrÛm v Beskydech. Hory, hluboká
údolí, nenaru‰ená pﬁíroda, v˘borné lyÏaﬁské tratû, to v‰e láká milovníky pﬁírody, turisty a sportovce. V obci je mnoho horsk˘ch hotelÛ
a chat, které nabízejí své sluÏby. Nûkteré z nich jsou vybaveny kryt˘mi
bazény s moÏností vodoléãby a rehabilitace, saunou a také tenisov˘mi
kurty, hﬁi‰ti a táboﬁi‰ti. V letní sezónû se v obci poﬁádají známé
v˘stavy „Zájmová umûlecká ãinnost v Beskydech“.
Do Ostravice se z Fr˘dlantu nad Ostravicí dostanete ãetn˘mi autobusov˘mi
a vlakov˘mi spoji .

vznikly v roce 1721 a nyní jsou nejvýchodnější a nejrozsáhlejší obcí okresu Kroměříž. Žije zde
přes pět set obyvatel, ale v létě se jejich počet mnohonásobně zvyšuje, protože přijíždějí majitelé
rekreačních chat a turisté. Ti mohou ke své rekreaci využít desítek ubytovacích zařízení, penzionů,
letních táborů, chat a chalup. Rajnochovice jsou vyhledávanou rekreační a turistickou oblastí
s nádhernou krajinou a s téměř alpským klimatem. Pochlubit se mohou i řadou památek a zajímavostí. K těm bezesporu patří nově obnovená soustava vodních přehrádek sloužících k plavení
dřeva, lesní zotavovna, páleniště dřevěného uhlí a několik přírodních rezervací s výskytem vzácné
flóry – Kelčský Javorník, Čerňava, Bernátka, Tesák, Smrdutá, Skalka, Polomsko a Vřesoviště Bílová.
Rajnochovice zaujmou i obdivovatele uměleckých děl. Například svou pískovcovou sochou sedící
Panny Marie s Kristem na klíně, kamenným křížem
z roku 1731, Pietou na hřbitově, sochou Sv. Jana
Nepomuckého umístěnou u farní budovy nebo
kaplí na konci obce.
Ochuzeni nezůstanou ani vyznavači zimních
sportů. K dispozici jsou lyžařské svahy s umělým
dosněžováním, vleky na Trojáku a Tesáku a množství běžeckých tratí jak pro rekreanty, tak i pro
náročné.
www.podhostynsko.cz/rajnochovice

R O Ž N O V POD RADHOŠTĚM
M

Podhradní Lhota se rozprostírá v podhÛﬁí nejvy‰‰í hory
Host˘nsk˘ch vrchÛ, Kelãského Javorníku – 865 m n. m.,
v místû, kterému kdysi vévodily dva starobylé hrady.
istorie obce sahá aÏ do roku 1272, kdy biskup Bruno, znám˘ jako rádce Pﬁemysla Otakara II., zaãal
s v˘stavbou hradu, kter˘ pojmenoval po svém rodovém sídle – ·aumburk. Hrad slouÏil pro drÏení vojenské posádky a jako útoãi‰tû obyvatelstva v dobách váleãn˘ch. Pod hradem vznikla nová ves, která se k roku
1389 naz˘vala „Podhradí“, v roce 1437 jiÏ „Lhota pod hradem ·aumburkem“ – nynûj‰í Podhradní Lhota.
ProtoÏe ‰aumburská posádka poﬁádala loupeÏné nájezdy, nechal zemsk˘ hejtman Jan
Tovaãovsk˘ z Cimburka hrad poboﬁit, aby nemohl více poskytovat útoãi‰tû loupeÏiv˘m
hordám. Podhradní Lhota si zachovávala svou identitu i v kru‰n˘ch dobách tﬁicetileté
války, kdy v roce 1620 lehla popelem a i ve váleãném 17. a 18. století odolávala bezohlednému pusto‰ení zemû. Do dne‰ních dnÛ se dochovalo nûkolik historick˘ch památek.
Patﬁí mezi nû zvonice z roku 1853, starobylá budova b˘valého fojtství, socha Panny
Marie Svatohost˘nské a BoÏí muka Pod Vrchy a ve „·raÀkách“.

H

kolní pﬁíroda láká k pﬁíjemn˘m procházkám a v˘letÛm, které nás pﬁivedou na
místa, kde se v dávn˘ch dobách majestátnû tyãily hrady. Zkuste si jen tak sednout
na kámen a ti‰e naslouchat. Tﬁeba usly‰íte z dálky hlasy zbrojíﬁÛ a jejich zbraní...

