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Vážení spoluobčané,
obyvatelé beskydského regionu,

již bezmála 
deset let čtete v 
regionálních pe-
riodikách o Re-
gionu Beskydy, 
zájmovém sdru-
žení právnických 
osob, které jsem 
společně se sed-
mi mikroregio-
ny rozprostí rají-
cími se převáž-
ně v okrese Frý-

dek-Místek založil v dubnu 2000. Tehdy bylo 
mým cílem a cílem všech zakládajících členů 
zviditelnit Beskydy nejen v České republice, 
ale také v zahraničí, dále napomáhat rozvoji 
cestovního ruchu v regionu, vytvářet propa-
gační materiály, zpracovávat grantové žádos-
ti  a následně realizovat projekty s nimi spo-
jené. Prvním krokem k naplnění stanovených 
cílů bylo přičlenění Regionu Beskydy do již 
existujícího polsko-slovenského Euroregio-
nu Beskydy. A tak v červnu téhož roku vznikl 
česko-polsko-slovenský Euroregion Beskydy. 

Za téměř jedno deseti letí  realizovalo sdru-
žení řadu rozvojových projektů zaměřených 
na propagaci území a života v něm. Dnes eu-
roregion nechybí na žádném významném ve-

Euroregion Beskydy oslaví za pár měsíců desetileté výročí svého trvání
letrhu cestovního ruchu v tuzemsku i v rámci 
partnerských zemí. Společné expozice bohatě 
zastoupeny vystavujícími subjekty ze všech tří 
zemí jsou již tradicí. Region Beskydy na sebe 
vzal postupem let významný úkol, stal se dů-
ležitým článkem rozvoje přeshraniční spolu-
práce, a to jak s polskými, tak se slovenskými 
partnery. V letech 2004-2006 spravoval Fond 
mikroprojektů Iniciati vy INTERREG IIIA Česká 
republika – Polská republika. Od roku 2007 je 
správcem a zároveň administrátorem česko-
-polského Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Beskydy v rámci Operačního programu pře-
shraniční spolupráce 2007-2013 CZ-PL. Se slo-
venským partnerem úspěšně zrealizoval na-
příklad projekt Infotoky, pilotní projekt tele-
vizního vysílání dění z euroregionu prostřed-
nictvím internetového vysílání a kabelového 
vysílání ve městech Frýdek-Místek a Turzovka. 

Díky vynaloženému úsilí je za námi spous-
ta dobře odvedené práce, ale troufám si říct, 
že ještě větší kus práce je před námi. Staros-
tové v rámci euroregionu dnes pracují samo-
statně. I malé obce dokážou zrealizovat projek-
ty zaměřené nejen na propagaci atrakti vit své-
ho území, kulturní či sportovní akti vity, ale zvlá-
dají administraci složitých investi čních projek-
tů podporujících rozvoj turisti cké infrastruktu-
ry a občanské vybavenosti . V obcích Regionu 
Beskydy je dnes běžné potkat starosty z Polska 
či Slovenska, a to nejen při realizacích partner-

ských projektů s povinnými přeshraničními as-
pekty, ale i při naprosto běžných příležitostech. 
Pro některá města nebo obce je nemyslitelné 
uspořádat například turnaj v kopané či závody 
v lukostřelbě bez účasti  euroregionálních part-
nerů, nemluvě o kulturních akcích, při nichž vy-
stoupení například folklórních souborů z part-
nerského území je naprostou samozřejmostí .

Region Beskydy v současnosti  realizuje ně-
kolik projektů: Cezhraničný turizmus v eurore-
gióně Beskydy, jehož produktem je toto perio-
dikum a dalším bude fotopublikace o atrakti vi-
tách města Frýdek-Místek a Regionu Beskydy, 
dále projekt Společně poznáváme Euroregion 
Beskydy a jeho sídelní města, jehož produktem 
je výroba a vysílání televizních spotů o dění v 
regionu. Sdružení dále připravuje projekt Info-
kiosky – instalaci informačních kiosků ve městě 
Frýdek-Místek a v nejvíce navštěvovaných mís-
tech regionu a projekt Znáte Region Beskydy, 
zaměřený na rozšíření informovanosti  o Regio-
nu Beskydy jako organizaci. Všechny dnes rea-
lizované a připravované akti vity mají společné 
cíle – propagovat region a jeho atrakti vity jako 
celek, přiblížit život euroregionu lidem, nadále 
navazovat nové kontakty, upevňovat ty stáva-
jící a bourat myšlenkové bariéry mezi národy.

Jsem hrdý, v jakém stavu se dnes Region Bes-
kydy, potažmo Euroregion Beskydy nachází.

Ing. Petr Rafaj, expředseda
představenstva sdružení Region Beskydy

Vážení čtenáři,
právě nyní si 

prohlížíte první vý-
ti sk periodicky vy-
dávaného maga-
zínu „Vítejte v Eu-
roregionu Besky-
dy“, který pro Vás 
připravilo zájmové 
sdružení právnic-
kých osob Region 

Beskydy společně se slovenským partnerem 
Sdružením Región Beskydy.

Magazín bude vydáván pravidelně do září 
2010, s periodicitou co dva měsíce. Každé vy-
dání zaměříme na jiný kout Euroregionu Besky-
dy. Jednotlivá čísla vám představí historii, sou-
časnost i zajímavosti  moravských mikroregio-
nů, členů Regionu Beskydy a turisti ckých ob-
lastí  slovenské části  Euroregionu Beskydy. Prv-
ní vydání je věnováno oběma sídelním měs-
tům euroregionu – Frýdku-Místku a Žilině.

Co všechno v magazínu „Vítejte v Eurore-
gionu Beskydy najdete“?

Především naleznete spoustu aktuálních 
informací o kulturních či sportovních akti vi-
tách prezentovaného území a celé oblasti . Na 
anketní otázky vám odpoví starostové a pri-

mátoři obcí a měst. Pozveme vás na zajímavý 
výlet. Seznámíme vás s historií třeba právě va-
šeho města a nabídneme některé kulturní či 
sportovní akce konané na území euroregionu.

Kde magazín „Vítejte v Euroregionu Bes-
kydy naleznete“?

V rámci projektu bude vyti štěno celkem 
16 000 kusů periodika. Výti sky budou k dis-
pozici občanům na pultech Beskydského in-
formačního centra ve Frýdku-Místku, Frýd-
lantě nad Ostravicí, dále budou distribuová-
ny obcím a městům euroregionu, a to dle ak-
tuálního územního dopadu daného vydání. 
Pochopitelně budou také jednotlivá vydání 
zveřejněna na webových stránkách Regionu 
Beskydy v rubrice Euroregion – Slovensko i 
na stránkách partnera projektu Sdružení Re-
gion Beskydy se sídlem v Žilině. Částečně 
bude magazín „Vítejte v Euroregionu Besky-
dy“ distribuován také na slovenském území.

Periodikum „Vítejte v Euroregionu Besky-
dy“ je realizováno v rámci projektu „Cezhra-
ničný turizmus v Euroregióně Beskydy“, kte-
rý je spolufi nancován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Sloven-
ská republika – Česká republika 2007-2013.

Hlavním cílem celého projektu je zvýšení 

atrakti vity regionu, zvýšení ekonomického vý-
znamu turismu v Euroregionu Beskydy, zvýše-
ní domácí i zahraniční návštěvnosti  euroregio-
nu, vzájemná informovanost o dění v soused-
ní části  euroregionu a v neposlední řadě pod-
pora spolupráce obcí a měst na obou stranách 
hranice se zaměřením na využívání fondů EU. 

V rámci projektu budou zpracovány a dis-
tribuovány obcemi, turisti ckými informačními 
centry a prostřednictvím veletrhů cestovního 
ruchu další image a propagační materiály. Re-
gion Beskydy již zpracovává obrázkovou publi-
kaci o městě Frýdek-Místek a okolí pod názvem 
„Frýdek-Místek, srdce Regionu Beskydy“. Slo-
venský partner Sdružení Region Beskydy při-
pravuje ti štěné propagační materiály a infor-
mační cedule euroregionu. Celý projekt bude 
ukončen v říjnu 2010. Projekt „Cezhraničný tu-
rizmus v Euroregióně Beskydy“ zapadá do cel-
kové koncepce rozvoje cestovního ruchu eu-
roregionu, navazuje na akti vity sdružení Regi-
on Beskydy realizované v minulosti  a doplňuje 
paralelně realizovaný projekt Společně pozná-
váme Euroregion Beskydy a jeho sídelní měs-
ta, který v červenci 2009 uvedl Region Beskydy 
společně s polskou částí  euroregionu do života. 

