Nýdek
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Správní obvod: Třinec

GPS souřadnice: 49.656087N, 18.756873E

Nadmořská výška: 410 m n. m.

První pís. zmínka: 1456 (564 let)

Počet obyvatel: 2 075

PSČ: 739 95

Adresa URL: www.nydek.cz

O obci
Nýdek je typická horská obec v údolí Slezských Beskyd, na úpatí tajemné hory Čantoryje
při hranicích s Polskem. Ve vzdálenosti 8 km západně leží Třinec, 15 km severozápadně Český
Těšín, 27 km severozápadně statutární město Karviná.

Historie obce
Název obce byl zřejmě odvozen od jména jejího zakladatele Nidka. Existují písemné prameny o tom, že
jeden z jeho potomků Jan Nidek z Nidku daroval svůj majetek bratru Matějovi a jeho synům. Nejstarší
písemná zmínka o obci pochází z roku 1456, ale datum jejího vzniku není přesně známo.

Ubytování a restaurace
Stravování nabízí restaurace Nýdečanka a penzion U Kohoutka. Ubytování pak penzion U Kohoutka a
Ubytování u Ivy. V obci je také prodejna potavin a smíšeného zboží, potraviny Kotas a večerka U Katky.

Okolí a příroda
Vzhledem ke své poloze je Nýdek vyhledávanou obcí turistů nejen našich, ale i zahraničních,
především polských. K rozvoji turismu rovněž přispělo otevření nové rozhledny na vrcholu bájné
hory Velká Čantoryje (Slezské Beskydy), ke které se váže pověst o ...

Současnost obce
V obci funguje řada spolků a organizací: svaz včelařů, TJ Sokol Nýdek, svaz skautů a skautek JUNÁK,
Český červený kříž, PZKO (Polski związek kulturalno-oświatowy), Myslivecké sdružení BESKYD,
Myslivecké sdružení Čantoryje, Český zahrádkářský svaz, ...

Sportovní možnosti
Co se týče sportovního vyžití, je v Nýdku během teplých měsíců možnost využít tenisový kurt,
hřiště na fotbal, malou kopanou, nohejbal, volejbal či nekrytý vyhřívaný bazén. V zimních měsících
jsou pak k dispozici běžecké trasy a malý vlek v centru obce.
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Památky a zajímavosti
Původní a dosud dochovalou stavbou v Nýdku je kostel sv. Mikuláše, který pochází z roku 1576. Kostelík byl
vystaven pro evangelíky, ale v době pobělohorské, kdy byla obec rekatolizována, jim byl kostel odebrán.

Doprava
Dopravu zajišťují autobusové spoje.
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