O

ûsto je zasazeno do srdce Beskydsk˘ch
a Vsetínsk˘ch vrchÛ na úpatí posvátné hory
Radho‰È, od nepamûti kultovního místa v‰ech
MoravanÛ. Od poloviny 19. století byl RoÏnov
pod Radho‰tûm znám jako klimatické láznû.
V souãasné dobû je proslaven pﬁedev‰ím
Vala‰sk˘m muzeem v pﬁírodû.

V

ala‰ské muzeum v pﬁírodû je nejstar‰ím
a zároveÀ nejrozsáhlej‰ím muzeem svého druhu ve stﬁední Evropû. V roce
1955 bylo vyhlá‰eno národní kulturní památkou.
K pﬁenesení prvních dﬁevûn˘ch staveb z roÏnovského
námûstí do‰lo v roce 1924. Dnes je muzeum soustﬁedûno ve tﬁech lokalitách – Dﬁevûném mûsteãku,
Vala‰ské dûdinû a Ml˘nské dolinû a zahrnuje na sto
dvacet památkov˘ch objektÛ. S muzeem je jiÏ ﬁadu
let spojován celoroãní programov˘ cyklus „Vala‰sk˘
rok“, inspirovan˘ lidov˘m zvykoslovn˘m kalendáﬁem.
Velké oblibû se tû‰í víkendové programy zamûﬁené
na seznámení náv‰tûvníkÛ muzea se star˘mi, jiÏ
zanikajícími zpÛsoby hospodaﬁení, domácími pracemi a ﬁemesly.

T

ak jako si neumíme pﬁedstavit RoÏnov bez Vala‰ského muzea, neumíme si
pﬁedstavit muzeum bez zázemí, které poskytuje náv‰tûvníkÛm ‰iroká ‰kála
sluÏeb ve mûstû a jeho okolí. TuristÛm je k dispozici ubytování v‰ech typÛ.
Celoroãní nabídka vyuÏití volného ãasu zahrnuje od jízdy na koni, plavání, pﬁes tenis,
lyÏování, cyklistické trasy aÏ po turistické v˘lety do okolí RoÏnova, na nedaleké
Pustevny, Radho‰È, SoláÀ a dal‰í zajímavá místa.

je romantické mûsto situované na území osídleném jiÏ v dobû bronzové. Lze zde nalézt
odkazy na dobu ﬁímskou, období budování hradi‰È a první písemná zmínka z roku
1251 signovaná Pﬁemyslem Otakarem II. dokládá, Ïe je jedním z nejstar‰ích mûstsk˘ch
sídel severní Moravy.
Mûsto se rozvíjelo díky své poloze na kﬁiÏovatce star˘ch obchodních cest a od 14. století
se stalo v˘znamn˘m centrem ﬁemesel, ‰kolství a pozdûji i prÛmyslu. Konec 16. století
a první dvû desetiletí na zaãátku 17. století byly pro Pﬁíbor „zlat˘m vûkem“. V roce
1617 si mûsto mohlo dovolit pronajmout hukvaldské panství s mûsty Ostravou
a Bru‰perkem. Jeho rozkvût byl pﬁeru‰en tﬁicetiletou válkou.
Svûtovou proslulost Pﬁíbor získal jako rodi‰tû zakladatele psychoanal˘zy Sigmunda
Freuda a z osobností, které zde nûjak˘ ãas Ïily, nutno vzpomenout sv. Jana Sarkandra.
Pro svou rozsáhlou historickou zástavbu je od roku 1989 Pﬁíbor mûstskou památkovou
rezervací. Námûstí s renesanãními mû‰Èansk˘mi domy je v˘jimeãné sv˘mi podloubími,
která je lemují ze tﬁí stran. V blízkosti námûstí se nachází nûkolik kostelÛ rÛzn˘ch stavebních slohÛ a rozsáhlá piaristická kolej. V budovû je pozoruhodn˘ barokní refektáﬁ
s bohatou freskovou a ‰tukovou v˘zdobou. Dnes slouÏí mûstskému muzeu s expozicí
vûnovanou S. Freudovi.
Péãe o architektonické dûdictví ãiní Pﬁíbor pﬁíjemn˘m místem pro obyvatele i náv‰tûvníky. Kultivovanou atmosféru mûsta rozvíjí i mnoÏství umûleck˘ch aktivit,
zamûﬁen˘ch pﬁedev‰ím na mládeÏ. V˘znamnou
tradici zde mají hudební orchestry, které dosahují profesionálních kvalit. Svou popularitu
získává i mezinárodní dûtská v˘tvarná soutûÏ,
která pomáhá rozvíjet odkaz Sigmunda
Freuda.