Dagmar Valášková,
sekretář Regionu Beskydy

 



 

území zachovalé prírodné bohatstvo a zmes nie-
koľkých kultúr. Viac ako polovicu územia krajiny 
tvoria horské oblasti , čo dáva dobré predpokla-
dy pre rozvoj horskej turisti ky a zimného cestov-
ného ruchu a vidiecky charakter ponúka takmer 
ideálne podmienky pre agroturisti ku. Benefi tom 
sú aj termálne a minerálne pramene, ktoré vytvá-
rajú podmienky pre celoročný rozvoj kúpeľného i 
zdravotného cestovného ruchu. Prírodné bohat-
stvo dopĺňajú kultúrne a historické pamiatky – pr-
vok atraktí vnosti  najmä pre zahraničných turistov.

Mesto Žilina ako líder Regiónu Beskydy pripravu-
je akti vity a podporuje inšti túcie, ktoré každoročne 
pripravujú množstvo zaujímavých športových, kul-
túrnych, spoločenských podujatí  a medzinárodných 
festi valov. Tie obohacujú život nielen Žilinčanom, 
ale aj turistom prechádzajúcich Žilinou. 

 Ivan Harman, primátor Žiliny

Vážené dámy a páni, 
naše krajiny majú bohatú históriu, vzácne kultúrne 

i prírodné dedičstvo. Spoznávať a pochopiť ľudí jed-
notlivých krajín a regiónov nás všetkých obohacuje. 
Práve v ľudskom potenciáli a spoločnej spolupráci vi-
dím budúcnosť rozvoja turizmu na úrovni regiónov. 

Euroregión Beskydy je združenie miest a obcí troch 
prihraničných území Slovenska, Poľska a Česka, kto-
rých cieľom je nielen zbližovanie obyvateľov prihra-
ničných území, výmena skúseností  a informácií týka-
júcich sa rozvoja regiónu, trhu práce, územného plá-
novania a stavebníctva, riešenia spoločných problé-
mov v oblasti  dopravy, dopravných sietí , spojov a te-
lekomunikácií, ale aj rozvoja turisti ky a cestovného 
ruchu, školstva, športu, osvety, kultúrnej spolupráce 
a starostlivosti  o spoločné kultúrne dedičstvo. 

Región Beskydy ponúka na relatí vne malom 

Tipy na výlet
Vyrazte na Hukvaldy
Hrad Hukvaldy – dnes zřícenina – pochá-

zí ze 13. století . Brzy po svém založení se stal 
součástí  majetku olomouckých biskupů. Vedle 
pevnostního charakteru měl význam také jako 
správní sídlo rozsáhlého panství.

Atrakti vní prostory hradu nabízejí během 
sezóny možnost bohatého kulturního vyžití . Z 
nádvoří hradního jádra je přístup do částečně 
zastřešeného paláce, do sklepení, hladomor-
ny a několika kobek. Součástí  hradního jádra 
je vyhlídka, ze které je za příznivých podmínek 
vidět do širokého okolí. V průběhu roku se na 
hradě konají koncerty, divadelní představení a 
mnoho jiných doprovodných akcí.

Hukvaldy jsou každoročně dějištěm Meziná-
rodního hudebního festi valu Janáčkovy Hukvaldy. 
Festi val se koná na počest místního rodáka, vý-
znamného hudebního skladatele Leoše Janáčka. 

Okolí hradu se může pochlubit pěknou pří-
rodou, procházka mezi stromy s proslulými 
spleti tými kořeny nebo zdejší obora vás potěší 
v každé roční době. Děti  pak určitě nezapome-
nou na Lišku Bystroušku.

Adresa: Hrad Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy
Tel.:  00420 558 431 524 (kancelář)
 00420 558 699 323 (pokladna)

E-mail: hradhukvaldy@seznam.cz
Web: www.janackovy-hukvaldy.cz

Možnost parkování pod hradem.
Otevírací doba:

duben - říjen SO, NE 900 – 1230 a 1300 – 1600

květen - srpen ÚT - NE 900 – 1230 a 1300 – 1800

září ÚT - NE 900 – 1230 a 1300 – 1700

Hrad Strečno – vděčný cíl výletníků
Hrad Strečno je romanti cká hradní stav-

ba sedm kilometrů od města Žilina směrem 
na Vrútky a Marti n na vysokém skalním ští -
tu nad řekou Váh, kde dominuje jako symbol 
feudální moci v Pováží.

Hrad se poprvé připomíná v době Matú-
še Čáka Trenčanského. Vznikl pravděpodob-
ně však již na přelomu 13. a 14. století . Začát-
kem 15. století  se dostal do královských rukou 
a stal se majetkem uherských královen Barbo-
ry Celské a později Alžběty.

Hrad v 17. století  poskytoval útočiště po-
vstalcům při Thökölyho povstání. Po potlačení 

tohoto povstání byl za vlády Leopol-
da I. hrad pobořen a od té doby chát-

ral. První konzervační práce na hradě byly pro-
vedeny počátkem 20. století , kompletní rekon-
strukce byla provedena v 90. letech 20. stole-
tí  a hrad byl poté zpřístupněn veřejnosti  a byla 
v něm umístěna pobočka Povážského muzea.

Na hradě Strečno byly fi lmovány exteriéry 
amerického fi lmu Dračí srdce. Jistý druh dob-
rodružství je však dostupný každému i dnes. 
Stačí absolvovat zrhuba pěti kilometrový úsek 
po proudu řeky Váh na pltí ch, jako to vyzkou-
šeli i zástupci Euroregionu Beskydy. 

Technickou raritou Strečna je kompa – pří-
voz – plechový vor sloužící k přepravě aut.

Kontakt: 041/569 74 00
e-mail: muzeum@pmza.sk, www.pmza.sk



Žilina od raného stredoveku mala 
predpoklady, aby na jej území vzniklo 
stredisko severozápadného Slovenska. 
Mala výhodnú polohu, ležala na križo-
vatke dôležitých ciest a troch riek. Z roku 
1208 už máme prvú písomnú zmienku o 
území Žiliny. Strediskom budúceho mes-
ta bol priestor okolo dnešného námes-
tia, kde bol strážny hrad a ako podhradie 
tu existovala prinajmenšom od 13. st. 
slovanská osada a farský kostol. V oko-
lí mesta bolo ďalej 6 menších osád, kto-
rých duchovným centrom bol Kostol sv. 
Štefana postavený okolo r. 1230. Rozvo-
jom remesiel a obchodu v tomto priesto-
re boli vytvorené predpoklady pre vznik 
mestského zriadenia. K vzniku mesta do-
šlo po príchode nemeckých hostí z poľ-
ského Tešína na konci 13. st. 

Prvé mestské privilégium mesto dosta-
lo ešte od Arpádovcov okolo r. 1290. Z r. 
1312 je už prvá správa o Žiline ako mes-
te. Z r. 1321 je prvé zachované mestské 
privilégium, ktoré dostalo mesto od krá-
ľa Karola Róberta. Vtedy sa stala Žilina 
opäť kráľovským majetkom. Mesto sa sta-
lo strediskom remesiel, obchodu a práv-

nym strediskom pre široký okruh obcí se-
verozápadného Slovenska, ktoré sa riadi-
li žilinským (nemeckým) právom. Žilinskí 
mešťania zakladali mnohé obce na Pova-
ží, v Turci a na Kysuciach. Tým prispeli k 
dovŕšeniu osídľovania tejto časti Sloven-
ska. Žilinský právny okruh bol najväčší na 
Slovensku. Aj v samotnej Žiline bol dedič-
ný richtár, ktorý okrem vlastníctva pôdy 
na Frambore získal od r. 1352 Krásno nad 
Kysucou s územím až po hranice s Poľ-
skom a Moravou. 

