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Frenštátsko Vás přivítá s otevřenou náručí srdečných lidí

spjatých s nedotčenou přírodou. Je to kraj, kde na tradice
nezapomínají. Uvidíte zde malované zvoničky i kouzelné
dřevěnice s rozkvetlými muškáty v oknech.
Je to kraj plný historie a atraktivních turistických příležitostí.
Uprostřed frenštátské kotliny, na křižovatce bývalých obchodních cest, se rozkládá Frenštát pod Radhoštěm. Město
obklopené věncem hor a zasazené v zeleni parků je průmyslovým a kulturním centrem mikroregionu.

více informací k této tématice

» Objevujte Frenštátsko kulturně
» Objevujte Frenštátsko gastronomicky
» Objevujte Frenštátsko aktivně
» Objevujte Frenštátsko na kole
» Objevujte Frenštátsko na lyžích
» Objevujte Frenštátsko – ubytování
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…tradičně

Objevujte Frenštátsko tradičně
FRENŠTÁT P OD RADHOŠTĚM

MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ P. R.

LICHNOV – MUZEUM VYSTĚHOVALECTVÍ

Historické jádro města tvoří malebné náměstí s rekonstruovanými starobylými domy, kterým dominuje novorenesanční budova radnice s vyhlídkovou věží. V radnici
se zastavte. Nachází se zde originál sochy pohanského
boha Radegasta, kterou vytvořil frenštátský rodák Albín
Polášek. Horní část náměstí krášlí barokní sochy sv. Jana
Nepomuckého a patrona hasičů sv. Floriána.

Prostoru před kostelem sv. Jana Křtitele vévodí nově zrekonstruovaná budova muzea, dříve sídlo chlapecké školy z roku
1876. V jednotlivých patrech je umístěno devět expozic
vypovídajících o historii, kultuře, přírodě i sportu Frenštátska. Tři výstavní síně v přízemí hostí krátkodobé výstavy.
Prostranství před muzeem zkrášluje plastika „Pravěký zápas
aneb odvěký souboj Dobra se Zlem“ od místního rodáka
sochaře Albína Poláška (*1879 †1965), snad nejznámějšího
českého sochaře v USA.

V 19. století mnoho rodin z Frenštátska opustilo svůj kraj.
S nadějí na lepší život pro sebe a budoucnost svých dětí odjely
na americký kontinent. V obci Lichnov se nachází stálá expozice o vystěhovalectví do Ameriky s názvem „Naděje má
jméno Texas“, která pomohla již mnoha potomkům dřívějších
emigrantů ze severovýchodní Moravy navázat kontakt se vzdálenými příbuznými ve „staré vlasti“.

Ve středu náměstí skupina vzrostlých lip ukrývá historickou kamennou kašnu s plastikou Neptuna, místně
nazývanou Jonáš. Spodní část náměstí zdobí mariánský
sloup postavený roku 1666.
Během turistické sezóny ožívá náměstí mnoha kulturními akcemi. Nejznámější je hudební festival Setkání
cimbálových muzik Valašského království. Za návštěvu
stojí i Gulášové nebo Frenštátské slavnosti.

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: (+420) 556 835 936
otevírací doba:
úterý až pátek 900 - 1200, 1300 - 1600 hodin
sobota a neděle 900 - 1500 hodin
1. 11. - 31. 3. v sobotu zavřeno

Expozice je přístupná po předchozí domluvě.
Obecní úřad Lichnov
tel.: (+420) 556 855 017
e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz
MUDr. Josef Šimíček
tel.: (+420) 556 855 067
e-mail: josefsimicek@tkrlichnov.cz

PUSTEVNY
Turisticky přitažlivé horské sedlo Pustevny láká jednak jako
výchozí místo mnoha turistických tras, tak i souborem unikátních dřevěných staveb Libušín a Maměnka, postavenými
podle projektu významného architekta Dušana Jurkoviče
(*1868 †1947).
Hřebenovkou směrem k západu, kolem sochy pohanského
boha Radegasta z roku 1931, lze pohodlně vyšlápnout až na
vrchol Radhoště v nadmořské výšce 1129 m, kde na Vás čekají
neopakovatelné výhledy do dalekého okolí.

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Na dohled od náměstí ční cibulová báň farního kostela
sv. Martina postaveného roku 1680 na základech starší
stavby. Interiér kostela ukrývá známý obraz „Valašská
Madona“ od Adolfa Liebschera.
Na Horní ulici, poblíž obchodního centra Kyčera, se nachází kostel sv. Jana Křtitele, postavený roku 1640.
U kostelní věže stojí barokní pískovcový kříž osazený na
tvarovaném soklu s datací 1753.
Bývalé poutní místo naleznete nedaleko nad městem na
vyvýšenině zvané svatý Marek. Ve skupině lip je ukryta
kaple a u ní plastika Panny Marie s dítětem. Z tohoto
místa se nabízí panoramatický rozhled na věnec hor obklopující Frenštát s dominantním Radhoštěm.
Zajímavou církevní stavbu lze najít i na Horečkách,
výběžcích Velkého Javorníka nacházejících se na západním okraji města. Jedná se o tzv. Lurdskou kapli
sv. Panny Marie, která je postavena jako stylizovaná
svatyně. O svátku sv. Ducha se zde tradičně koná pouť.
Poblíž se nachází vyhlášená stylová restaurace „Koliba
nad Vlčinou“.

PAMÁTNÍK BŘÍ STRNADLŮ A J. KNEBLA
Krajina v podhůří Beskyd byla odedávna oblíbena básníky i
malíři. V malé chaloupce v blízkých Trojanovicích se postupně narodilo několik umělců. Památník, vybudovaný v letech
1985-89, upomíná rodnou chalupu, v níž se narodil sochař
Jan Knebl (*1866) i jeho čtyři synovci: spisovatel Bohumír
Strnadel–Četyna (*1906), malíř Antonín Strnadel (*1910),
spisovatel Josef Strnadel (*1912) a Václav Strnadel (*1919).
V expozici výstavy naleznete i Valašský betlém z roku 1930.
Památník se nachází v Trojanovicích – Karlovicích a je
otevřen každý čtvrtek od 14 do 17 hodin. Po telefonické
domluvě je přístupný i v jiných termínech.
kontakt: (+420) 556 839 241
příp. na telefonních číslech obecního úřadu:
(+420) 556 835 021, 556 835 022

P OHANKOVÝ MLÝN
Ve mlýně na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm loupou
pohanku již od roku 1861 mechanickým způsobem, při němž
nejsou znehodnocovány vitamíny. Mlýn najdete v místní části
Kopaná (směr Trojanovice).
Exkurze s možností ochutnávky pohankových výrobků lze
vždy po telefonické domluvě.
Mlýn Šmajstrla, Kopaná 806
tel.: (+420) 556 835 448
web: www.pohankovymlyn.cz