Mûstské informaãní centrum
tel.: 556 455 444
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
web: www.pribor-mesto.cz

Vala‰ské muzeum v pﬁírodû:
Palackého 147, 756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 757 111
objednávky náv‰tûv: tel./fax: 571 654 494
e–mail: muzeum@vmp.cz
web: www.roznov.cz, www.vmp.cz

IC Vala‰ského království –
IC mûsta RoÏnova p. R.:
Palackého 484, 756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 655 196, tel./fax: 571 619 444
e–mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

RUSAVA
O

bec Rusava nesoucí název po
stejnojmenné ﬁíãce, leÏí v samém
srdci Host˘nsk˘ch vrchÛ. ZaloÏení
obce se datuje k 13. dubnu 1657 podle
zakládací listiny opatﬁené peãetí hrabûte Jana z Rottálu.

T

vrd˘ Ïivot ValachÛ v tomto nádherném koutû pﬁírody se snaÏil
v 19. století zmûnit evangelick˘ faráﬁ a etnograf Daniel Sloboda,
rodák ze Skalice. RovnûÏ zde pob˘val v˘znamn˘ slovensk˘ architekt
Du‰an Jurkoviã, autor mozaikové kﬁíÏové cesty na sv. Host˘nû.
Nejvût‰í odkaz zde zanechal vynikající malíﬁ Adolf Ka‰par v podobû
vala‰ské dﬁevûnice – Ka‰parovy vily. Ilustrace knihy „Rusava“ od
Franti‰ka Táborského dokresluje celkov˘ vztah umûlce k rusavskému lidu a jejich Ïivotu.

D

www.rusava.infomorava.cz
www.rusava.infomorava.cz
obec@rusava.cz
obec@rusava.cz
573
573 392
392 066
066

www.valasske-kralovstvi.cz

nes je Rusava stﬁediskem a rájem turistÛ a rekreantÛ. Mezi vybavenost obce patﬁí koupali‰tû se solárním ohﬁevem vody, lyÏaﬁsk˘
vlek s osvûtlením, sportovní hﬁi‰tû pro kopanou a tenis, vodní plocha
pro rybaﬁení, a to v‰e je doplnûné dostateãnou ubytovací kapacitou na
rekreaãních objektech.
Rusava rozdává bohatství své krásy kaÏdému pln˘ma rukama.
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Štramberk
www.stramberk .cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
je bránou Vala‰ska a jeho Ïelezniãní a silniãní kriÏovatkou.

·

tramberk, malebné mûsteãko
na svazích Zámeckého kopce,
Bílé hory, Kotouãe, Libotínsk˘ch
vrchÛ a âerveného kamene, byl zaloÏen v roce 1359 moravsk˘m markrabûtem Janem Jindﬁichem Lucembursk˘m. Mûstu i ‰irokému okolí
vévodí zﬁícenina hradu Strallenberg
z 13. století s válcovou stráÏní vûÏí
zvanou Trúba, upravenou v roce
1903 na rozhlednu. Neopakovateln˘
architektonick˘ unikát pﬁedstavuje
lidová architektura vala‰sk˘ch rouben˘ch chalup z 18. a 19. století. Vût‰ina z nich tvoﬁí Mûstskou památkovou
rezervaci. Pobyt ve mûstû si mÛÏete zpﬁíjemnit pûknou procházkou Národním
sadem na Kotouãi. V prÛbûhu let zde vznikla galerie soch a památníkÛ na‰ich
národních velikánÛ. Z Kotouãe jsou pﬁekrásné pohledy na ·tramberk, pro svou
malebnost naz˘van˘ „Moravsk˘ Betlém“. Nejv˘znamnûj‰ím místem Národního
sadu je Jeskynû ·ipka, která proslavila ·tramberk ve vûdeckém svûtû archeologick˘mi nálezy zlomku ãelisti neandertálského dítûte a kosterních pozÛstatkÛ
pravûk˘ch zvíﬁat. Tyto nálezy inspirovaly malíﬁe ZdeÀka Buriana v jeho díle.
Obrazy tohoto svûtoznámého malíﬁe a oblíbeného ilustrátora dobrodruÏn˘ch
románÛ mÛÏete od roku 1992 kaÏdoroãnû zhlédnout
na sezonních v˘stavách v Muzeu ZdeÀka Buriana pod
Námûstím. Pobyt ve ·tramberku si mÛÏete zpestﬁit
náv‰tûvou ‰tramberské expozitury Muzea Novojiãínska
na Námûstí, ve kterém jsou umístûny paleontologické
sbírky – zkamenûliny z Kotouãe, archeologické nálezy
z jeskynû ·ipky. âást v˘stavy je vûnována historii hradu
a mûsta ·tramberka a jedineãn˘m národopisn˘m sbírkám.
Také doporuãujeme nav‰tívit Rozhlednu na Bílé hoﬁe.