Odvolacím miestom pre Žilinu bol do r. 
1369 Tešín. Na príkaz panovníka prevza-
la Žilina od r. 1384 práva mesta Krupina. 
Toto pôvodom nemecké právo z Magde-
burgu bolo v r. 1378 prepísane v nemči-
ne do Žilinskej knihy, do ktorej aj v ďal-
ších rokoch písali záznamy zo zasadnutí 
dvanásťčlennej mestskej rady. Tie boli pí-
sané v nemeckom, latinskom a v sloven-
skom jazyku. Záznam z r. 1451 je vôbec 
prvým záznamom v mestských knihách 
na Slovensku, ktorý je napísaný v sloven-
skom jazyku, a preto má veľký význam pre 
dejiny nášho národa. Významná pre náš 
národ je listina kráľa Ľudovíta I. z r. 1381 
známa pod názvom Privilégium pre žilin-
ských Slovákov. Touto listinou kráľ počas 
svojho pobytu v Žiline v máji 1381 riešil 
sociálne, hospodárske, ale najmä národ-
nostné spory medzi žilinskými Slovákmi a 

Nemcami, ktoré vyplynuli z úsilia Nemcov 
nepripustiť do mestskej rady Slovákov. 
Rozhodnutie kráľa o rovnakom zastúpení 
Slovákov a Nemcov v mestskej rade odô-
vodnil kráľ tým, že Slováci mali toto právo 
oddávna, čiže od založenia mesta, a tvoria 
v meste i v jeho okolí väčšinu. 

Koniec 14. a začiatok 15. st. boli obdobím 
rozvoja mesta. Mesto patrilo kráľovi. Malo 
vlastné správne i súdne orgány a právo voliť 
si farára. V r. 1397 dostalo oslobodenie od 
platenia pohraničného cla, čo podporilo ob-
chod so zahraničím, najmä obchod so súk-
nom. V r. 1405 dostala Žilina príkaz na vybu-
dovanie hradieb.

 Na prelome 15. a 16. st. však mesto pre-
stalo byť kráľovským majetkom a stalo sa 
majetkom Strečnianskeho panstva ako ze-
mepanské mesto. Zachovalo svoje mestské 
práva, ktoré v hospodárskej sfére ešte roz-
šírilo. Takto postupne získalo právo uspo-
riadať šesť jarmokov a trhy. Druhá polovica 
16. a 17. st. sa stali obdobím rozkvetu mes-
ta. Od r. 1665 do 1717 tu vydávala rozlič-
né knihy kníhtlačiareň rodiny Dadanovcov. 
Významnou udalosťou bola synoda evanje-
lickej cirkvi v r. 1610, ktorá položila základy 
cirkevnej organizácie evanjelikov na území 
dnešného Slovenska. 

Po požiari v r. 1521 sa zmenila architek-
túra námesti a, ktoré dostalo renesančný 
charakter. Veľký význam pre rozvoj kultú-

História mesta Žilina

Zbierka pohľadníc Mariána Mrvu

Zbierka pohľadníc Mariána Mrvu



ry, školstva a duchovnej sféry malo pôsobe-
nie jezuitov od r. 1685 a franti škánov od r. 
1704. V prvej polovici 18. st. postavili budo-
vy svojich kláštorov a kostolov.

Žilina síce bola v polovici 19. st. stredis-
kom severozápadného Slovenska, avšak jej 
ďalší rozvoj v daných podmienkach už ne-
bol možný. Navyše v dôsledku veľkých po-

žiarov v r. 1848 a 1868 bola zničená časť 
mesta. Nevyhnutnou podmienkou ďalšie-
ho rastu mesta bolo budovanie priemyslu. 
Stavbou železnice v r. 1872 – Košicko-bo-
humínskej a v r. 1883 – Považskej sa Žili-
na stala dopravným uzlom. Bol tu dosta-
tok lacnej pracovnej sily, surovín - dre-
va, vlny, vodné zdroje atď. Po liberalizácii 
uhorských zákonov v r. 1848 sa do mesta 
prisťahovali Židia, ktorí priniesli veľký ka-
pitál a rozvinuli tu obchod a bankovníc-
tvo. Najväčší žilinský priemyselný podnik 
– súkenka Slovena – začal výrobu látok v 
r. 1891 ako pobočka brnianskeho závodu 
Karola Lovyho. Prosperita tohto najväčšie-
ho uhorského texti lného závodu s najlep-
ším strojným vybavením sa na začiatku 20. 
st. prejavila nielen v počte zamestnancov 
- viac ako 1700 , ale aj vo vývoze látok do 
celej Európy, Ázie a do Ameriky. Chemická 
továreň - vtedajšia Hungária bola založe-
ná v r. 1892 a patrila k najväčším uhorským 
chemickým továrňam. Významná bola i to-
váreň na spracovanie celulózy, začala vyrá-
bať v r. 1905 a zamestnávala 700 ľudí. 

Mgr. Peter Štanský

Archív mesta Žilina

Zbierka pohľadníc Mariána Mrvu



Frýdecký zámek je sídlem Muzea Beskyd

Dnešní frýdecký zámek byl kdysi zeměpanským hradem, který zalo-
žila těšínská knížata v polovině 14. století  k ochraně zemské hranice s 
Moravou a obchodní cesty. Chránil i městečko Frýdek, které vznikalo. 
Počátky hradu a jeho podoba jsou zatí m obestřeny tajemstvím. Hrad 
měl zřejmě patrovou budovu paláce s branou a padacím mostem přes 
pět metrů hluboký a deset metrů široký příkop, který vedl podél hrad-
by okolo celého hradu. Hradba obíhala dnešní vnitřní obvod druhého 
nádvoří. Uvnitř byly různé dřevěné hospodářské  budovy. V pohusit-
ském období byla k původní o patro zvýšené budově dostavěna krát-
ká jednopatrová křídla včetně dnešního Rytí řského sálu. Výrazně byla 
vylepšena obrana – přistavěna vysunutá, asi věžová, brána (dnešní 
pokladna) a linie pozdně goti ckého opevnění.

Muzeum Beskyd v současnosti  nabízí níže uvedené stálé expozice, 
vždy se však můžete těšit i na další, časově omezené výstavy.

Stálá expozice, která posky-
tuje ucelený obraz o životě v 
Beskydech a Pobeskydí. His-
toricko-etnografi cká část pre-
zentuje nyní na 800 sbírkových 
předmětů, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další.
Řada originálních přístrojů, 

hracích skříní a dalších předmětů 
dokládá zábavu a využití  volného 
času od poloviny 19. století .

V přírodovědné části  expozi-

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ce, v níž jsou prezentovány typic-
ké biotopy Pobeskydské pahor-
kati ny a Moravskoslezských Bes-
kyd, je vystaveno 200 druhů ptá-
ků, savců a ryb, 750 různých zá-
stupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším ex-
ponátům patří zkamenělina dru-
hohorní cykasové rostliny bene-
ti tového typu a dva dermoplas-
ti cké preparáty savců – losa ev-
ropského a medvěda hnědého.

Prohlídková trasa po frýdec-
kém zámku. Nabízí Rytí řský 
sál, s erbovními obrazy slez-
ské šlechty, zámecké interiéry 

ZÁMECKÝ OKRUH
instalované v reprezentačních 
prostorách, vyhlídkovou věž – 
gloriet, kapli sv. Barbory a dal-
ší zámecké zajímavosti .

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristi i kap-

le sv. Barbory. Připomíná sku-
tečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním 
místům ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše 
a Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie, které byly přestěhovány z 
poutního kostela Navští vení Pan-
ny Marie – Baziliky minor.

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Mís-
tek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, kte-
ré oddělovala jen „šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, histo-
rická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží 
si, aby lidé v nich žijící byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.

FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frýdeckého rodáka, který byl 

a je světově uznávaným básníkem a překladatelem. (po-pá 8,00 – 
15,00 po domluvě i mimo termín).

Kontakty:
Tel.: 558 630 051-3

558 628 001, 558 628 003, 558 628 005
Fax: 558 630 452

E-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz
Web: web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Otevírací doba:
út, st, pá 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00
so, ne 13,00 - 17,00



T ě ž k o 
říct, zda lze 
označit 2. 
ročník dře-
v a ř s k é h o 
sympoz ia , 
které se ko-
nalo letos 
v červen-
ci v Žilině, 
už obligát-
ním slův-
kem tradič-
ní. Přívlast-

ky zajímavé, podařené, úspěš-
né však použít jistě již lze. Tato 

vené v rámci sympozia budou 
řadu let zkrášlovat veřejná pro-
stranství města. Loňské dře-
věné sochy zdobí jeden z žilin-

V Rekreační a oddechové 
zóně Olešná na okraji Frýd-
ku-Místku v jedinečném pro-
středí u přehrady s výhledem 
na Beskydy si zaplavete v kte-
roukoliv roční dobu. Frýdec-
ko-místecká radnice zde před 
čtyřmi lety vybudovala let-
ní aquapark, vedle něhož po 
roce vyrostla také krytá část.

