Bystřice
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Správní obvod: Třinec

GPS souřadnice: 49.636573N, 18.720377E

Nadmořská výška: 340 m n. m.

První pís. zmínka: 1423 (598 let)

Počet obyvatel: 5 337

PSČ: 739 95

Adresa URL: www.bystrice.cz

O obci
Bystřice je podhorskou obcí vzdálenou 5 km od města Třinec, na soutoku řek Olše, Hluchové
a Kopytné.

Historie obce
Obec vznikla v 2. polovině 14. století jako knížecí ves, Těšínského knížectví, které bylo od r.oku 1327
lénem koruny české. První historická zpráva o obci pochází ze 4. května 1423. Obytná stavení
pocházejí z 19. a 20. století.

Ubytování a restaurace
V obci je zajištěno i ubytování v několika chatách a penzionech. Například v penzionu u Konviček.
Ubytování i stravování nabízí také restaurace a penzion Stadion.

Okolí a příroda
Krásné přírodní prostředí podhorské krajiny je dotvořeno výjimečnou faunou, kdy ve vodách
horské řeky Hluchové, pramenící pod Stožkem, můžete opět zahlédnout raka a vydru říční. Na
Hluchové bylo postaveno šest jezů, kde se můžete osvěžit koupáním.

Současnost obce
Současná Bystřice žije bohatým společenským životem. Každoročně se tu konají akce např.
Májová veselice, Den obce Bystřice, Setkání s Mikulášem a podobně.
Tradice jsou udržovány i dvěma kulturními soubory, které vystupují v obci, ale i v širokém okolí.

Sportovní možnosti
Pro pěší turisty je v okolí Bystřice hned několik zajímavých tras. Na východě vévodí údolí vrchol
Velké Čantoryje (994 m) s krásným výhledem do údolí Wisły v Polsku. Vyrazíte-li směrem ...

Památky a zajímavosti
Dominantu obce tvoří dva kostely, které jsou chráněnou kulturní památkou. Krásný stylový dřevěný
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katolický kostel "Povýšení sv. Kříže" pochází z konce 16. století. Do dnešní podoby byl přestavěn v
roce 1899.

Doprava
Dopravu zajišťují autobusové i vlakové spoje.

Ocenění obce
Obec Bystřice nad Olší získala v roce 1995 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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