P

rvní písemná zmínka o nûm je z roku 1297, mûstem se stalo roku 1491. Velk˘
rozmach zaznamenalo v druhé polovinû minulého století, kdy byly postaveny
nejen Ïeleznice a továrny, ale i ‰koly a ﬁíkalo se mu Vala‰ské Athény. V roce
1924 k nûmu bylo pﬁipojeno mûsteãko Krásno. Centrum
mûsta je památkovou zónou.
Ve mûstû jsou dva zámky. Zámek ÎerotínÛ byl v minulém
století pﬁemûnûn ve vûznici, v níÏ pykala za svou nekvalitní kávu Mary‰a, dnes je zde Kulturní zaﬁízení, pﬁi jehoÏ
akcích mÛÏete do pasu získat Mary‰ino pamûtní razítko.
V zámku Kinsk˘ch se nachází muzeum s expozicemi
historie mûsta, skla, gobelínÛ a nábytku. V˘znamná je
i hvûzdárna – Vala‰ská královská observatoﬁ, za zhlédnutí
stojí lapidárium v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice a Moravská
gobelínová manufaktura. Mûsto nabízí bohaté sportovní
vyÏití a je v˘chodiskem turistick˘ch
a cykloturistick˘ch tras.
Informace
âDcentrum Vala‰ské Meziﬁíãí
NádraÏní 545, 757 01 Vala‰ské Meziﬁíãí
tel.: 972 774 416
e-mail: vlm@cdcentrum.cd.cz
web: www.valasskemezirici.cz

MIC ·tramberk – Zauliãí 244,
tel.: 556 812 085, e-mail: mic@stramberk.cz

TROJANOVICE
www.trojanovice.cz

T

rojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masivy
Noříčí hory 1047 m n. m., Radhoště 1129 m n. m. a Velkého Javorníku
918 m n. m. Byly původně pasekářskou obcí, kterou založil v roce 1748
olomoucký arcibiskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (1698–1758).
bec má rozlohu 36 km2, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. Vzhledem ke značné rozloze je
obec rozdělena na čtyři hlavní části: Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem.

O
V

roce 1898 byla v Trojanovicích na Radhošti postavena kaple sv.
Cyrila a Metoděje. Jedna třetina je nyní na katastru obce Dolní Bečva.
O údržbu této největší architektonické památky se stará Matice
Radhošťská, která má sídlo v Trojanovicích.

V

roce 1940 byla zprovozněna lanová dráha z Ráztoky na Pustevny,
první svého druhu nejen v naší republice, ale též na světě.

ejstar‰í písemná zpráva o Vsetínû pochází z roku 1308, kdy náleÏel ﬁádu
templáﬁsk˘ch rytíﬁÛ a pak ﬁádu johanitÛ. Z ﬁádového znaku johanitÛ
se do znaku mûsta Vsetína dostal beránek jako symbol JeÏí‰e Krista. Je‰tû
do poloviny 19. století byl Vsetín nevelk˘m mûsteãkem. AÏ prÛmyslová revoluce pﬁinesla zmûnu. Zaãalo se vyuÏívat obrovsk˘ch zásob dﬁeva, a to pﬁedev‰ím jako zdroj tepelné energie. S bohatstvím dﬁeva byl spjat i vznik prvních
vsetínsk˘ch továren – cukrovaru, sirkárny a pozdûji i skláren, které byly
zaloÏeny roku 1868. Své vyuÏití zde na‰ly i továrny na v˘robu nábytku z oh˘baného dﬁeva svûtoznám˘ch firem Jakub a Josef Kohn a Bratﬁi Thonetové.