Venkovní areál se může poch-
lubit čtyřmi padesáti metrový-
mi dráhami, spoustou relaxač-
ních prvků, atrakcemi pro děti  
a nezbytnými tobogány a sklu-
zavkami. Jednotlivé bazény jsou 
rozděleny tak, aby si na své při-
šli plavci, děti  i ti , co vyhledá-
vají relaxaci. Vodní dělo, vodní 
chrlič, vodní ježek, vodní hřib, 
šplhací síť, výčet atrakcí je ši-
roký a k dispozici je i nohejba-
lové a volejbalové hřiště. Krytá 
část má jako největší atrakci di-
vokou řeku, první svého druhu 

Na aquaparku si zaplavete vždycky
v České republice, ale i délkou 
jedinečný tobogán (90 metrů), 
který překvapí několika efekty v 
průběhu jízdy. Adrenalin stoupá 
i díky tomu, že divoká řeka i to-
bogán jsou částečně mimo ob-
jekt, což skýtá zajímavý zážitek 
zejména v zimním období. Kry-
tý aquapark nabízí svými pro-
sklenými stěnami jedinečný po-
hled na přírodní scenérii, kte-
rou si každý může užít v hlav-
ním nerezovém bazénu, který 
je cíleně navržen pro rekreační 
a relaxační účely. Proto nechy-
bí vodní chrliče a děla, masáž-
ní trysky v bazénových stěnách, 
lavice s kombinovanou vod-
ní a vzduchovou masáží, vod-
ní lůžko se vzduchovou masá-
ží, houpací bazén, proudový ka-
nál, perličková koupel nebo ma-
sáže nohou. Samozřejmostí  je 
whirlpool pro osm osob umístě-
ný na ostrůvku uprostřed bazé-

nu, který má podvodní osvětle-
ní a přímo z něj se nabízí nád-
herný výhled na panorama Bes-
kyd a Lysou horu. Pro nejmen-
ší návštěvníky je připraven dět-
ský nerezový bazén v samostat-
né odhlučněné zóně s hloubkou 
10 až 30 centi metrů a vodními 
atrakcemi – zvonem, ježkem, 
stříkacím nosorožcem či stěž-
něm s plachtou, který dotváří 
iluzi lodi. Součástí  krytého are-
álu je rovněž wellnes s infrasau-

nou, parními kabinami, fi nskou 
saunou a restauracemi pro su-
chý i mokrý provoz.

Pořadatelé návštěvu aqua-
parku zpestřují nejrůznější-
mi akcemi, od večerů zasvě-
cených některým zemím – je-
jich hudbě, kuchyni i nápojům 
– přes večerní koupání až po 
sportovní a kulturní akce, 
včetně koncertů populárních 
kapel a interpretů. Frýdecko-
-místecká radnice také drží 
velice lidové vstupné.

Městská společnost Sport-
plex, která aquaparky provozu-
je, má na starosti  i Víceúčelo-
vou sportovní halu, která je ur-
čena hokejistům, ale mimo se-
zonu je v ní prostor i pro in-line 
bruslaře, kteří se nyní už mo-
hou prohánět i vedle aquapar-
ku na nově vybudované stezce 
určené právě pro ně. Ve Víceú-
čelové sportovní hale si zájemci 
mohou zahrát také stolní tenis 
a curling na koberci. Další infor-
mace na www.sportplex.cz

Řezbářské sympozium v Žiliněv Žilině

ských parků. Ty letošní potěší 
podruhé obyvatele a návštěv-
níky Žiliny o vánočních svátcích. 
Přijeďte se podívat.

slova vysti hují význam akce pro 
veřejnost, ale i město samotné.

Několik slovenských, ale i 
moravských řezbářů se na ná-
městí  v Žilině sešlo za účelem 
předvést své řemeslo a poch-
lubit se, co během několika dní 
lze vytvořit z kusu lipového dře-
va. Společným tématem letoš-
ního „sochání“ byl tradiční bet-
lém. Řezbáře okukovali malí i 
velcí. Děti  hrabaly v hoblinách, 
hrály si se zbytky dřívek, zatí m-
co rodiče obdivovali řemeslný 
um výtvarníků.

Vti pem je, že sochy zhoto-



1. Co by návštěvník Vašeho města určitě 
neměl opomenout?

„Bezpochyby největší turisti ckou atrakcí ve 
Frýdku-Místku se stal aquapark na Olešné, 
kde jsme v jedinečné přírodní scenérii u pře-
hrady vybudovali venkovní i krytý areál, tak-
že se návštěvníci, kteří zatouží po koupání, ne-
musí ohlížet na počasí. Za prohlídku určitě sto-
jí obě městská centra, frýdecké i místecké ná-
městí  je městskou památkovou zónou s histo-
rickou zástavbou. Tomu frýdeckému navíc vé-
vodí frýdecký zámek, původně goti cký hrad s 
jádrem z první poloviny 14. století , kde dnes 
sídlí Muzeum Beskyd. V něm si přijdou na své 
příznivci historie, ale jednotlivé výstavy ved-
le stálých expozic uspokojí i milovníky umění 
a poznání. Určitě nezklame ani Včelařské mu-
zeum a skanzen v Chlebovicích, kde se nachá-
zí také rozhledna.“

„Myslím si, že Žilina má čo ponúknuť každé-
mu typu turisti ckého návštevníka. Pri návšte-
ve Žiliny môže návštevník využiť služby Turisti c-
kej informačnej kancelárie (TIK) mesta Žilina na 
Hlinkovom námestí , kde mu pracovníci ochot-
ne poradia, ktoré žilinské unikáty navští viť. Zá-
ujemcovia o históriu môžu navští viť Budatí n-
sky hrad so stálymi expozíciami, športovci pla-
váreň s prvým 50-metrovým bazénom v Česko-
slovensku, milovníci netradičných športov oce-
nia Straník – európsky unikát v oblasti  paragli-
dingu. Straník je známy najlepšími podmien-
kami pre tento šport na Slovensku, vyhľadáva-
jú ho aj športovci zo zahraničia. V Trnovom sa 
dá vidieť Rímskokatolícky kostol svätého Jura-
ja, stavba goti zujúceho typu, ktorý sa spomína 
už v roku 1582, v miestnej časti  Dolné Rudiny 
sa nachádza najstaršia architektonicka pamiat-
ka na území Žiliny, Kostol sv. Štefana kráľa, kto-
rý ti ež patrí k najstarším stavbám svojho dru-
hu na severozápadnom Slovensku. Zaujímavá 
je aj prechádzka samotným mestom – historic-
ké jadro Žiliny sa môže pýšiť viac než 50 stavba-
mi, zapísanými do Ústredného zoznamu nehnu-
teľných kultúrnych pamiatok. Súčasnou novin-
kou je možnosť vidieť centrum mesta aj z netra-
dičného pohľadu sedadla modernej rikše. Záu-
jemcovia o bližšie spoznanie mesta môžu využiť 
historický okruh Alexandra Lombardiniho, kto-
rým na požiadanie sprevádza TIK mesta Žilina.“

2. Jaký typ turisty Vaše město nejlépe 
uspokojí? 

„Myslím si, že dokážeme uspokojit všech-
ny typy turistů, zejména pak sportovně zalo-
žené. Kromě aquaparku je ve městě dosta-
tek nejrůznějších sportovišť, pestrá síť cyk-
lostezek a také první kilometr speciální tra-
sy pro vyznavače in-line bruslení. Ti návštěv-
níci, kteří se zajímají o památky, mohou být 
potěšeni faktem, že na území města se dle 

Anketní otázky Na anketní otázky k turistickému ruchu odpo-
vídá primátorka Frýdku-Místku Eva Richtrová
a primátor Žiliny Ivan Harman.

Ústředního seznamu nemovitých kultur-
ních památek nachází velké množství pamá-
tek – sedm kostelů, pět kaplí, přes osmdesát 
městských domů a nepočítaně soch, pomní-
ků a památníků. 

