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Anketní otázky
Na anketní otázky k turisti ckému ruchu odpovídá primátor 

města Turzovky Miroslav Rejda a místostarosta Frýdlantu nad 
Ostravicí Bohumil Dolanský, který je předsedou Mikroregionu 
Frýdlantsko-Beskydy.

ného centra, kde ponúkame informácie tu-
risti ckého charakteru, informácie o podujati -
ach a akti vitách počas celého roka. K dispozí-
cii pre turistov sú takti ež infokiosky, kde sú sú-
stredené informácie pre širokú verejnosť. Ur-
čite nemôžme zabudnúť na podujati a Turzov-
ského leta, najmä festi valy, ako sú Drotária, 
Rock Beskyd Fest alebo folklór a ľudové tra-
dície počas Beskydských slávností , ktoré láka-
jú do nášho mesta ti sícky návštevníkov. Med-
zi najväčšie ťaháky do nášho mesta s určitos-
ťou patrí aj Areál športu a oddychu v Závo-
dí – komplex takmer 20 športovísk na voľnej 
ploche i v krytej nafukovacej hale (futbal, vo-
lejbal, basketbal, tenis, minigolf, pentanque, 
bedminton, hokej a hokejbal, dopravné ihris-
ko a mnoho ďalších).“

„Město má přímý vliv na fungování rela-
xačního centra Kotelna (GIFF Aréna), kde se 
snažíme držet rodinné prostředí a příznivou 
cenovou politiku. Máme zde i další rozvojo-
vé plány, kdy chceme vybudovat větší bazén 
rodinného typu, především pro mladé ro-
diny. Vzali jsme si za své i upozorňovat na 
zdejší řemeslnou tradici, proto provozuje-
me Galerii uměleckého smaltu a litiny. Po-
kračujeme také v projektu budování Bes-
kydské cyklostezky, kdy je společným cílem 
beskydských starostů zkompletovat cyklis-
tické spojení z Ostravy do Beskyd na kvalit-
ních površích s dostatečnou šířkou. Snažíme 
se rovněž, aby byla ve městě dostupná po-
třebná sportoviště, která neustále rozšiřuje-
me, protože vnímáme poptávku lidí po ak-
tivním odpočinku.“

1. Čo by návštevník vášho mesta (regiónu) 
určite nemal opomenúť?

„Medzi najviac turisti cky navštevované 
miesto určite patrí pútnické miesto na hore 
Živčáková s liečivými prameňmi. Raritou toh-
to regiónu je samozrejme aj Korňanský ropný 
prameň alebo Klokočovské skálie, za povšim-
nuti e takti ež stojí pozrieť si Turzovský baro-
kový kostol Nanebovzati a Panny Márie z roku 
1759, interiér ktorého zdobia obrazy význam-
ného slovenského maliara J. B. Klemensa. Za 
zmienku stojí určite súsošie Drotára a džar-
ka – pamätník pripomínajúci slávnu drotársku 
históriu z dielne akademického sochára Miro-
slava Cipára, alebo pamätná izba astronauta 
Eugena Černana vo Vysokej nad Kysucou, od-
kiaľ pochádzajú jeho rodičia.“

„Tipů lze dát samozřejmě spoustu, záleží 
na ročním období i na typu turisty. Každopád-
ně, pokud to počasí dovolí, doporučoval bych 
prohlédnout si krásu zdejší krajiny z ptačí per-
spekti vy. Význam našeho leti ště roste, pořá-
dají se tu i akce republikového významu, pro-
tože v překrásném prostředí se každému líbí. 
Je rozdíl, jestli absolvujete například tande-
mový seskok v krajině jako placka nebo u nás. 
Pohled na nádherné hory, to stojí za to. I pro-
to jsou tolik oblíbené vyhlídkové lety. Naopak, 
pokud je počasí horší, určitě se dostatečně za-
bavíte v relaxačním centru Kotelna nebo mů-
žete navští vit naši městskou Galerii umělec-
kého smaltu a liti ny. Jinak myslím, že Beskydy 
jsou svou malebností  skutečně v rámci repub-
liky jedinečné hory, máme tady opravdové, a 
přitom dostupné kopce.“

2. Aký typ turistu vaše mesto (región) naj-
lepšie uspokojí?

„Väčšinu územia tvoria horské oblasti , čo 
dáva dobré predpoklady na letnú a zimnú tu-
risti ku. Turistov láka najmä novovybudovaný 
turisti cký chodník po Javorníckych hrebeňoch 
ti ahnuci sa od Makova až po Kysucké Nové 
Mesto. V zimnom období návštevníkov urči-
te uspokojí sieť lyžiarských vlekov na Mako-
ve, Turzovke alebo Rakovej, či bežskárske tra-
sy Beskydami lemujúcimi Kysuce zo severu a 
zimnou krajinou Kysúc.“

„Jsem přesvědčen, že Frýdlant nad Ostravi-
cí a jeho okolí má turistům po celý rok co na-
bídnout. Naše město lidé vnímají jako tradič-
ní nástupní místo do Beskyd. Jsme baštou bě-
žeckého i sjezdového lyžování, turisti ky, cyk-
loturisti ky, aeroturisti ky, či rybářské turisti ky. 
Frýdlant nad Ostravicí už je znám také jako 
centrum raketových sportů, kromě tenisu a 
stolního tenisu si u nás zahrajete i badminton 

a squash. V těsné blízkosti  se nacházejí špič-
kové golfové desti nace. Ve městě se pomalu 
rozrůstá turisti cká ubytovací kapacita, vyšší 
standard mají mnohé nové penziony. Turisti -
ka a cestovní ruch se stávají stále významněj-
ší součástí  života našeho města.“

3. Kam pozývate napríklad zahraničné de-
legácie, keď im chcete dopriať gurmánsky 
zážitok?

„Reštaurácia Artemis je ideálnym miestom, 
kam pozývame naše návštevy. Príjemné pro-
stredie tejto modernej reštaurácie, široká po-
nuka jedál, nápojov, špičkový servis a profesi-
onálna obsluha je predpokladom spokojnos-
ti  našich hostí  a takti ež návštevnikov nášho 
mesta.“

„V centru města máme dostatek restaurač-
ních zařízení, o kterých víme, že v nich našim 
hostům bude chutnat. Za klidem, romanti kou 
a přírodou můžeme vyrazit za město směrem 
na Ondřejník do Letohrádku, jedinečnou at-
mosféru určitě má restaurace Imrvére, kde na 
vás dýchnou staré časy. Nebál bych se pozvat 
návštěvníky do restauračního zařízení Mer-
lin přímo na frýdlantském náměstí , doporučil 
bych Harcovnu ve Frýdlantě s tradiční nabíd-
kou zdejší kuchyně, při různých akcích se nám 
osvědčil například i Hotel Hamr nebo Odra na 
Ostravici.“

4. Čo samospráva za posledné roky pre tu-
rizmus urobila?

„Základným krokom pre rozvoj turizmu 
bolo vybudovanie Medzinárodného informač-



Otevřená náruč hor i místních lidí
Kdo touží po akti vní dovolené, v Besky-

dech se nemůže zklamat. Například tenis si 
lze dnes zahrát prakti cky v každé obci, při-
čemž nejlepší podmínky nabízí Frýdlant nad 
Ostravicí, který disponuje nádhernou teniso-
vou halou i venkovním letním areálem. Míst-
ní pohosti nství často nabízejí šipky nebo rus-
ké kuželky, můžete si zahrát i bowling – v Os-
travici, v Malenovicích a ve Frýdlantě, kde 
najdete také squashové centrum s dalším 
sportovně rehabilitačním zázemím.

Sportovní a relaxační
centrum Kotelna 

GIFF Aréna
Hamernická 233 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
www.giff arena.cz, www.kotelna.cz,

www.termo.biz 
Telefon +420 558 439 684 
Mobil +420 737 248 281 
E-mail info@giff arena.cz

Kdo potřebuje ještě větší vzrušení, může 
zkusit paragliding. Výborné podmínky vy-
znavači tohoto sportu naleznou v Kunčicích 
pod Ondřejníkem, kde jsou využívány okol-
ní svahy hor. Tradičními místy rozletu jsou 
Smrk, Skalka a Velká Stolová.