N

Veřovice

Obec Veřovice leží v údolí horního toku řeky Jičínky. Z jihu je ohraničena pásem
Veřovických vrchů s nejvyšší horou Velkým Javorníkem (918 m n. m.). Veřovice vznikly pravděpodobně koncem 13. století na zalesněném území, které čeští panovníci udělili pánům
z Hückeswagenu. Písemně se připomínají v r. 1411 v latinsky psané listině Lacka z Kravař,
majitele štramberského panství. Obyvatelé Veřovic náleželi k českému kmeni, o čemž svědčí
ryze české názvy částí obce jako Kúty, Pekla, Potoky, Lůžka. Koncem 17. století žili ve Veřovicích devatenáct
sedláků, jeden fojt, zahradníci, domkaři a chalupníci, dva mlynáři a kovář.
Uprostřed obce bylo její přirozené centrum s gruntem fojta. Na blízkém návrší se v průběhu let stavěly dřevěné
kostelíky a fara. Na místě posledního kostelíku byl v roce 1854 vystavěn zděný novorenesanční chrám
Nanebevzetí P. Marie. Uprostřed obce byla v roce 1792 postavena první samostatná budova školy, které se dodnes říká stará škola. Obecní úřad byl ve Veřovicích ustaven v roce 1850. Podkladem pro znak a prapor Veřovic
se stala obecní pečeť z roku 1749. V roce 1992 byl obnoven pomník s pamětní deskou před lípou svobody, zasazenou dne 28. října 1923 na památku vyhlášení samostatného Československa.
Obec je dobře dopravně dostupná, má širokou nabídku pohostinských služeb a ubytování, dobře provozované lyžařské
středisko a aktivní zájmové spolky, které zajišťují celou řadu tradičních společenských
akcí. Veřovice jsou však především klidovým územím s hodnotným přírodním
prostředím CHKO Beskydy a Přírodního parku Podbeskydí s mnoha turistickými
trasami, které nabízejí jedinečné výhledy do okolní malebné krajiny.
Obec Veřovice, 742 73, tel.: 556 857 093, fax: 556 857 093
obecni.urad@verovice.cz • www.verovice.cz

a Horním námûstí se dochovalo nûkolik historick˘ch památek, jako
napﬁíklad dva evangelické kostely z poãátku 19. století, klasicistní zámek,
kter˘ je jiÏ od roku 1964 sídlem OVM Vsetín, cimbuﬁí na budovû b˘valého panského dvora,
tzv. Ma‰taliska, vystavûného v roce 1708, jehoÏ podobu dotvoﬁil architekt Michal Urbánek
roku 1894. K dal‰ím kulturním památkám patﬁí budova Staré radnice z roku 1721, barokní
sochy nebo ¤ímskokatolick˘ kostel z konce 17. století.

N

olní námûstí zdobí Obchodní dÛm ã. p. 342 a budova Státní banky ã. p. 364 s velmi
hodnotnou moderní architekturou z roku 1938 a také Jesle a mateﬁská ‰kola se zahradou
ã. p. 1537 z let 1948–1950.

D
V

setín je také neodluãnû spojen s lidovou kulturou,
a to hlavnû s vala‰sk˘mi soubory Jasénka a Vsacan.

Mûstské informaãní centrum
Svárov 1080, Vsetín
tel.: 571 491 517, fax: 571 491 101
e–mail: ic@mestovsetin.cz, web: www.mestovsetin.cz