Jsme příslovečnou Bránou do Beskyd, kte-
ré skýtají nepřeberné možnosti  pro turisty, ale 
pěší turisti ka se dá provozovat už v bezpro-
středním okolí města, například ve Frýdeckém 
lese, kde se nachází 3,5 kilometru doluhá na-
učná stezka.“

„Mesto Žilina je vstupnou bránou turisti c-
kého regiónu Horného Považia. Preto väčši-
nu návštevníkov tvoria turisti  z rôznych kon-
čín Slovenska a dovolím si tvrdiť, že aj Európy 
(sveta?). Pohorie Javorníky, Malá Fatra, Strá-
žovské a Súľovské vrchy, Kysucká vrchovina a 
Žilinská pahorkati na sú kolískou prírodných 
krás a kultúrnych pamiatok. Na svoje si prídu 
aj gurmáni pri ochutnaní tradičných špecialít 
regiónu. Blahodarné účinky termálnych pra-
meňov sú lákadlom pre návštevníkov regiónu - 
wellnessmanov. Nech sa vyberiete hociktorým 
smerom, dýcha na vás história v podobe re-
mesiel a tradícii, akými sú rezbárstvo, pltníc-
tvo a drotárstvo. 

V bezprostrednej blízkosti  sa nachádzajú via-
ceré špičkové lyžiarske strediská a sieť cyklotrás, 
ktoré uspokoja športom zanietených ľudí. Celé-
mu Slovensku je vďaka medzinárodnej reprezen-
tácií v UEFA známy futbalový klub Žiliny.“

3. Kam pozýváte například zahraniční de-
legace, když jim chcete dopřát gurmánský zá-
žitek?

„Různých typů restaurací máme ve městě 
skutečně dostatek, takže si určitě každý může 
najít tu, která mu nejlépe vyhovuje. Řada z 
nich poskytuje nejen gastrozážitky, ale třeba 
i doplňkovou zábavu, jako je například bow-
ling. My zahraniční delegace můžeme vzít do 
secesní kavárny Radhošť, která se nachází v 
budově magistrátu, ale často je pozveme i do 
restaurace Jiný svět, kde, jak už název napo-
vídá, naleznou hosté vysokou gastronomic-
kou úroveň. Neméně zajímavá bývají i pose-
zení ve stylových restauracích Hrad a v krč-
mě Středověk, kde je prostor pro hradní sto-
lování, dobové kostýmy a odlehčenou atmo-
sféru. Podobně Hosti nec U Křivého psa skýtá 
jistotu příjemného posezení, a to už tři sta let. 
Barokní patrový dům byl znám jako zájezdní 
hosti nec a svého času tu pobývali i vojevůdci 
Suvorov a Kutuzov.“

„Novinkou v portf óliu Žiliny je rozmáhanie sa 
konferenčného turizmu, pretože za posledné tri 
roky sa kapacita hotelov a ubytovacích mož-
ností  strojnásobila a priti ahla so sebou množ-
stvo zaujímavých medzinárodných konferencií. 

Jednou z najnavštevovanejších reštaurácií je 
kašti eľ Villa Nečas, postavený v barokovom slo-
hu: Po celkovej rekonštrukcii je kombináciou his-
tórie 18. storočia s najmodernejšími prvkami. 

Villa Nečas ponúka svojim hosťom ubyto-
vanie, reštauráciu, salóniky a letnú terasu. 
Pôvodné tehlové klenby v podzemí, moderné 
zariadenie a scénické osvetlenie vytvárajú ori-
ginálnu atmosféru vinotéky s unikátnou zbier-
kou vín s kapacitou 2200 fl iaš. Jedálny lístok 
ponúka jedlá medzinárodnej kuchyne, v kom-
binácii so širokým výberom značkových vín z 
domácej i svetovej produkcie.

Centrum mesta – Mariánske námesti e – 
ponúka príjemné posedenie v stredovekom ko-
lorite renesančného námesti a s unikátnymi ar-
kádami a v čase leta aj s atraktí vnym kultúr-
nym programom.“

4. Co radnice za poslední roky pro turismus 
udělala?

„Snažíme se město neustále zvelebovat tak, 
aby se v něm cíti li dobře naši občané i jeho 
návštěvníci. Patříme mezi nejzelenější města, 
máme zrekonstruována historická jádra, město 
jsme zatrakti vnili i investi cemi v rekreační ob-
lasti  Olešná, kde vznikly dva aquaparky. Také se 
snažíme, aby se lidé u nás bavili, a proto v tu-
risti cky exponovaných časech pořádáme spous-
tu kulturních akcí, které jsou každoročně zahr-
nuty do programu Veseléta. Jedná se například 
o Rytí řské slavnosti , Jazz ve městě, Odpoledne 
s dechovkou, ale vystoupila u nás i řada popu-
lárních skupin, včetně legendárních Alphaville.

Důležitou roli hraje také naše příspěvková 
organizace Beskydské informační centrum. 
Díky podpoře města zajišťuje prezentaci měs-
ta i celého regionu, dokáže k nám přilákat tu-
risty a těm také poskytuje potřebný rozsáhlý 
informační servis.“

„V prvom rade sme vôbec po prvý krát v 
histórii mesta založili mestskú organizáciu 
TIK, ktorá zabezpečuje dynamické a aktívne 
prezentovanie Žiliny. Pre Žilinu je už samo-
zrejmosťou účasť na konferenciách a semi-
nároch i prezentácia na tématických akciách 
v meste Žiline, na Slovensku i v zahraničí. 
TIK mesta Žilina v spolupráci s mestom pri-
pravujú pre Žilinčanov a návštevníkov ožive-
nie turistickej letnej sezóny organizovaným 
programom a pripravujú podujatia pre deti 
i dospelých. Hlavný prínos TIK mesta Žilina 
spočíva v informovaní návštevníkov o všet-
kom, čo potrebujú vedieť, aby sa v našom 
meste cítili komfortne. Jedno z noviniek, kto-
rú pripravujeme, je napríklad rekonštrukcia 
vyhliadkovej veže s múzeom v nádhernej 
stredovekej Burianovej veži priamo v centre 
mesta, odkiaľ je pekný pohľad na Hlinkovo 
námestie aj širšiu panorámu Žiliny.“



Léto je ve Frýdku-Místku veselé

Primátorka Eva Richtrová na Beskydských rekordech.

Beskydské rekordy.

Mezinárodní folklorní festi val.

Návštěvníci Frýdku-Místku se v létě ve městě rozhodně nenudí. Při-
spívá k tomu už tradiční každoroční seriál akcí pod názvem Beskydské 
Veseléto, které představuje pestrou směsici kulturních akcí se širo-
kým záběrem pro všechny generace. Dosavadním vrcholem pořada-
telů – Beskydského informačního centra a Regionu Beskydy – byl kon-
cert evropské hudební legendy Alphaville.

A co bylo ve scénáři letos? 15. 
Mezinárodní folklórní festi val CI-
OFF, Western ve Frýdku, Zpívá-
ní pod lípou, Jazz ve městě, Eva 
a Vašek, Beskydské rekordy, Den 
v pohybu – sportovní den, Frý-
decké historické slavnosti , Street 
ramp show, Odpoledne s písnič-
kou, toto menu napovídá, že v 
tomto roce produkce vyšla vstříc 
i sportovněji laděným lidem. 

Vše začal osvědčený Mezi-
národní folklorní festi val, který 
přivítal 200 zahraničních taneč-
níků a muzikantů a dalších té-
měř 400 účinkujících z Čech a 
Moravy. Na Frýdek-Místek bu-
dou mít vzpomínky folklorní 
soubory z Gruzie, Řecka, Špa-
nělska, Slovinska či Jižní Koreje.