Uspokojení v Beskydech naleznou i vy-
znavači agroturisti ky. Průkopníkem v tomto 

Také sjezdovky nabízejí stále lepší para-
metry a některá střediska disponují i sně-
hovými děly, které vyrovnávají rozmary po-
časí. V Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy si 
zalyžujete na těchto místech: Bílá, Čeladná, 
Malenovice, Ostravice, Pstruží, Staré Ham-
ry. Jednotlivá střediska jistě potěší nízkou 
úrovní cen i zázemím a poskytovanými služ-
bami, od půjčoven lyží, přes skiservis, až po 
lyžařské školy a večerní a noční lyžování.

Ať již k nám zavítáte po zemi či vzduchem, 
rádi vás přivítáme v nádherném prostředí 
nejvýchodněji položeného leti ště České re-
publiky, pro motorové i bezmotorové létá-
ní, ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zde můžete 
nerušeně sledovat leti štní provoz nebo se 
rovnou nechat zlákat nabídkou vyhlídko-
vého letu nad překrásnou beskydskou kra-
jinou. Místní Aeroklub Frýdlant n. O. je dr-
žitelem licencí na provozování letecké školy 
i parašuti sti ckého výcviku. Vzdušné opojení 
člověka znovu a znovu svádí a zůstane věč-
nou výzvou, poněvadž ukazuje ono vzneše-
né, čisté a mocné krásno, které bychom bez 
boje se vzdušnými živly nikdy nepoznali.

Agropenzion Lhotka
Telefon +420 558 686 455
Mobil +420 737 931 165

směru je Agropenzion v klidné podhorské 
obci Lhotka, jehož hlavní devízou je nád-
herný ovocný sad.

Aeroklub Frýdlant
P.O.BOX 16

Frýdlant nad Ostravicí 739 11 
Tel./fax : +420 558 677 616

+420 777 000 494



V Beskydech naleznete stovky kilometrů 
značených cyklisti ckých tras s různým stup-
něm obtí žnosti . Od okruhů vhodných pro ro-
dinný výlet s dětmi, přes náročnější trasy až 
třeba po recesisti cký okruh, jakým je Besky-
dy Radegast CykloTrack, s množstvím příle-
žitostí  občerstvit se nejoblíbenějším českým 
nápojem – pivem. Jízda na kole je skutečně 
atrakti vní využití  volného času pro všechny 
milovníky kouzelné beskydské krajiny i pro 
ty, kteří chtějí její krásu teprve poznat.

Trasy jsou značeny standardním plecho-
vým značením ve žlutém provedení, mimo 
běžný silniční provoz také pásovým znače-
ním podobným turisti ckému.

Beskydy nebyly nejbohatším krajem, a 
tak lidé hledali zábavu a obohacení svého 
vnitřního života prostřednictvím lidových 
písní, tanců a tradic, které předávali dalším 
generacím. Jejich přehlídkou jsou například 
Sochovy národopisné slavností  ve Lhotce, 
jež jsou v srpnu každoročním připomenu-
tí m osobnosti  Vincence Sochy, sběratele li-
dových písní a tanců.

Svahy hor jsou ještě stále posety množ-
stvím typických dřevěných obydlí, dřevěné 
kostelíky jsou však spíše raritou. Mimořád-
ně cennou kulturní památkou je dřevěný 
kostelík v Kunčicích pod Ondřejníkem s pů-
vodními malovanými ikonami, rovněž Dře-

věný kostel sv. Bedřicha na Bílé patří k nej-
zajímavějším památkovým objektům.

Lidovou tvořivost a folklór naleznete na 
každoroční Výstavě zájmové umělecké čin-
nosti  v Beskydech v Ostravici, kde místní 
tvůrci přes léto prezentují své obrazy, dřevo-
řezby, keramiku, práce z kovu i dřeva, krajky, 
paličkování, výšivky a další lidovou tvorbu.

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy nabízí 
také přehradní nádrže, koupaliště, venkovní 
a vnitřní bazény i řeku vhodnou ke koupání. 
V obci Baška se nachází malá vodní nádrž, 
sloužící k rekreaci či rybaření, která je situo-
vána v pěkném prostředí, zčásti  obklopena 
lesoparkem. Na jihovýchodním břehu pře-

hrady se nachází autokemp s 
kapacitou 120 stanů a 40 kara-
vanů, ubytování je možné rov-
něž ve dvou až čtyřlůžkových 
chatkách. K dispozici jsou nově 
vybudovaná sportoviště (dvě 
hřiště s umělým povrchem a 
dvě hřiště na plážový volejbal). 
Sezónně funguje půjčovna lo-
děk a šlapadel, která se nachá-
zí vedle restaurace Kotva. 

Přehrada Baška
Baška 420

Mobil: +420 736 422 761,
tel.: +420 599 520 261

E-mail: autokemp@baska.cz
www.baska.cz



CESTA NA ONDŘEJNÍK
Trasa lehká – středně těžká

Frýdlant n. O. ČD /M/ - Frýdlant n. O. - podchod (0,5 km) – Ond-
řejník – Solárka (3,5 km) nebo cestou pro osobní auta (5 km)

Nenáročný výstup na vrchol začněte z Frýdlantu n. O. po mod-
ře značené cestě.

Modrou značku pak můžete opusti t a procházet se po vedlejších 
lesních, strmějších cestách. K chatě Ondřejník se dá taky dojet au-
tem. Na vrcholu budete odměněni nádhernými výhledy do údolí 
Frýdlantu a na okolní hory. Ve Frýdlantě n. O. můžete navští vit Ga-
lerii uměleckého smaltu a liti ny společně s expozicí malíře a grafi ka 
Ferdiše Duši a se souběžně probíhajícími výstavami. 

V místní části Bašky, zvané Hodoňovi-
ce, je oblíbeno koupání u splavu, podob-
ně jako ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde je 
rovněž možnost campingu. Přírodní nádrž 
k rekreaci nabízí také Kunčice pod Ond-
řejníkem.

Vodní dílo Šance je nádhernou oblas-
tí , ale k ochraně jakosti  a zdravotní nezá-
vadností  vody, která slouží jako zdroj pitné 
vody, byla stanovena v povodí nádrže limi-
tující pásma hygienické ochrany.

Největší koupaliště, i s tobogánem, na-
leznete ve Frýdlantě nad Ostravicí, men-
šími venkovními bazény disponují nejrůz-
nější ubytovací zařízení, časté jsou vnitřní 
bazény v hotelích – například Hotel Pro-
sper, Zámeček (Čeladná) či Odra, Montér 
(Ostravice).

V pohoří Beskyd se rozhodně nemůžete 
nudit ani v zimě. Pří nezbytně nutné opa-
trnosti  a respektováni zásad horské turisti -
ky si můžete užít i pěší túry, ale více toho 
uvidíte, když využijete zdejší výborné pod-
mínky pro běžkaře. Například v okolí Pus-
teven můžete vyrazit na několik běžeckých 

Tip pro pěší turistiku:

okruhů, upravených pro klasický styl a mís-
ty dokonce i pro bruslení. Plnohodnotný 
zimní běžecký areál světových parametrů 
s umělým osvětlením a zasněžováním se 
snaží vybudovat v Golf & Ski Resortu Os-
travice. Přesvědčte se, jak jsou se svým zá-
měrem daleko.