www.valasske-kralovstvi.cz
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Z ub ﬁí
eÏí 4 km západnû od RoÏnova p. R. Zubﬁí bylo zaloÏeno
v roce 1310 a patﬁilo mezi první obce roÏnovského panství, jimÏ vévodil na kopci Hradisko hrad RoÏnov. V únoru
2002 se stalo Zubﬁí nejmlad‰ím mûstem okresu Vsetín.
Zubﬁí leÏí na okraji Chránûné krajinné oblasti Beskydy. Pﬁímo vedle domu ã. p. 181
v ulici U Tisu roste tis ãern˘, kter˘ pamatuje tﬁicetiletou válku – jde o nejstar‰í tis
na Vala‰sku. KaÏdoroãnû na jaﬁe kvete v zahradû u domu ã. 137 na ulici Horní
vzácn˘ HeuffelÛv ‰afrán.
K historick˘m a kulturním památkám patﬁí kostel sv. Kateﬁiny z roku 1788 s pﬁilehl˘m hﬁbitovem. Pod kostelem stojí budova Muzea Zubﬁí „Na Petrohradû“, kde
jsou instalovány krátkodobé v˘stavy s rÛznou tématikou.
Ke koloritu obce neoddûlitelnû patﬁí tradice zuberské v˘‰ivky a v˘roby metel, tzv.
„zuberské vysavaãe“, i proto se zde kaÏdoroãnû poﬁádá jiÏ tradiãní Metláﬁsk˘ jarmark.
V ãervnu roku 2000 byla v místní ãásti Staré Zubﬁí vysvûcena kaple Svatého
Ducha. Tato zajímavá architektonická stavba je dokonal˘m dílem desítek dobrovolníkÛ a místních ﬁemeslníkÛ.
Ke sportovnímu vyÏití slouÏí v létû koupali‰tû s ohﬁívanou vodou, fotbalové hﬁi‰tû,
kuÏelna s ubytovnou a tenisové kurty. Sportovní halu vyuÏívají hlavnû házenkáﬁi,
chlouba Zubﬁí a mistﬁi âR v roãníku 1995/1996. Souãástí haly je dobﬁe vybavená
posilovna s regeneraãním zaﬁízením vãetnû sauny, masáÏní vany a Whirpoolu.
V zimním období jsou hojnû vyuÏívány areál bûÏeck˘ch tratí pod Obecníkem ãi
znaãené beÏkaﬁské tratû.
Milovníci pﬁírody jistû ocení vycházky po okolních kopcích – Veﬁovick˘ch vr‰ích
na severu nebo Vsetínsk˘ch na jihu za ﬁekou Beãvou, s krásn˘mi v˘hledy na stﬁídající
se lesy s pasekami, na chalupy i celá nová sídli‰tû i pohled na majestátn˘ Radho‰È.

L

Mûstsk˘ úﬁad Zubﬁí
U Domoviny 234
756 54 ZUB¤Í
tel., fax: 571 658 660
e-mail: mesto.zubri@ro.inext.cz
www.mesto-zubri.cz

ŽIVOTICE
U NOVÉHO JIČÍNA
Malebným údolím vsazeným mezi
vrcholky Hlásnice, Jedle a Mořkovské hory se jako dlouhý had vine cesta do Nového Jičína.
Lemují ji upravené domky, políčka a louky vísky
Životice, které dominuje kostel sv. Jana Křtitele
z 15. století.
Dnes už by nikoho nenapadlo, jaké škody
tady v roce 1997 způsobila jinak mírumilovná říčka Jičínka.
Nemusíte se obávat ani strašlivé Gajduškovy
loupežnické roty, která v Životicích řádila počátkem 18. století a naháněla hrůzu celému okolí.
Ve vesnici panuje pořádek a pohostinnost. Tu si
nejvíce vychutnáte v rámci tradičního srpnového
„dne obce“.
A pokud by Vám to bylo stále málo, vězte, že ve
vesnici byli v roce 1898 u jedné staleté lípy vykopány zlaté uherské dukáty.
Tehdejší rychtář je rozdal chudým
rodinám.
Možná příště vyjde i na Vás.
OÚ Životice u Nového Jičína
tel.: 556 705 910