Úspěch slavil i Western ve 
Frýdku, který potvrdil, že je jed-
no, jaké pojetí  organizátoři Ve-
seléta zvolí v lokalitě Parku pod 
zámkem, kam si lidé zvykli cho-
dit, ať už sem zavítají indiáni, 
kovbojové, rytí ři, šermíři či kejk-
líři. V tomto prostoru u frýdecké-
ho náměstí  může veřejnost strá-
vit při tradičních akcích příjem-
né chvilky s celou rodinou. Le-
tos western doplnila stále po-
pulárnější dívčí skupina 5angels. 
Malé deseti leté slečny ukázaly, 
že se na pódiu už umí skutečně 
otáčet jaksepatří, vždyť většina 
se může pyšnit ti tulem mistryň 
České republiky, Evropy i světa ve 
street show formacích. „Když při-
jde tolik lidí v takovém počasí, je 

to určitě důkazem, že tyto akce v 
prázdninovém období mají smy-
sl a přispívají k navození atmo-
sféry pospolitosti  v našem měs-
tě. Já osobně vždycky ráda vidím, 
když se baví celé rodiny, když trá-
ví čas společně,“ říká primátorka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová. Ta 
na jedné z letošních akcí přivíta-
la i zástupce slovenské strany Eu-
roregionu Beskydy, do města při-
jeli zástupci Turzovky, aby se po-

dívali, zda Frýdek-Místek poko-
ří jejich rekord. Frýdek-Místek 
se měl jednotlivými výstupy lidí 
pokusit o zdolání nejvyššího vr-
cholu světa, ale patnáct schodů 
a převýšení 4,413 metru absol-
vovalo v průběhu dvanácti  hodin 
„jen“ 1191 účastníků, což zna-
menalo výsledek 5256 metrů. 
Takže – třeba se to povede příš-
tí  rok. Aktuální program Veseléta 
na www.veseleto.cz.

Nové hvězdičky – 5angels.



Kalendárium
ZÁŘÍ

5.9.2009
Kiss party rádia Kiss Morava

Frýdek-Místek, letní aquapark
558 631 351

www.sportplex.cz

6.9.2009
Odpoledne s písničkou

Frýdek-Místek, sady Bedřicha 
Smetany

Beskydské Veseléto
558 646 888

www.veseleto.cz

10.9. - 11.10.2009
Trienále smaltu

Frýdek-Místek, zámek
výstava

558 628 001
htt p://web.telecom.cz/muze-

umbeskyd/

11.9. - 13.9.2009
Alternati va zti šení

Frýdek-Místek, areál Sokolík
festi val

595 170 575
www.sokolikfm.cz

17.9.2009, 19:00
Hana a Petr Ulrychovi

se skupinou Javory
Frýdek-Místek, Národní dům

558 438 083
www.kulturafm.cz

19.9.2009
Sv. Jan Session
Frýdek-Místek,

kostel sv. Jana Křti tele
hudební a divadelní festi val

www.skupinahrozen.cz

19.9.2009, 8:00
Pobeskydská drakiáda

Frýdek-Místek, leti ště Bahno
10:00-modely a ULL, 14:00 

draci-soutěže
558 655 654

www.volny.cz/pakfm/

21.9.2009, 19:00
Jaroslav Svěcený, housle

Frýdek-Místek, Národní dům 
558 438 083

www.kulturafm.cz

ŘÍJEN
3.10.2009

Sportplex cup
Frýdek-Místek, VSH

hokejový turnaj
amatérských mužstev

558 631 351
www.sportplex.cz

JANUÁR
Ples mesta Žilina

FEBRUÁR
Carneval Slovakia Žilina
Najúspešnejší športovec

roka - vyhodnotenie súťaže

MAREC
Festi val Vysoké hory 

Jarná cena Žiliny v plávaní

APRÍL
Jarné čistenie lesoparku

MÁJ
Staromestské slávnosti 

JÚN
Deň detí  so psovodmi

Žilinská kvapka krvi
Žilinská svätojánska noc
Beh olympijského dňa

Sever proti  Juhu

JÚL
Žilinské kultúrne leto
Rezbárske sympózium

AUGUST
Žilinský šachový festi val

Stredoveký deň
Žilinský triatlon

SEPTEMBER
Slávnostné otvorenie školské-
ho roka s účasťou primátora

Jašidielňa
Žilinské dni zdravia

Európsky týždeň mobility
Žilina bez bariér

OKTÓBER 
Festi val Seniorov

Žilinský literárny festi val
Žilinské univerzitné dni

Jesenné čistenie lesoparku

NOVEMBER
Oslavy nežnej revolúcie

DECEMBER
Mikuláš v meste
Čas Vianočný

Silvester

4.10.2009, 15:00
S kamarády za pokladem

Frýdek-Místek,
Nová scéna Vlast

divadlo Kamarádi Brno
558 438 083

www.kulturafm.cz

11.10.2009, 15:00
Princ Bajaja

Frýdek-Místek,
Nová scéna Vlast

Divadlo Kuba Plzeň
558 438 083

www.kulturafm.cz

13.10.2009
Marti n Vojtí šek, klavírní recitál

Frýdek-Místek, zámek 
koncert

558 438 083
www.kulturafm.cz

15.10.2009, 18:00
Svatováclavský hudební festi val

Frýdek-Místek
Čeští  komorní sólisté, Český
fi lharmonický sbor Brno,
Simona Houda-soprán,

dirigent – Petr Fiala
558 438 083

www.kulturafm.cz

15.10.2009 - 21.3.2010
Vůně střelného prachu

Frýdek-Místek,
zámek - výstava

558 628 001
htt p://web.telecom.cz/

muzeumbeskyd/

18.10.2009, 15:00
Krkonošské pohádky

Frýdek-Místek,
Nová scéna Vlast
Malá scéna Zlín

558 438 083
www.kulturafm.cz

21.10.2009, 19:00
Jako Helma a Louise

Frýdek-Místek,
Nová scéna Vlast

divadelní spolek Frída Brno
558 438 083

www.kulturafm.cz

21.10. - 25.11.2009
Petr Boreček

Frýdek-Místek, zámek
retrospekti vní výstava

soch a obrazů
558 628 001

htt p://web.telecom.cz/
muzeumbeskyd/

23.10.2009
Večerní prohlídka zámku

při svíčkách
Frýdek-Místek, zámek

558 628 001
htt p://web.telecom.cz/

muzeumbeskyd/

24.10.2009, 15:00
Uzavření nebe

a lampiónový průvod
Frýdek-Místek, leti ště Bahno

558 655 654
www.volny.cz/pakfm/

24.10.2009, 9:30
Po zarostlém chodníčku

spadaným listí m
Hukvaldy, koupaliště

pěší turisti ka na 15 km
www.kct.cz

25.10.2009, 15:00
Radovanovy radovánky

Frýdek-Místek,
Nová scéna Vlast
Divadlo Věž Brno

558 438 083
www.kulturafm.cz

25.10.-26.10.2009
Krmáš – krmášová zábava

Lhotka
558 686 423

www.lhotka.fmseznam.cz

30.10.2009, 16:00
Podvečery s kamerou

Chlebovice,
Dům včelařů Fojtství

ve spolupráci s Klubem
fi lmových amatérů F-M

603 542 619
www.vcelaricifm.cz

LISTOPAD
1.11.2009, 15:00

O zlé královně 
Frýdek-Místek,

Nová scéna Vlast
UA Bastlová Opava

558 438 083
www.kulturafm.cz

5.11.2009, 19:00
Hradišťan

Frýdek-Místek, Národní dům
koncert

558 438 083
www.kulturafm.cz

6.11.2009
Světluškový průvod

Lhotka
558 686 423

www.lhotka.fmseznam.cz

TOP PODUJATIA
MESTA ŽILINA



V pořadí čtvrté letošní jednání Představen-
stva sdružení Region Beskydy, které se usku-
tečnilo ve čtvrtek 13. srpna ve frýdecké re-
stauraci Středověk, mělo lehce nostalgickou 
atmosféru, protože s předsedy mikroregionů 
se přišel rozloučit Petr Rafaj, odstupující před-
seda sdružení Region Beskydy. 

Rezignace Petra Rafaje byla hlavním tématem 
jednání, které se dále zabývalo rozdělením kom-
petencí členům představenstva a stanovením 
akti vit sdružení pro následující rok. Petr Rafaj re-
zignoval na svou funkci předsedy sdružení 7. srp-
na vzhledem k tomu, že jej prezident republiky 
jmenoval 9. července do čela Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. „Region Beskydy je v sou-
vislosti  se svou činností  zadavatelem veřejných 
zakázek při realizaci projektových akti vit hraze-
ných z veřejných zdrojů a souběh funkcí by mohl 
představovat střet zájmů,“ vysvětlil své rozhod-
nutí  odstoupit Petr Rafaj.

Na základě stanov, vnitřních směrnic a roz-
hodnutí  představenstva byl vedením sdružení 
Region Beskydy do řádných voleb pověřen Bo-
humil Dolanský, místostarosta města Frýdlant 
nad Ostravicí a předseda Mikroregionu Frýd-
lantsko-Beskydy.