Golf & Ski Resort Ostravice
Ostravice 699, 739 14

Tel./fax: +420 558 431 549
Mobil: +420 724 913 411

E-mail: info@golf-ostravice.cz
www.ostravice-golf.cz



Tipy na výlet
VRCH ŽIVČÁKOVA

Podobne ako v Lourdách, Medžugorí či vo 
Fati me sa aj na Kysuciach na vrchu Živčáko-
va Turzovčanovi Matúšovi Lašutovi zjavila 
Panna Mária. Zvesť o zjavení Matky Božej sa 
rýchlo rozšírila, a tak na Živčákovu začali prú-
diť ti síce pútnikov z celého Slovenska a zo za-
hraničia. Domov si odnášali zázračnú vodu z 
tamojšieho prameňa, ktorej sa pripisujú zá-
zračné liečivé účinky. V roku 1992 dal kar-
dinál Ján Chryzoston Korec súhlas na posta-
venie Kaplnky Panny Márie Kráľovnej poko-
ja, ktorú slávnostne vysväti li v októbri 1993. 
Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1992 navští vil 
Slovensko, posväti l základný kameň chrámu 
Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Vrch Živčákova sa nachádza asi 3 km východ-
ne od mesta Turzovka – vzdušnou čiarou. Vr-
chol má nadmorskú výšku 787,7 metra a vedie 
naňho viacero prístupových chodníkov.

Prístupová cesta z Korne
Z Korne – je na kopec vybudovaná asfal-

tová cesta, ktorá vedie od korňanského kos-
tola, malebnými lúkami a lesmi, tesne oko-
lo živčákovských prameňov až po kaplnku na 
horu. Popri nej je vybudovaná Krížová cesta, 
dielo umeleckého rezbára Antona Kaduru.

Chodník z Turzovky – Vyšného Konca
Najfrekventovanejším chodníkom pútni-

kov je ten najstarší, ktorý začína na parkovis-
ku vybudovanom priamo na brehu rieky Ky-
suca, asi 200 metrov východne od železnič-

nej stanice Turzovka – Vyšný Koniec. Chodník 
od mosta cez rieku stúpa strmo hore, ale po 
stovke metrov milosrdne zvoľňuje a kľukatí  
sa miernym, zalesneným svahom až na sa-
motný vrch. Celá trasa tohto tradičného vý-
stupu na Živčákovu je lemovaná ti síckami ob-
rázkov a iných predmetov, ktoré tu po sebe 
ponechávali ľudia, či už ako prejav vďaky za 
Božiu pomoc alebo ako istú formu vlastnej 
obety. Pár desiatok metrov pred areálom ka-
plnky sa začína Krížová cesta vyzdobená nád-
hernými drevenými plasti kami zachytávajú-

cimi posledné hodiny Kris-
ta pred smrťou na Golgo-
te – dar rakúskych veria-
cich. Tesne po skončení 
Krížovej cesty, tam kde už 
ústí  chodník na lúku s ka-
plnkou, je obnovený oltá-
rik so sochou Božej Matky, 
ktorého sčasti  si pamätajú 
takmer celú históriu živčá-
kovských pútí .

Chodník z Turzovky
– Závodia 

Keď sa vyberiete z Tur-
zovky cez most do Závodia 
a zahnete pomedzi rodin-
né domčeky smerom k vo-
dárni, dostanete sa ponad 
ňu na okraj lesa, kde sa 
začína dnes pomerne za-
budnutá cesta, ktorá vás 
zavedie cez krásne záku-
ti a, priamo na miesto Zja-
venia.

Pútnické miesto 
Areál pútnického mies-

ta Živčákova je učupe-
ný na malej čistinke, zo 

všetkých strán obkolesenej vencom smre-
kového lesa. Jeho centrom je novovybudo-
vaná kaplnka, v ktorej sa slúžia sväté omše. 
Nad oltárom je veľký drevený kríž, socha 
Panny Márie, ktorú vytvoril Alois Lasák a 
obraz Božej Matky, ktorý zachránila zo zho-
reniska Mária Haferová – Matejová a ne-
skoršie bol zrekonštruovaný až v Nemec-
ku. Skutočným rezbárskym skvostom je 
pred kaplnkou stojaci, detviansky kríž, kto-
rý je darom pútnikov z tejto rázovitej stre-
doslovenskej obce. V rámci areálu kaplnky 
sú vybudované aj 2 kiosky na predaj občer-
stvenia a literatúry.

Pramene
Pramene, pre jedných obľúbenej, pre 

iných liečivej, vody sa nachádzajú asi 300 
metrov od kaplnky – smerom na Korňu. Pô-
vodný prameň Lurdskej Panny Márie, vyko-
paný Jurajom Kavalkom, je doplnený o novo-
vybudované pramene Božského Srdca a Srd-
ca Panny Márie. Trochu mimo hlavnej trasy, 
ti ež asi 300 metrov od kaplnky, ale smerom 
vľavo od cesty priamo v lese, vyviera pra-
meň, ktorý dostal názov „Očný“.

KYSUCE
Pre Kysuce je charakteristi cká zachovaná 

príroda, romanti ka hôr s nečakanými výhľad-
mi, s idylickými dolinami, rozsiahlymi lesmi 
bohatými na zver a lesné plody. Horské po-
líčka, lúky, pastviny, malé skupinky dreve-
ných domov a samoty dodávajú krajine ko-
paničiarsky ráz.

Vďaka bohatstvu lesov oblasť Kysúc posky-
tuje rôznorodé možnosti  oddychu a rekreácie. 
Krásu krajiny umocňuje chránená krajinná ob-
lasť Kysuce, ktorú tvoria dve samostatné krajin-
né časti  Javorníky a Kysucké Beskydy. Chráni sa 
tu neobyčajne zachovaná fl óra a fauna. 

Foto: Jaroslav Velička



Návštevník sa môže zozná-
miť s atrakti vitou – Korňan-
ským ropným prameňom a 
môže ochutnať viacero mine-
rálnych vôd. Na území mesta 
Čadca sa nachádzajú Vojtovský 
prameň (charakteristi cký pra-
videlnými výronmi metánu) a 
Bukovský prameň (siričitý). 

Najkrajšími miestami oblas-
ti  v Javorníkoch, Turzovskej vr-
chovine, Kysuckých Beskydách 
i Kysuckej vrchovine vedú tu-
risti cké značkované chodníky 
umožňujúce pešie túry na vy-
hliadkové končiare. 

V oblasti sú veľmi dobré 
podmienky na zimnú turisti-
ku a zjazdové lyžovanie. Vrchy 
majú ideálny terén na bežec-
ké lyžovanie. Zjazdové svahy 
sú predovšetkým v najväčšom 
lyžiarskom stredisku Kysúc na 
Veľkej Rači.
Ľudová architektúra a fol-

klór sa zachovali vo viacerých 
obciach Kysúc. Vo Vychylovke, 
v doline Chmúrovho potoka je 
Múzeum kysuckej dediny, kto-
rého súčasťou je aj lesná úvra-
ťová železnica. 

V kopaničiarskej osade Nová 
Bystrica je zachovaná ľudová 
architektúra.

Známe folklórne podujati a 
v regióne sú: folklórny festi -
val Beskydské slávnosti  v Tur-
zovke, Podujati a v Ochodnici a 
Goralské slávnosti  v Skalitom.

BREST NA MAKOVE 
Je jeden z najmohutnejších 

príkladov brestu hrabolistého 
v strednej Európe. Rasti e v hor-
nej časti  osady Papajovci, pat-
riacej do katastrálneho územia 
obce Makov v časti  Kopanice 
v blízkosti  červenej turisti ckej 
značky vedúcej na hrebeň Ja-
vorníkov, smer Semeteš. Rasti e 
v nadmorskej výške 720 m. Po-
prsný obvod kmeňa je 590 cm, 
pri koreňoch 1180 cm. Výška 
stromu je 30 m a odhadovaný 
vek 400 rokov (niektorí odha-
dujú vek až na 600 rokov).