âELADNÁ
Vût‰ina území obce je hornatá, pokryta lesy
a loukami s nádhern˘m údolím ﬁeky âeladenky.
Na území obce se nachází nûkolik chránûn˘ch
rezervací a to v Podolánkách, na Knûhyni a âertovû ml˘nu. Mezi pﬁírodní pozoruhodnosti patﬁí
i známá propast v Knûhyni, která je v˘znaãn˘m
úkrytem pro stovky netop˘rÛ. Velkou turistickou
atraktivitou obce je golfov˘ areál a lyÏaﬁsk˘ areál v prostoru hor Knûhynû a Malá Stolová.
www.celadna.cz
FR¯DEK-MÍSTEK
PﬁedchÛdcem Fr˘dku byla dnes jiÏ
zaniklá trÏní osada Jamnice, která se
v písemn˘ch pramenech pﬁipomíná
v r. 1305, a to pod názvem Jannutha.
Jamnická tvrz byla pﬁebudována na gotick˘ zemûpansk˘ hrad, jehoÏ ochranou bylo zaloÏeno na
zeleném drnu mûsto Fr˘dek, asi v rozmûzí
1327–1333. Naproti v˘‰innû poloÏenému Fr˘dku,
na moravském bﬁehu Ostravice, se rozkládá
Místek. O pﬁedchÛdci Místku, trhové osadû Fradberku, se poprvé zmiÀuje testament biskupa Bruna
ze Schauenberku, z roku 1267. V blízkosti mûsta
je rekreaãní areál pﬁehrady Ole‰ná a Moravskoslezské Beskydy, horsk˘ masiv s ‰irokou ‰kálou
turistick˘ch, cykloturistick˘ch a dal‰ích moÏností.
www.frydekmistek.cz
FR¯DLANT NAD OSTRAVICÍ
Mûsto leÏí v údolí ﬁeky Ostravice, pod nejvy‰‰ím
vrcholem Moravskoslezsk˘ch Beskyd – Lysou
horou (1328 m n. m.). Fr˘dlant je v˘chodiskem
pro procházky i nároãnûj‰í turistiku a nabízí
i dal‰í moÏnosti. Je zde sportovní leti‰tû pro motorové i bezmotorové létání s moÏností vyhlídkov˘ch letÛ, volejbalové a tenisové kurty, krytá
tenisová hala a v zimû vhodné terény pro sjezdové
lyÏování a bûh na lyÏích.
www.frydlantno.cz
HO·ËÁLKOVÁ
Obec byla zaloÏena v období selské
a pasekáﬁské kolonizace, pravdûpodobnû ve 14. století, av‰ak první písemná zpráva o ní je z roku 1505. V letech 1777–1781 byla dûji‰tûm zápasu vala‰sk˘ch
evangelíkÛ za náboÏenskou svobodu, kter˘ vyvrcholil vydáním toleraãního patentu v roce 1781.
Krása a zajímavost okolní pﬁírody pﬁitahují do
Ho‰Èálkové milovníky v‰ech druhÛ turistiky. Na
své si pﬁijdou vyznavaãi pû‰í turistiky, cykloturistiky i bûÏkaﬁi, kteﬁí mají k dispozici mnoho
zajímav˘ch tras s rÛzn˘m stupnûm obtíÏnosti.
www.hostalkova.cz
HOVùZÍ
Podle dostupn˘ch materiálÛ se datuje
poãátek obce kolem roku 1350. Se
jménem obce se v‰ak setkáváme poprvé roku 1504. K v˘znamn˘m historick˘m památkám patﬁí ﬁímskokatolick˘ kostel sv.
Máﬁí Magdaleny postaven˘
v letech 1732 –1733, v té dobû
je‰tû s dﬁevûnou vûÏí. Okolí
obce lemované zelení smí‰en˘ch lesÛ vybízí k toulkám po
stezkách, pû‰inách a znaãen˘ch turistick˘ch trasách.
www.obec-hovezi.cz
HUTISKO-SOLANEC
Obec leÏí v nadmoﬁské v˘‰ce 497 m
a vznikla slouãením obcí Hutisko
a Solanec pod Solánûm v roce 1960.
Dﬁívûj‰í pasekáﬁsk˘ zpÛsob obÏivy
vtiskl ráz krajinû. Pasekáﬁská políãka se dodnes
stﬁídají s pasínky a b˘val˘mi selsk˘mi lesy. Hora
SoláÀ (861 m n. m.), která obci dominuje, má
pr˘ jméno podle solné stezky, která tudy kdysi
vedla a po níÏ se pa‰ovala sÛl z Uher na Moravu.
Z obecního námûstíãka vede tzv. Karasova stezka k monolitu Ch. G. Masarykové v Zákopãí,
kter˘ je jedin˘ v republice a postavil ho místní
uãitel Cyril Mach s dûtmi.
www.hutisko-solanec.cz
LIPTÁL
Ves byla souãástí panství Vsetín aÏ do
roku 1666, kdy se stal Liptál samostatn˘m panstvím. Roku 1846 obec
drÏela právo konat trhy. PÛvodní
název je odvozen z nûmãiny a znamená „Milé
údolí“. K v˘znamn˘m rodákÛm patﬁí malíﬁ a spisovatel Jan KobzáÀ (1901–1959), zakladatel
národopisného
souboru Lipta.
Svûtoznám˘m se
stal i pﬁírodní amfiteátr, ve kterém
se kaÏdoroãnû konají folklorní festivaly a slavnosti.
www.liptal.cz