„V souvislosti  s oslavou desátého výročí zalo-
žení Regionu Beskydy a rovněž desátým výročím 
vzniku Euroregionu Beskydy – svazku tří národ-
ních sdružení s územní působností  v oblasti  Bes-
kyd schválilo představenstvo realizaci nosných 

Rozloučili jsme se s dlouholetým předsedou
akti vit s cílem zviditelnit eu-
roregion i jeho části  doma i 
v zahraničí,“ uvedla Dagmar 
Valášková, sekretář sdru-
žení Region Beskydy. Kro-
mě dokončení již započa-
tých projektů by měl k zvý-
šení povědomí mezi obyva-
teli regionu, ale také turis-
ty, přispět systém infokios-
ků umístěných na atrakti v-
ních, turisti cky zajímavých 
místech a informační bro-
žura zaměřená na deseti -
letou historii euroregionu 
i jeho současnost. V nepo-
slední řadě je cílem sdruže-
ní zpopularizovat svou čin-
nost a dosažené výsledky 
v regionálních periodikách 
formou ti skových zpráv a 
anket. Oslavy výročí vyvr-
cholí společnou česko-pol-
sko-slovenskou konferencí. 
Oslavy desátých narozenin 
budou průběžně doprová-
zeny sportovními i kulturními akti vitami na ce-
lém území Euroregionu Beskydy.

Na závěr jednání poděkoval Petr Rafaj všem 
za práci, kterou pro Region Beskydy v uplynu-
lých letech odvedli, a popřál přítomným před-

stavitelům obcí hodně úspěchů. 
Region Beskydy touto formou děkuje od-

stupujícímu předsedovi za obětavost a nasa-
zení, se kterým Region Beskydy téměř deset 
let vedl. 

Frýdek-Místek se stal partnerem Žiliny Přibližně rok už trvá ofi ciál-
ní spolupráce mezi městy Frý-
dek-Místek a Žilina, které spo-

juje rozvinutý automobilový průmysl v jejich 
blízkosti . Jeho představitelé si ovšem našli i 
další oblasti , v nichž mohou spolupracovat a 
předávat si zkušenosti .

Deklarace o partnerství a spolupráci mezi 
městy Žilina a Frýdek-Místek byla podepsána 
18. července 2008 primátorkou Evou Richtrovou 
a primátorem Ivanem Harmanem. Podpisem 
obě strany deklarovaly, že mají společný zájem 
o všestrannou spolupráci a kontakty mezi měs-
ty a zavazují se rozvíjet vzájemná setkání v du-
chu přátelství, spolupráce, vzájemné úcty, poro-
zumění a důvěry. Od té doby se prohlubují kon-
takty hlavně v oblasti  kultury a vzdělávání, spo-
lupráce mezi školami a sportovními kluby, rozvo-
je malého podnikání, ale samozřejmě i rozvoje 
turisti ky a cestovního ruchu. Jedním z výsledků 
vzájemné spolupráce je i projekt, v rámci které-
ho se začal vydávat tento magazín pod názvem 
Vítejte v Euroregionu Beskydy. 

Žilina je „hlavním městem“ Euroregionu 
Beskydy na slovenské straně, Frýdek-Místek 
plní tuto funkci na straně české.V prosinci 2007 padly hranice, možnosti  spolupráce jsou širší.



Také Frýdek-Místek dýchá historií
Neodmyslitelnou součástí  Frýdku-Míst-

ku jsou kostely a kaple. Kostel sv. Jana Křti -
tele ve Frýdku má goti cké jádro z 2. polovi-
ny 14. století , první písemná zmínka o něm 
však pochází až z roku 1447. Po požáru v 
roce 1848 vzala za své kopule věže, teprve 
v roce 1876 bylo vybudováno novogoti cké 
zvonicové patro věže. Ve stěně kostela je za-
sazeno několik fi gurálních náhrobků.

Jednoduchá jednopatrová budova býva-
lého Herzschlägerova špitálu s kaplí Panny 
Marie Bolestné ve Frýdku se začala stavět 
na místě vyhořelé sladovny za farním koste-
lem sv. Jana Křti tele. U budovy špitálu a kaple 
se dochovaly zbytky středověkých městských 
hradeb, pocházející z doby kolem poloviny 
14. století . Tyto hradby v minulosti  obepínaly 
celé město a navazovaly na forti fi kaci hradu. 

Stavba baziliky Navští vení Panny Marie 
ve Frýdku započala v roce 1740, k vysvěcení 
kostela došlo v roce 1759, dvě šedesáti me-
trové věže byly dokončeny až v roce 1777. 

Nynější kostel sv. Jošta v Komenského sa-
dech dal vystavět Jan starší Bruntálský z Vrb-
na v roce 1612. Jedná se o pozdně renesanč-

ní stavbu, k níž byla v první polovině 18. sto-
letí  přistavěna sakristi e a roku 1791 dřevě-
ná zvonice. 

Slavnostní posvěcení základního kamene 
evangelického kostela ve Frýdku, novogo-
ti cké stavby z režných cihel na Husově ulici, 
se konalo 8. května 1910 za účasti  několika 
ti síc evangelíků ze širokého okolí.

Na místě, kde se 
dnes nachází kostel 
sv. Jakuba Většího, v 
Místku původně stá-
val polodřevěný kos-
tel, který byl zasvěce-
ný svatému Mikuláši. 
Tento kostel však při 
požáru města v roce 
1602 vyhořel, a tak 
byl místo něj postaven 
nový, jehož patronem 
se stal sv. Jakub. 

Základní kámen 
místeckého kostela 
sv. Jana a Pavla byl 
položen v roce 1763, 
kostel byl vystavěn 
podle projektu, jehož 
autorství bylo připsá-
no architektu a stavi-
teli ve službách olo-
mouckého biskupa 
Josefu Ignáci Cyrani-
mu z Boleshausu. 

Místecký kos-
tel Všech svatých 
na Frýdlantské ulici 

je jednolodní a byl vystavěn v letech 1716-
1730 nákladem měšťana Rudolfa Vidomuse 
a jeho manželky Rozálie jako poděkování za 
záchranu života před morem. V okolí kostela 
se nacházel hřbitov, kde se pohřbívalo poté, 
co byl zrušen hřbitov u sv. Jakuba. Na hřbito-
vě stála kaple sv. Kříže, která však byla v roce 
1793 zrušena. V roce 1892 došlo k uzavře-
ní hřbitova a na uvolněném prostoru byl vy-
tvořen nynější Malý park.

Historicky cenná jsou obě náměstí . Na 
frýdeckém náměstí  se nacházejí původ-
ně renesanční domy, které většinou prošly 
v 18. a 19. století  stavebními úpravami. Ve 
středu náměstí  stojí kašna z roku 1890 s li-
ti novou sochou sv. Floriána datovanou do 
roku 1863 a v prostoru před zámkem je na 
zdobném podstavci umístěna socha sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1727. 



Hanáci chodili na poutě do Frýdku
Bazilika Navští vení Panny Marie ve Frýdku byla v minulosti  vý-

znamným poutním místem. Směřovali k ní poutníci nejen ze Slez-
ska, ale také z Hané a ze Slovenska. Po příchodu do Frýdku se pro-
cesí shromáždila na náměstí  a odtud procházela přes Hlubokou 
ulici k bazilice. V jednom ze zdejších domů několik let bydlel pra-
děd významného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Oblíbenost 
poutního místa ve Frýdku ze strany Hanáků je vysvětlována zázrač-
ným uzdravením hraběnky z Tovačova, která prý po této události  
každoročně vypravovala do Frýdku velká procesí. 