KORŇANSKÝ ROPNÝ PRAMEŇ 
sa nachádza v Chráne-

nej krajinnej oblasti Kysuce 
na území obce Korňa. V roku 
1984 bol vyhlásený za prírod-
nú pamiatku. Dokumentu-
je jednu z vlastností flyšové-
ho pásma – roponosnosť. Na 
chránenom území s rozlohou 
0,171 ha vidieť prirodzený vý-
ver ľahkej ropy s vysokým ob-
sahom olejov s občasnými vý-
ronmi metánu. V okolí sa už v 
roku 1898 a potom až po ob-
dobie 2. svetovej vojny odvŕ-
talo niekoľko vrtov. Hodnote-
nie ložísk v súčasnosti je ne-
perspektívne.

KLOKOČOVSKÉ SKÁLIE
Prírodná rezervácia s ukáž-

kou guľovej odlučnosti  paleo-

génnych pieskovcov až zlepen-
cov v geologickom odkryve na 
skalnej hrane 300 m dlhej a 
15-25 m vysokej. Leží na území 
obce Klokočov na výmere 6,12 
ha. Pravidelná guľa s prieme-
rom 70 cm ukazuje na špecifi -
ká usadzovania vo vtedajšom 

mori. Popri 
geologickom 
význame je 
predmetom 
ochrany aj 
bohaté ná-
lezisko chrá-
nenej rast-
liny rebrov-
ky rôznolis-
tej. Ku ská-
liu sa dá do-
stať po mod-
ro značko-
vanej turis-
ti ckej znač-
ke križujú-
cej hlavnú 
cestu medzi 
Klokočovom 
a Olešnou. 
Vzdialenosť 
od cesty je 
cca 700 m.

VEĽKÁ RAČA
– NAJVYŠŠÍ VRCH KYSÚC 

Najvyšší vrch Kysúc, Veľká 
Rača s nadmorskou výškou 1 
236 m leží na hraniciach s Poľ-
skom. Na jeho vrchole sa na-
chádza národná prírodná rezer-
vácia so zachovanými zvyška-
mi lesných spoločensti ev bu-
čín a smrečín pôvodnej skladby 
lesného porastu Kysuckých Bes-
kýd na rozlohe 313 ha. Rezervá-
cia územne patrí obciam Klubi-
na, Oščadnica, Stará Bystrica a 
Zborov nad Bystricou. Rozsah 
nadmorských výšok je medzi 
760 až 1236 m. Vrchol budujú 
horniny račianskej jednotky ma-
gurského príkrova. Pod vrcho-
lom, rozpadom lavíc pieskovcov 
vznikli otvory tzv. jaskyne. Patria 
medzi pseudokrasové (nepravé 
krasové) javy. Známe sú pod ná-
zvom Skalné diery a nachádza-
jú sa v blízkosti  značkovanej ze-
lenej turisti ckej trasy. Na vrchol 
Veľkej Rače vedie z Dedovky ná-
učný chodník, ktorý má šesť in-
formačných panelov.

(Více informací o Dolních
Kysucích v příští m vydání)



 

Opravdovým lyžařským 
střediskem v Beskydech 
je obec Bílá. Už její  název 
napovídá, že je díky dob-
rým sněhovým podmín-
kám v zimních měsících ly-
žaři vyhledávanou oblastí . 
Uspokojí sjezdaře i vyzna-
vače běžek a snowboardin-
gu. V provozu je čtyřsedač-
ková lanovka, lyžařské vleky 
a upravené sjezdovky v Bílé, 
na Mezivodí, na Třeští ku i 
na Bumbálce a pro běžec-
ké lyžování upravené stopy.

Zima v Beskydech

Tip
SKI AREÁL OPÁLENÁ

Ideálním místem pro volný čas je i Ski areál Opá-
lená. Zde našli využití  i mimo zimní období, kdy si tu 
můžete zařídit na půjčených koloběžkách. Jízda po 
čtyřkilometrové trase vedoucí příjemným lesním 
prostředím s jedinečnými výhledy na okolí nesku-
tečným zážitkem pro celou rodinu. K dispozici jsou 
trekkingové i profesionální sjezdové koloběžky, ale 
také motorové buginy.

Sjezdovka Třeští k se na-
chází v krásném prostředí 
na hřebenu Vsackých Bes-
kyd ve výšce 850 m. n. m. 
Vleky areálu jsou umístěny 
na severním svahu a býva-
jí zde dobré lyžařské pod-
mínky. Areál leží v bezpro-
střední blízkosti  hlavního 
silničního tahu Rožnov pod 
Radhoštěm - Bumbálka asi 
2 km před hraničním pře-

Lyžařský areál SKI VÍTKOVICE – Bílá

chodem. V areálu jsou dva 
vleky. Sjezdovka je dlouhá 

Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, www.skibila.cz
Telefon: +420 558 690 163, E-mail: info@skibila.cz

Lyžařský areál SKI VÍT-
KOVICE- Bílá je tvořen řa-
dou sjezdových tratí  od 
střední obtí žnosti  až po 
sjezdovky pro začáteční-
ky a výuku dětí . Součás-
tí  areálu je snowpark pro 
snowboarding, umístě-
ný na sjezdovce č. 5 v již-
ní části  areálu. Sjezdovky 
jsou uměle zasněžovány 

technickým sněhem a dvě 
jsou i uměle osvětleny, což 
umožňuje kvalitní večerní 
lyžování.

V areálu je k dispozi-
ci lyžařská škola i pro ty 
nejmenší začínající lyžaře, 
SKI servis a půjčovna lyžař-
ského vybavení pro sjez-
dové lyžování, snowboar-
ding i běžecké lyžování.

Lyžařský areál SKI BÍLÁ-MEZIVODÍ
Lyžařský areál SKI Mezi-

vodí se nachází v obci Bílá 
v nadmořské výšce 602-
712 m n.m. V areálu jsou 
čtyři sjezdovky délky 550, 
450, 250 m a dětská 50 
m dlouhá. Sjezdovky jsou 
denně upravovány, umělé 

zasněžování na všech čty-
řech sjezdovkách. Přepra-
vu zajišťují tři vleky Poma 
a dětský vlek.

Lyžařská škola pro děti  
od 5 do 14 let. Půjčov-
na lyžařského vybavení 
a snowboardů. Speciál-

ní SKI CROSS pro snowbo-
ard i lyže. 

550 m, sjezdovka u dětské-
ho vleku je dlouhá 200 m. 

Bílá-Mezivodí,
739 15 Staré Hamry 

Telefon: +420 558 690 025 
E-mail:

skimezivodí@seznam.cz 
www.skimezivodi.cz

Sjezdovka Třeštík

Lyžařské středisko v 
nadmořské výšce cca 900 
m n.m. se nachází na hra-
nicích České a Slovenské 
republiky přibližně 1200 
m od centra Bumbálky 

Bílá 050, 739 15 Staré Hamry, htt p://nashost.cz/celnica
Telefon: +420 558 437 828, +420 602 875 844

E-mail: tresti k.celnice@seznam.cz

SKI KLEMA Bílá – Bumbálka
po hřebenu hor směrem 
na východ k Masaryko-
vě chatě. Orientace svahu 
na sever. V areálu dva vle-
ky – teleskopický a dětský 
lanový a jedna sjezdovka.

Bumbálka, Bílá , 739 15 Staré Hamry 
Telefon: +420 724 225 666
E-mail: klema.p@email.cz

Pokud počasí není zrov-
na ideál nebo si prostě po-
třebujete od lyžování na 
den odpočinout, můžete 
navští vit některou z bes-
kydských galerií.

Ve frýdlantském kultur-
ním domě vznikla Galerie 
umělecké liti ny a smaltu, 
těžící z deseti leté historie 
místního Mezinárodního 
sympozia smaltu, prostor 
zde našly i artefakty ně-
kdejšího Památníku Fer-
diše Duši, zdejšího rodá-

ka. Také Ostravice se zařa-
dila mezi beskydské obce 
se stálou výtvarnou gale-
rií a navázala na zdejší vý-
tvarnou tradici vytvoře-
nou zejména Leopoldem 
Parmou, jehož dílo je zá-
kladem galerie. Hodnotné 
výstavy nejen regionálních 
tvůrců představuje každo-
ročně Památník Josefa Ka-
luse v Čeladné, galerie se 
nachází také v budově Zá-
kladní školy v Kunčicích 
pod Ondřejníkem.