www.valasske-kralovstvi.cz

LUHAâOVICE
V lázních Luhaãovice vyvûrá 16 léãebn˘ch vod.
Léãí se zde choroby cest d˘chacích, trávícího
ústrojí i metabolismu. Rozkvût lázní je poznamenán architekturou Du‰ana Jurkoviãe i jeho
kolegy Bohuslava Fuchse. Velká lázeÀská kolonáda je 130 m dlouhá a 12 m ‰iroká.
www.mesto.luhacovice.cz
LUKOV
Hrad Lukov je jedním z nejstar‰ích
královsk˘ch hradÛ na Moravû. Patﬁil
·ternberkÛm, pak Janu z Kun‰tátu
a Albrechtu
z Vald‰tejna.
Za tﬁicetileté
války byl hrad
obsazen
vzbouﬁen˘mi
Valachy a stal
se centrem
odporu proti
HabsburkÛm.
www.lukov.cz
SLU·OVICE
Slu‰ovice se mohou py‰nit nejvût‰ím
dostihov˘m areálem s klopenou dráhou na Moravû, kde se poﬁádá kaÏdoroãnû nûkolik dostihÛ. Uvnitﬁ oválu je
umístûno golfové hﬁi‰tû.
www.mestoslusovice.cz
STAR¯ JIâÍN
Poãátky Starého Jiãína sahají do dob
PﬁemyslovcÛ, kdy zde, na osamûlém
kopci, pﬁi kﬁiÏovatce obchodních cest
z Moravy do Slezska a z Opavska do Uher, nechal
postavit Arnold z Huckeswagenu hrad. Stalo se
tak pﬁed rokem 1240, tedy v dobách, kdy si je‰tû
bûÏnû páni hrady nestavûli. Je tedy jedním z na‰ich nejstar‰ích ‰lechtick˘ch hradÛ vÛbec. Ze staré doby se
dnes zachovaly jiÏ jen
trosky velké válcovité
vûÏe, ostatní, dnes hojnû nav‰tûvované zﬁíceniny jsou pﬁeváÏnû
z pozdûj‰ích období.
www.stary-jicin.cz
VALA·SKÁ BYST¤ICE
Obec vznikla v polovinû 19. století.
Byla zde zﬁízena portá‰ská stanice, jejímÏ velitelem se stal bystﬁick˘ fojt Jiﬁí
Kﬁenek. Za jeho fojtování byl vystavûn kostel
Nanebevzetí Panny
Marie a ‰kola. Obcí
prochází
nûkolik
znaãen˘ch turistick˘ch i cyklistick˘ch
tras.
VALA·SKÉ KLOBOUKY
Mûsto se nachází v severním cípu Chránûné
oblasti Bílé Karpaty. První písemná zmínka je
z roku 1341. O pár patnáct let pozdûji byl mûstu
udûlen statut mûsta Hradi‰tû, coÏ vedle práva trhu
pﬁineslo i právo hrdelní. Díky ﬁadû privilegií fungovaly Klobouky jako hospodáﬁské stﬁedisko
a silné centrum nûkdej‰ího brumovského panství.
www.valasskeklobouky.cz
VIZOVICE
mûsto se 4 500 obyvateli, dominantou
barokního zámku, dvûma trojúhelníkov˘mi námûstími, kostelem a nemocnicí
z 18. století. První
písemná zmínka
o Vizovicích je z roku 1261. Mûstem
jsou více neÏ 500
let. Mûstem s tradicí pálení slivovice,
svûtovû proslulou a. s. R. JELÍNEK, tradiãním
Trnkobraním, folkov˘m festivalem „Vala‰sk˘ frgál“, hudební skupinou Fleret ãi tradiãním
Vizovick˘m kulturním létem Aloise Háby. Osloví
Vás pﬁívûtivá krajina a budete obdarováni figurkami z vizovického peãiva.
www.mestovizovice.cz
ZLÍN
Historie mûsta sahá daleko do stﬁedovûku, kdy
byl Zlín ﬁemeslnicko-cechovním stﬁediskem pro
okolní vala‰ské osídlení, Ïivící se pﬁeváÏnû pastevectvím. V˘razn˘m impulsem pro rozvoj mûsta
bylo zaloÏení firmy BaÈa.
K nejvût‰ím turistick˘m lákadlÛm bezesporu patﬁí Muzeum obuvi,
Muzeum jihov˘chodní
Moravy a státní Galerie.
www.mestozlin.cz