Procesí k Panně Marii Frýdecké neskončila vždy dobře. Když se 
vracely s hanáckým procesím domů Marie Novotná z Doloplaz a 
Anna Polášková z Benetek, utopily se v rozvodněné řece Ostravici. 
Byly pohřbeny v kryptě pod lodí baziliky Navští vení Panny Marie. 
V této kryptě je uloženo také několik kněží, staroměstský fojt Jo-
sef Kocich a jiné významné osobnosti , v roce 1955 do ní byla ulože-
na část ostatků členů hraběcí rodiny Pražmů, nacházejících se do té 
doby v kryptě pod kaplí Sv. Kříže. Lidé, kteří se účastnili procesí k Panně Marii Frýdecké, větši-

nou neopominuli navštívit „Hájek“. U pramene vyvěrajícího ze 
stráně postavil v roce 1786 lesník Michal Hirschheimer dřevě-
ný kříž. Frýdecký farář hrabě Justus Vilém Pražma nechal opat-
řit tento kříž přístřeším, jeho nástupce Josef Karel Šíp vybudoval 
v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Kříže a farář Pavel Prutek 
dal zhotovit v roce 1840 kamennou studni. Farář Karel Findinský 
pořídil cementovou nádržku na vodu, studni opravil a kapli s no-
vým sousoším Kalvárie v roce 1871 slavnostně posvětil. Poutní-
ci věřili, že voda ze studánky, která se tam nachází, má zázrač-
nou moc. Každý se napil, omyl se ve „svaté“ vodě a nabral si ji 
do lahvičky domů jako dárek z pouti. Frýdecko-místecká radnice 
se v posledních letech podílela na rekonstrukci kaple i na vylep-
šení přístupu k samotnému prameni. V jeho blízkosti také vznik-
la ve Frýdeckém lese naučná stezka.

Na místeckém náměstí  se nacháze-
jí dvoupatrové domy, které mají většinou 
pozdně renesanční jádra, prošly však častý-
mi přestavbami a úpravami. Většina fasád 
má historicko-eklekti cký ráz, mnohé domy 
mají zachované podloubí.

V Hluboké ulici ve Frýdku stály až do 
roku 1985 tři polodřevěné domy z 2. po-
loviny 18. století , které byly ukázkou přeží-
vání vesnické architektury v prostředí ma-
lého města. Až nedávno se podařilo jejich 
odkaz alespoň částečně obnovit.

Z mnoha pomníků a památníků stojí za 
zmínku především ty „bezručovské“, které 
jsou přímo či nepřímo připomínkou jeho 
místeckého působení. U Kina Petra Bez-
ruče se například nachází Památník Slez-
ských písní, který je vybudován z bludných 
balvanů, na nichž jsou uvedeny ti tuly nej-
známějších básní sbírky.



Žilina
Historickým vývinom, 

tradíciami i súčasnos-
ťou patrí Žilina nepochyb-
ne medzi najvýznamnejšie 
mestá Slovenska.

Žilina má množstvo sta-
vebných a historických 
pamiatok. Medzi naj-
významnejšie patrí Kostol 
sv. Štefana – kráľa, kto-
rý bol vybudovaný okolo 
roku 1230. Má románske 
základy s gotickými i ba-
rokovými úpravami a veľ-
mi cenné sú stredoveké 
maľby z druhej polovice 
13. storočia. Z prvej po-
lovice 13. storočia je i pô-
vodne farský – dnes už ka-
tedrálny – Kostol Najsvä-
tejšej Trojice. Vedľa kos-
tola je renesančná stav-
ba Burianovej veže po-
stavenej v rokoch 1526-1534, ktorá slúžila 
i ako zvonica. V roku 2008 boli archeológ-

mi objavené základy staršej stavby, pova-
žovanej spočiatku za žilinský hrad. Tieto sa 

nachádzali v blízkosti kosto-
la, ďalším výskumom sa zisti-
lo, že sa jedná o staršiu mest-
skú vežu, ktorá bola súčasťou 
opevnenia mesta z 15. storo-
čia. Medzi významné pamiat-
ky baroka patrí Kostol sv. Bar-
bory – františkánsky a Kostol 
Obrátenia sv. Pavla – sirotár-
sky.

Mariánske námestie ako je-
diné námestie na Slovensku 
má zachované laubne – v mi-
nulosti nazývané podsiene, 
a preto je toto námestie je-
dinečnou pamiatkou. Na ná-
mestí a v dvoch ďalších ulič-
kách je 44 laubní. V roku 1987 
bolo námestie a okolité uli-
ce vyhlásené za mestskú pa-
miatkovú rezerváciu. Väčši-
na domov má gotické alebo 
renesančné kamenné pivni-
ce, stavby v nadzemí sú rene-
sančné, ale i moderné z dvad-
siateho storočia.

Medzi skvosty architektúry 
mesta patria aj secesné domy 

zo začiatku 20. storočia, najmä Rosenfeldov 
palác z roku 1912 na dnešnej Hurbanovej uli-
ci. Architekti  funkcionalizmu vytvorili v mes-
te množstvo krásnych budov v období rokov 
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1925-1940. Medzi ne patrí i budova fi -
nančného paláca – dnes Dexia banka od 
významného slovenského architekta M. 
M. Scheera. Jedinečnou na Slovensku 
je i stavba Neologickej synagógy z roku 
1931. Projektoval ju berlínsky architekt 
P. Behrens v štýle maurskej architektúry. 
Aj v období po roku 1945 vzniklo množ-
stvo zaujímavých stavieb najmä od arch. 

F. Čapku. I v súčasnosti  vznikajú mnohé mo-
derné stavby, ocenené i z celoslovenského 
hľadiska, napr. od arch. Ľ. Koreňovej.

Medzi najznámejšie stavebné skvosty patrí 
drevený kostolík v Trnovom zo 16. storočia a 
najmä Budatí nsky hrad. Dnes je sídlom Považ-
ského múzea, ktoré má okrem iných i zbierku 
drotárskych výrobkov, ktoré vznikli práve v re-
gióne okolo Žiliny. Sú tu predmety i z pôvod-
ného Mestského múzea Žiliny založeného v 
roku 1942. Múzeum má expozície i na hrade 
Strečno, v Terchovej a v Čičmanoch. Návštev-
ník mesta si môže pozrieť i expozície Považskej 
galérie na Hlinkovom námestí .

Žilina má jedno prírodné kúpalisko, jednu 
krytú plaváreň, dva bazény, 22 školských telo-
cviční, jeden štadión, dve športové haly, jeden 
zimný štadión. Mesto má dve divadlá – mest-
ské a bábkové. Okrem Považskej galérie ume-
nia tu pôsobia i 3 súkromné galérie. Pre náv-
števníkov mesta je k dispozícii množstvo ho-
telov a ubytovacích a stravovacích zariadení. 
Mesto pre obyvateľov a návštevníkov organi-
zuje množstvo kultúrnych a osvetových pod-
ujatí . Mesto v spolupráci s organizáciami tre-
ti eho sektoru organizuje množstvo kultúrnych 
a osvetových podujatí , ako napr. Staromestské 
slávnosti , Jašidielňu, fašiangové slávnosti  Car-
neval Slovakia, Kultúrne leto a množstvo iných 
TOP podujatí . História i súčasnosť radí Žilinu 
medzi najvyspelejšie mestá Slovenska, ktoré 
vytvorilo pre svojich obyvateľov dobré pod-
mienky pre život v meste. Návštevníkom Žili-
ny poskytuje informácie Turisti cká informačná 
kancelária (TIK) mesta tak, aby mohli spoznať 
naše mesto i krásy jeho okolia.

Mgr. Peter ŠtanskýFoto: Vladimír Štepánek
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Partneři projektu: Beskydské informační centrum

Region Beskydy

Zájmové sdružení
právnických osob

Náměstí  Svobody 6
738 02 Frýdek-Místek

Česká republika

Tel: +420 739 203 934
e-mail: valaskova.dagmar@beskydy-info.cz

www.regionbeskydy.cz

Združenie Región Beskydy

Mestský úrad v Žiline
Námesti e obetí  komunizmu 1

011 31  Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 417 235 564
Fax: +421 417 235 564

e-mail: beskydy@zilina.sk
www.beskydy.sk

Frýdek-Místek:

Náměstí  Svobody 6
Tel. :558 646 888

info@beskydy-info.cz

Zámecké náměstí  1257
Tel.:558 438 391

frydek@beskydy-info.cz
 

Frýdlant nad Ostravicí:

Hlavní 308
Tel.:558 676 909

frydlant@beskydy-info.cz

www.beskydy.com

MĚSTA PREZENTOVANÁ V TOMTO VYDÁNÍ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MESTO ŽILINA

Nám. obetí  komunizmu 1
011 31  Žilina

Slovenská republika

tel.: 417 063 111
kc_podatelna@zilina.sk

www.zilina.sk

Radniční 1148
738 22  Frýdek-Místek

Česká republika

tel./fax.: 558 609 111
podatelna@frydekmistek.cz

www.frydekmistek.cz