 

V Beskydech se lidé umí bavitV Beskydech se lidé umí bavit
Dobří sousedé dokáží společně praco-

vat, ale také se společně bavit.  O tom svěd-
čí spousta kulturních akti vit, které již mají v 
česko-slovenském příhraničí tradici a jichž se 
často účastní zástupci obou stran. „Pozvat 
souseda“, tedy oslovit zahraničního partnera, 
už patří k bontonu většiny pořadatelů kultur-
ních i sportovních akcí. Přináší to užitečnou 
konfrontaci a obohacení všech zúčastněných. 
Nezaškodí se navzájem inspirovat, poradit si, 
jak se co dá zvládnout, či porovnat síly. Češi 
se Slováky s tí m nemají problém, navzájem si 
rozumí, a to nejen jazykově.

„Tak například druhou sobotu v srpnu pro-
bíhá v Bílé na Konečné tradiční setkání Mo-
ravanů a Slováků s názvem Lidé lidem v Bes-
kydech. Už z názvu je patrné, co je mott em 
akce. Vždyť soutěže pro malé i velké, folk-
lor, kouzlení přiláká vždy stovky účastníků. 
Chlapi, vyhecovaní kamarády, zápolí v tradič-
ních disciplínách – přetahování lanem, tlače-

ní traktoru, zatloukání hřebíků, ští pá-
ní dřeva, zvedání pivního sudu a řadě 
dalších,“ popisuje Dagmar Valášková, 
sekretář Regionu Beskydy, která coby 
někdejší starostka Starých Hamer ví, 

že v této části  
Beskyd byly hra-
nice formalitou 
mnohem dříve 
než se ofi ciálně 
rozřezaly hranič-
ní závory.

Tradicí je také 
Beskydská rallye, kte-
rou pořádá  Turzovský 
veterán club společně 
s městem Turzovka a 
partnery (obcemi Hor-
ních Kysuc – Korňa, Klo-
kočov, Makov a obcemi 

Frýdlantska-Beskydy – Bílá, Ostravice, Če-
ladná a dalšími) o posledním červencovému 
víkendu. Beskydská rallye je setkáním maji-
telů a milovníků historických automobilů a 
motocyklů nejen z Čech, Moravy a Sloven-
ska, ale také vzdálenějších zemí. Diváci se 
mohou těšit na prohlídky vozidel, spanilou 
jízdu, soutěže o nejhezčí dobový kostým či 
jiné zajímavosti . Auta projedou vždy jednu 
etapu územím Slovenska a druhou územím 
Moravy. „Nablýskaná krása zašlých časů je 
divácky atrakti vní. Letos proběhl již 12. roč-
ník,“ připomíná Dagmar Valášková.

Zástupci Turzovky letos nechyběli ani na 
Beskydském Veselétu, konkrétně na akci Bes-
kydské rekordy, kde bylo partnerské město 
Turzovka inspirací k pokusu o zdolání pomysl-
né nejvyšší hory světa Mount Everest.

Slovenští  zástupci zpestřují také další kaž-
doroční významnou kulturní akci Sochovy ná-
rodopisné slavnosti  ve Lhotce, které se kona-
jí koncem srpna na počest sběratele lidových 
písní a tanců z okolí Ondřejníka, zakladatele a 
dlouholetého vedoucího folklorního souboru 
Pilky pana Vincence Sochy. Lidovou zábavu z 
trochu jiného soudku pak nabízí obec Baška a 
její Baškohrátky či Beskydská podkova. Foto: Zdeněk Šrubař



Kalendár podujatí v Turzovke:
Október 2009

Tvorivá dielňa
akcia pre deti  – výrobky

rôzneho druhu s využití m
vybraných techník

Hlavný organizátor:
Slovenský skauti ng,

72. prístav Kysuca, Turzovka
Kontakt: Slovenský skauti ng, 

0905 690 640

Ďakujeme
kultúrny program pre

dôchodcov pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším

Miesto konania: KD R. Jašíka
Hlavný organizátor:

KaSS Turzovka
Kontakt: KaSS Turzovka, 

tel.:041/43 52 308,
kassturzovka@stonline.sk

Filmové predstavenie
pre seniorov a ich vnúčatá
premietanie pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším
Miesto konania: KD R. Jašíka

Hlavný organizátor:

KaSS Turzovka
Kontakt: KaSS Turzovka, 

tel.:041/43 52 308,
kassturzovka@stonline.sk

Beseda s ľudovým liečiteľom 
Miesto konania: KD R. Jašíka

Hlavný organizátor:
KaSS Turzovka

Kontakt: KaSS Turzovka, 
tel.:041/43 52 308,

kassturzovka@stonline.sk

Jubilejná autorská výstava
výstava neprofesionálneho

výtvarníka Leonarda Ulmana
pri príležitosti  jeho
životného jubilea

Miesto konania: KD R. Jašíka
Hlavný organizátor:

KaSS Turzovka, KKS Čadca
Kontakt: KaSS Turzovka, 

tel.:041/43 52 308,
kassturzovka@stonline.sk

November 2009
Ondrzejki – Poľsko
Hlavný organizátor:

Slovenský skauti ng,
72. prístav Kysuca, Turzovka
Kontakt: Slovenský skauti ng, 

0905 690 640

Jašíkove dni v Turzovke
výstava fotografi í:

Na brehu priezračnej rieky
Literárna súťaž:
O cenu R. Jašíka

Miesto konania: KD R. Jašíka
Hlavný organizátor:

KaSS Turzovka, Mesto Turzovka
Kontakt: KaSS Turzovka, 

tel.:041/43 52 308,
kassturzovka@stonline.sk

December 2009 
Betlehemské svetlo v meste

symbolické odovzdanie
svetla primátorovi mesta
a slávnosť svetla v kostole
Miesto konania: Turzovka

Hlavný organizátor:
Slovenský skauti ng,

72. prístav Kysuca, Turzovka
Kontakt: Slovenský skauti ng, 

0905 690 640

Svetlo v Poľsku
odovzdanie Betlehemského 

svetka v Poľsku
Hlavný organizátor:
Slovenský skauti ng,

72. prístav Kysuca, Turzovka
Kontakt: Slovenský skauti ng, 

0905 690 640

Vianočné trhy
trhy spojené s kultúrnym

programom
Miesto konania: Šarkpark

Hlavný organizátor:
KaSS Turzovka, KKS Čadca
Kontakt: KaSS Turzovka, 

tel.:041/43 52 308,
kassturzovka@stonline.sk

Vianočná výstava
výstava vianočných ikebán, ad-
ventných vencov, medovníkov...

Miesto konania: KD R. Jašíka
Hlavný organizátor:

KaSS Turzovka
Kontakt: KaSS Turzovka, 

tel.:041/43 52 308,
kassturzovka@stonline.sk

6.11.2009
Světluškový průvod

Lhotka
558 686 423

www.lhotka.fmseznam.cz

7.11.2009, 20:00
Předkrmášová zábava

Metylovice,
Sokolovna

558 686 129
www.metylovice.cz

9.11.2009, 20:00
Metylovský krmáš

Metylovice, Sokolovna
558 686 129

www.metylovice.cz

14.11.2009
„Lašské dubové lóže“

Čeladná
zasedání u příležitosti  křtu prv-

ního lašského marti nského 
vína a škubání lašské

marti nské husy
558 684 400

21.11.2009
6. Beskydské folkování aneb 

setkání s folkem, folkrockem a 
country

Frýdlant n.O., kulturní dům
soutěžní přehlídka
amatérských kapel

558 604 128
www.frydlantno.cz

28.-30.11.2009
Vánoční výstava

Frýdlant n. O., Dům zahrádkářů
558 676 909

www.beskydy.com

2.12.2009-30.1.2010
Výběr z díla (ARKÁDA)
Frýdlant nad Ostravicí,

Galerie uměleckého smaltu
a liti ny

výstava Pavla Strnadla

558 604 128
www.frydlantno.cz

4.12.2009
Mikuláš na ledě

Frýdek-Místek, VSH
558 631 351

www.sportplex.cz

5.12.2009
Mistrovství Lašska a světa ve 

vrhu lašskou dubovicí
Čeladná, areál hotelu Prosper
akce v rámci návštěvy svatého 

otce Mikuláše v Lašsku
558 684 400

13.12.2009
Vánoční koncert

Lhotka
558 686 423

www.lhotka.fmseznam.cz

25.12.-26.12.2009
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Kalendárium
Lhotka

558 686 423
www.lhotka.fmseznam.cz

26.12.2009
Živý betlém

Frýdlant n.O., náměstí 
558 676 909

www.beskydy.com

27.12.2009
Vánoční koncert v místní kapli

Lhotka
558  686 423

www.lhotka.fmseznam.cz

27.12.2009, 20:00
Štěpánská zábava

Metylovice, Sokolovna
558 686 129, www.metylovice.cz

30.12.2009, 19:00
Předsilvestrovský taneční večer
Frýdek-Místek, Národní dům 
558 438 083, www.kulturafm.cz



Kultúrne pamiatky Turzovky
Obraz mesta dotvárajú pa-

miatkové objekty zachované-
ho kultúrneho dedičstva. V ex-
traviláne, v roztrúsenom osíd-
lení najmä v Turkove, Hline-
nom a Predmieri ich reprezen-
tuje ľudová architektúra dreve-
ných domov. 

V osadách sa zachova-
li ešte pozostatky tzv. „dreve-
ných Kysúc“ – drevenice, hum-
ná, hospodárske dvory, pivni-
ce. Pôvodné domy sú aj v iných 
časti ach mesta, ti e však na-
hrádza súčasná moderná zá-
stavba. Charakter územia do-
tvárajú sakrálne stavby – kos-
toly, kaplnky, murované i dre-
vené zvoníce, kalvárie, prícest-
né kríže, obrázky, sochy či drob-
né plastí ky vo výklenkoch bu-
dov a obytných domov. V teré-
ne je viacero starých vzrastlých 
drevín a stromov, pozoruhodné 
sú najmä dvestopäťdesiat roč-
né lipy v areáli kostola a v cen-
tre mesta.

Najvýznamnejšou sakrálnou 
stavbou, zapísanou aj do zozna-

mu národných kultúrnych pa-
miatok, je rímskokatolícky ba-
rokový Kostol Nanebovzati a 
Panny Márie z roku 1759. Je 
to jednoloďová stavba s poly-
gonálne ukončeným presbyté-
riom a predstavanou vežou. Je 
zaklenutá valenou klenbou s 
lunetami, ktorá je podchytená 
medziklenbovými pásmi, zabi-
ehajúcimi do pilierov. Baroko-
vá fasáda s polkruhovo ukon-
čenými oknami je členená li-
zénovým rámom. Hlavný ol-
tár pochádza z 18. storočia, sú 
tu pamiatky z neskorého baro-
ka a klasicizmu, neskorého i no-
voklasicizmu. Patrí sem stĺpo-
vá oltárna architektúra, taber-
nakullum, oltárne sochy, sochy 
svätcov, reliéfy, baldachýny, ka-
zateľnica, krsti teľnica. Bohato 
zastúpené je tu dielo maliarov 
Jozefa Božetecha Klemensa, 
Alexandra Loszinského ale i ne-
známych tvorcov. Pozoruhodný 
je pseudobarokový organ s po-
lychromovanou drevorezbou. 
Do stredu chórového parapetu 

je zabudovaná 
časť pôvodné-
ho organu z 
roku 1799.

V areáli kos-
tola je Pomník 
padlým v 1. 
svetovej voj-
ne postavený 
v dvadsiatych 
rokoch minu-
lého storočia, 
doplnený ta-
buľou padlým 
v 2. svetovej 
vojne.

V parčíku v 
centre mesta 
medzi stároč-
nými lipami je 
polychromo-
vaný prícest-
ný stĺp Sväté-
ho Jána Nepo-
muckého, rus-
ti kálna práca neznámeho auto-
ra zo začiatku 19. storočia, ná-
rodná kultúrna pamiatka.

V strede mesta v malom par-
číku je Pamätník oslobodenia 
1918 s bustou M. R. Štefáni-
ka, postavený v roku 1924 na 
pôvodnom Miléniovom pamät-
níku z roku 1896, a obnovený v 
roku 1990.

O tom, že Turzovka je živé 
mesto, svedčí i množstvo podu-
jatí  konaných priamo v uliciach 
mesta, alebo v spoločenských a 
výstavných priestoroch Kultúr-
neho domu R. Jašíka a v amfi -
teátri na Bukovine. Za všetky 
možno uviesť zopár tradičných 
ako napr. Stavanie či Váľanie 
mája, medzinárodné futbalo-
vé turnaje Timex cup a O pohár 

česko-slovenskej vzájomnosti  
(najstarší turnaj na Slovensku), 
festi valy Drotária (folk & coun-
try), Rock Beskyd Fest (rock & 
pop), Beskydské slávnosti  (folk-
lór), Jašíkove dni, Benefi čný ad-
ventný koncert, Vianočné trhy 
a mnoho ďalších. O nich sa viac 
dozviete priamo v KD alebo 
v Medzinárodnom informač-
nom centre. V prípade, ak sa 
v meste ubytujete, nenechajte 
si ujsť Turzovskú televíziu, kto-
rá ponúka pravidelné živé i te-
letextové spravodajstvo o všet-
kom dianí v meste a množstvo 
zaujímavých fi lmových doku-
mentov. Turzovku môžete na-
vští viť aj prostredníctvom inter-
netu na stránkach www.mesto-
turzovka.sk alebo www.tvt.sk

Foto: Jaroslav Velička



Beskydy jsou rájem golfBeskydy jsou rájem golfistůistů
Golf může zkusit každý, kdo má vlastnos-

ti , které člověka úspěšně dovedou i v živo-
tě k vytyčeným cílům. Vytrvalost, odhodlá-
ní, sebeovládání, smysl pro čestnost, spole-
čenské chování, překonávání obtí ží, jsou ty 
vlastnosti , které vás dovedou až na samot-
né golfové hřiště. 

V mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy na-
jdete hned dvě na špičkové úrovni, což do-
kazuje i pořadatelství jednoho z turnajů PGA 
na Čeladné. Také hřiště na Ostravici okusi-
li špičkoví golfi sté a mluvili o něm jen v su-
perlati vech. Ostravický areál je navíc připra-
vený uspokojit sportovně založené turisty i 
v zimě, kdy zdejšímu greenu dominuje bílá 
a prohánějí se tu lidé na upravených běžec-
kých tratí ch.

Ostravické hřiště je situováno mezi dvě-
ma nejvyššími horami Beskyd, Lysou ho-
rou a Smrkem. Jedná se o mistrovské gol-
fové hřiště, par 72, typu parkland. Poda-
řilo se tu vystavět velmi rozmanité hřiště 
v překrásné přírodě, které si užijí golfisté 
všech handicapů. Osloví i začínající hrá-
če, avšak především otestuje schop-
nosti ambiciózních golfistů. Prvních pět 
jamek je velmi otevřených a hned tři z 
nich se hrají kolem vody, která je často 
strategicky umístěna a otestuje i psy-
chické kvality golfistů. V dalších jam-
kách se tvář hřiště poměrně dost mění, 
hřiště se více uzavírá a poukazuje na 
nádherná zákoutí listnatých lesů, která 
vám nabudí romantickou náladu a dají 

GOLF CLUB OSTRAVICE
739 14 Ostravice 699

Tel./fax: +420 558 431 549, 
GSM:  +420 724 913 411, 

Email: info@golf-ostravice.cz, 
Web: www.ostravice-golf.cz

PROSPER GOLF
RESORT ČELADNÁ

739 12 Čeladná 741
Tel.: +420 558 440 410,

+420 558 440 411
GSM: +420 603 166 697
Fax: +420 558 432 143 

E-mail: golf@prosper-golf.cz
Web: www.prosper-golf.cz

požitek nejen ze hry, ale i z krás okolní kra-
jiny. Na jamce 18 by golfisté měli být spo-
kojeni nejen se svým skóre, ale také s pa-
noramatickými pohledy na protější Lysou 
horu, masiv Smrku a údolí řeky Ostravice. 

Resort nabízí ubytování přímo v areálu.
Čeladná má dvě mistrovská osmnácti -

jamková hřiště. The Old Course a The New 
Course, jsou nezapomenutelná svým vybra-
ným vkusem vsazeným do nádherné přírod-

ní scenérie okolních 
beskydských kopců. 
Hřiště jsou sportovní 
výzvou jak pro zkušené 
hráče golfu, tak pro za-
čínající golfi sty. Nabí-
zí dlouhé hrací plochy 
lemované lesním po-
rostem, řadu vodních 
a pískových překážek, 
skotské bunkry a zají-
mavý výškový profi l. 
Bohaté tréninkové plo-
chy, určené rovněž gol-
fovým začátečníkům, 
tvoří 250 m dlouhý dri-
ving range s 24 krytými 
i travnatými odpališti , 
cvičný chipping a put-
ti ng green.



Frýdlantské památky
Kostel sv. Bartoloměje

Nejstarší a dlouho také nejvyšší stavbou ve 
Frýdlantě n. O. je farní kostel sv. Bartoloměje, 
nacházející se na zdejším náměstí . S jeho stav-
bou bylo započato v roce 1599. Zpočátku se 
jednalo o nepříliš velkou jednolodní stavbu s 
rovným trámovým stropem, sakristi í bez ora-
toře a presbytářem. Teprve v roce 1690 došlo 
k výstavbě předsunuté mohutné zděné věže 
zakončené ati kou. V 1. polovině 18. století  do-
šlo k zaklenutí  hlavní i bočních lodí s pavlače-
mi a přístavbě nového presbytáře s bočními 
útvary sakristi e i kaple s oratořemi. S odstu-
pem několika deseti letí  se na kostelní věži ob-
jevila barokní báň, která však vzala za své při 
požáru městečka v roce 1890. Současná po-
doba trojlodní stavby s kvadrati ckou, v horní 
části  osmihrannou věží zakončenou ostrým 
jehlanem je dílem několika úprav po již zmí-
něném požáru. Nejnovější úpravou exterié-
ru prošel kostel sv. Bartoloměje před několika 
málo lety, kdy původní šedou nahradila imita-
ce původní barevné omítky.

Klášter sv. Karla Boromejského
(dnes Domov pro seniory) 

Příchod sester řádu sv. Karla Boromejské-
ho přímo souvisí se zrušením církevní správy 
věznice na Mírově. Díky intervenci olomouc-
kého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberku 
však sestry setrvaly na Moravě a v roce 1870 
se usadily ve Frýdlantě n. O. Jejich provizor-
ním útočištěm se stal jeden z domů v areá-
lu železáren. Tento objekt však absolutně ne-
vyhovoval potřebám klášterních sester. Ne-
trvalo dlouho a v srpnu 1871 byl nedaleko 
kostela sv. Bartoloměje položen základní ká-

men nové klášterní budo-
vy. Stavba původně jedno-
patrové budovy byla po 
usilovné práci dokončena 
během pěti  let. Komplex 
měl široké klenuté chod-
by a vzdušné místnosti . 
Skutečným klenotem byla 
kaple, představující věr-
nou kopii chrámu sv. Pavla 
v Římě. Současnou podo-
bu získal klášter, nazývaný 
podle svého zakladatel též 
Bedřichův ústav, až v polo-
vině 30. let 20. století , kdy 
došlo k přístavbě druhého 
patra. Od roku 1950 slou-
ží jako domov pro seniory.

Kaple sv. Barbory
Stranou zájmu většiny 

návštěvníků města Frýd-
lantu n. O. zůstává zděná 
kaple sv. Barbory, která se 
nachází v bývalém are-
álu železáren a je součásti  budovy bývalé-
ho ředitelství. O její vznik se roku 1844 za-
sadil olomoucký arcibiskup Maxmilián Josef 
Sömmerau-Beckh. Uvnitř se nacházel obraz 
patronky horníků sv. Barbory, lavice a dva 
hornické prapory. Další drobné sakrální pa-
mátky jsou soustředěny především v cen-
tru města. Jedná se především o sochu P. 
Marie Karmelské, která vevodí frýdlantské-
mu náměstí  již od roku 1731. Na náměstí  se 
rovněž nachází socha sv. Jana Nepomucké-
ho z roku 1759. O něco málo starší socha té-

hož světce je umístěna také v klášterní za-
hradě. Poblíž ní se nachází plasti ka sv. Jo-
sefa z roku 1794. K těmto němým svědkům 
kvalitní úrovně soudobé kamenické práce 
je třeba připočíst i sochu sv. Floriana, která 
je dnes umístěna v zahrádce vlevo od hlav-
ního vstupu do farního kostela sv. Bartolo-
měje. Na místě původního dřevěného kos-
tela sv. Matouše v místní části  Kamenec sto-
jí dodnes malá zděná kaplička. V posled-
ních letech se péčí frýdlantského městské-
ho úřadu podařilo zrestaurovat liti nový kříž 
z roku 1863, který stojí poblíž sokolovny. 

Návštěvníkům města je důvěrně znám 
rovněž Pension Letohrádek, situovaný do 
úbočí Ondřejníka. 



Lyžiarske stredisko Turzovka - Bukovina

Lyžiarske stredisko SKI MAKOV

Rekreačné stredisko Bukovina sa nachádza 2 
km od centra mesta Turzovka. Stredisko je pria-
mo dostupné autom. Priamo v areáli možnosť 
ubytovacích, stravovacích a reštauračných slu-
žieb v chate Bukovina. Ubytovacia kapacita re-
kreačného strediska je 45 lôžok. 18 lôžok je v 
hlavnej chate v dvoj-, troj- a štvorposteľových 
izbách so sociálnym zariadením, 24 lôžok je v 
troch bungalovoch. Každý sa skladá z dvoch 
spální (1/2, 1/4), obývacej miestnosti  (1/2), ku-
chyne, WC, sprchy, predsiene a lyžiarne. 

Hosťom rekreačného strediska je k dispozí-
cii spoločenská miestnosť s televízorom, reš-
taurácia a kaviareň s barom, stolnotenisová 
sála, požičovňa horských bicyklov a nohejba-
lové ihrisko. Vedľa chaty je otvorené ohnisko 
s altánkom využiteľným v lete aj zime. V are-
áli sú k dispozícii sú dva lyžiarske vleky o dĺž-
ke 500 m a 600 m. Svahy sú vhodné pre začia-
točníkov, ale aj pokročilých lyžiarov. Sú denne 
upravované snežnými pásovými vozidlami. Je 
tu aj možnosť večerného lyžovania nakoľko je 
svah osvetlený umelým osvetlením.

Podľa snehových podmienok koncom me-
siaca február pravidelné preteky v zjazdovom 
lyžovaní. Informácie o stredisku nájdete na 
www.bukovina-sport.szm.sk 

BUKOVINA ŠPORT s.r.o.
Bukovina 480, 023 54 Turzovka, 

tel: 00421 41 4352 774

tel./fax: 00421 41 4323 957 
mobil: 00421 905 407 124 – p. Koniar

e-mail: koniar.pavol@tmn.sk

Kontakt:

Stredisko s tromi hviezdičkami sa nachádza v obci Makov, na rozhraní pohorí 
Javorníkov a Beskýd, v okrese Čadca – Žilinský kraj, v CHKO Kysuce. Stredisko je 
obľúbené predovšetkým medzi mladými rodinami s deťmi, k čomu ho predur-
čujú najmä široké lyžiarske svahy, ktoré umožňujú bezpečnú lyžovačku. Lyžiar-
ske zjazdovky stredne ťažké a ľahké (v celkovej dĺžke 6 100 m) sú položené v 
nadmorskej výške 660-948 m.n.m. a sú pravidelne denne upravované strojom 
Kässbohrer. Pre lyžiarov sú 4 lyžiarske vleky s úplným technickým zasnežovaním 
a osvetlením od tejto sezóny. Dva vleky sú typu TATRAPOMA H 210 v dĺžke 1200 
a 1450 m, jeden je detský lanový s dĺžkou 150 m a pre začínajúcich lyžiarov TAT-
RAPOMA P. Celková kapacita vlekov je 2850 osôb/hod.

V stredisku, priamo pri vlekoch, sa nachádza bufet s možnosťou posedenia 
si vo vnútri alebo na prekrytej terase s výhľadom na lyžiarske svahy. Pre lyžia-
rov je ti ež prichystaný aj bufet pri hornej stanici vleku, priamo na hrebeni Javor-
níkov, odkiaľ je pekný výhľad na stredisko a Beskydy. K dispozícii je ti ež detský 
ski fun park, požičovňa detských snežných skútrov, požičovňa lyží a snowbor-
dov a ski servis. Pre začiatočníkov slúži lyžiarska a snowbordová škola a škôlka. 

Požičovňu, ski servis a lyžiarsku školu prevádzkuje spoločnosť Mount.SCHO-
OL. K dispozícii je bezplatné parkovisko pre 220 osobných áut, ktoré sa nachá-
dza priamo pri vleku. 

Turisti cko-rekreačná lyžiarska bežecká trať prechádza po hrebeni Javorníkov, 
cez vrch Čerenka 948 n.m.m., pričom až na hrebeň lyžiarov vyvezie vlek. 
Stredisko je v prevádzke od 9.00 - 16.00 hod.
Večerné lyžovanie v dobe od 17.30 hod do 20.30 hod.

Lyžiarske stredisko SKI MAKOV prevádzkuje fi rma Ski Makov s r.o.
Kontakt: mobil 0918 881 854, 0903 231 414, e-mail: info@skimakov.sk.
Ďalšie informácie na: www.skimakov.sk



História mesta Turzovka
Prvá známa písomná zmienka o trvalom 

osídlení územia Turzovky pochádza z obdo-
bia valašskej kolonizácie, z roku 1580, keď 
sa spomína ako „locum Predmér“. Majitelia 
Bytčianskeho panstva, Turzovci, potrebova-
li zaisti ť svoje majetky na vlastnom území 
proti  prenikaniu valachov z okolitých pan-
sti ev. S pomenovaním Turzovka sa po pr-
výkrát stretávame v urbári Bytčianskeho 
panstva z roku 1592, v ktorom je urobený 
dodatočný zápis, že Turzovka bola založe-
ná v roku 1598. Zakladacie privilégium – lo-
kačnú listi nu s vymedzením hraníc – vydáva 
palatí n Juraj Turzo v roku 1602. Na jej zad-
nej strane sa uvádza: Metales pagi Turzov-
ka, aliter Predmir dicti  – vyznačenie hraníc 
obce Turzovka, inak nazývanej Predmier. V 
ďalšom období, po celé 17. storočie sa po-
užívali oba názvy, v prvej polovici 18. sto-
ročia sa pomenovanie Predmier vytráca a 
prevládol názov Turzovka. V prameňoch sa 
ti ež uvádza v rôznych modifi kovaných for-
mách: Turzovka, Turzofalva, Turzovafalva, 
Turzowa, Turzovilla, či Turczowka. 

Od začiatku 17. storočia sa na Bytčian-
skom panstve začalo hospodáriť majerským 
spôsobom. Esterháziovci si panstvá rozdeli-
li na obvody, na čele ktorých stáli inšpekto-
ri alebo prefekt. Panstvo malo dvoch obilní-
kov, a to v samostatnom sídle panstva a pre 
kysucký obvod v Turzovke. Panstvo bolo roz-

delené na troch dvor-
ských a Turzovka patrila 
pod dvorského v Bytči. 
V Turzovke sídlil hospo-
dár pálenice – kľúčiar. 

Od začiatku 18. sto-
ročia pôsobila na tur-
zovských kopaniciach 
družina zbojníckeho 
kapitána Tomáša Uhor-
číka. Zbíjal najmä na 
Morave a v Sliezsku, po 
zlapaní bol uväznený 
na Bytčianskom zám-
ku, kde nahovoril na 
zboj svojho strážcu, ci-
sárskeho vojaka Jura-
ja Jánošíka. Pred zimou 
1711 Uhorčík družinu 
opusti l a zbojníkov vie-
dol Juraj Jánošík. 

V roku 1784 žilo v Tur-
zovke 4832 obyvateľov, 
bývali v 898 rodinách, 
v 864 domoch. V roku 
1801 bývalo v Turzovke 
5740 obyvateľov. Okrem 
prác na panskom majeri sa zaoberali pasti er-
skym chovom oviec, v zemepánskych lesoch 
rúbali drevo, pravidelne na rieke Kysuci z 

neho zhotovovali dreva plte a dopravovali ich 
do Bytče, niekedy ďalej, na Dolnú zem, kde 
odchádzali aj na sezónne práce. Pílili dosky, 
zhotovovali šindeľ, z Bytče vozili jačmeň do 
pivovaru v Turzovke, prevážali slad zo sladov-
ne do mlyna a z mlyna do pivovaru. Žili tu re-
meselníci, mäsiari, obuvníci, čižmári, kachlia-
ri, hrnčiari, kováči, debnári, súkenníci, tkáči. 

V roku 1850 žilo v Turzovke už 7780 oby-
vateľov, z nich 150 tvorilo významnú židov-
skú komunitu, ktorá si postavila v roku 1898 
aj synagógu. 

Po 2. svetovej vojne bola Turzovka do roku 
1954, kedy bola rozdelená na 4 samostatné 
obce – Turzovku, Korňu, Klokočov a Dlhú nad 
Kysucou, najväčšou obcou v republike, mala 
14.000 obyvateľov. Obec prežila obdobie zná-
rodňovania, likvidácie súkromného vlastníc-
tva, zoštátnenie lesných a poľnohospodár-
skych pozemkov, vznik JRD v roku 1950 i Štát-
neho majetku v roku 1964.

Mestské práva boli Turzovke udelené 10. 
decembra 1967, štatút mesta jej bol prizna-
ný od 1.1.1968.



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.: +420 558 646 888

info@beskydy-info.cz

Zámecké náměstí  1257
Tel.: +420 558 438 391

frydek@beskydy-info.cz
 

Frýdlant nad Ostravicí:

Hlavní 308
Tel.: +420 558 676 909

frydlant@beskydy-info.cz

www.beskydy.com

MĚSTSKÝ ÚŘAD
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí  3

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Česká republika

Tel.: +420 558 604 111,

+420 604 202 693, 

+420 725 115 747

Fax: +420 558 676 279

e-mail: posta@frydlantno.cz,

posta@frydlantno.eu

Jašíkova 178

023 54 Turzovka

Slovenská republika

Tel.: +421/(0)41/420 93 11

Fax: +421/(0)41/420 93 15

e-mail: msu@mestoturzovka.sk

MESTSKÝ ÚRAD TURZOVKA

Medzinárodné 
informačné centrum

R. Jašíka 178,

023 54 Turzovka

Slovenská republika

Tel.: +421/(0)41/43 53 806,

420 93 71

Fax: +421/(0)41/43 53 808

e-mail: mic@mestoturzovka.sk

Kultúrne a spoločenské
stredisko

R. Jašíka 178,

023 54 Turzovka

Slovenská republika

Tel.: +421/(0)41/43 52 308,

43 814

Fax: +421/(0)41/43 53 815

e-mail: kassturzovka@stonline.sk


