Pstruží
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Správní obvod: Frýdlant nad Ostravicí

GPS souřadnice: 49.564829N, 18.347537E

Nadmořská výška: 450 m n. m.

První pís. zmínka: 1581 (439 let)

Počet obyvatel: 1 036

PSČ: 739 11

Adresa URL: www.pstruzi.cz

O obci
Krásné údolí mezi Lysou horu a Ondřejníkem okouzlí každého návštěvníka Beskyd. V místech, kde
se toto údolí rozdvojuje a jeho levá část stoupá podél řeky Ostravice a pravá část sleduje říčku
Čeladenku, začíná katastr obce Pstruží.

Historie obce
Nejstarší písemná zmínka o existenci Pstruží je z roku 1581. Nachází se v registrech hukvaldského
panství, kde je toho roku uvedeno, které obce mají odvádět desátky (daně). Ve vyčtu je i uvedena obec
Pstruží. Další zmínka je z let 1651 a 1667. Rovněž obec ...

Ubytování a restaurace
Ubytovací služby může nabídnout v soukromí i v restauraci Vlčárna. Ve třech místních hostincích,
které jsou velmi dobře umístěny, nabízejí velmi chutnou stravu. Ve středu obce je prodejna potravin, masa,
drogistického a dárkového zboží.

Okolí a příroda
Typická horská obec s domky roztroušenými na svahu Ondřejníka nabízí příjemné prožití
dovolené jak v létě, tak v zimě, kdy se svahy Ondřejníka promění v ráj běžkařů a sjezdařů.
Milovníci neobvyklých dovolených ocení netypický zážitek ....

Současnost obce
Vesnice vždy dbala na vzdělání svých občanů. Se stavbou školy se započalo v roce 1896 a otevření
proběhlo 16. září 1898. Tehdy nastoupilo 120 žáků, náklady na stavbu školy činily 6000 zlatých. Dnes
mohou žáci ve Pstruží ...

Sportovní možnosti
V krásném prostředí se rozkládá sportovní areál Dubina s kurty pro volejbal a tenis. U místní školy je
tělocvična. V zimních měsících jsou k dispozici dva lyžařské vleky a běžecké tratě na svazích
Ondřejníku.
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Památky a zajímavosti
Pstruží vlastní malou kapličku, která je umístěna mezi dvě krásné lípy, hned vedle základní školy.
Zajímavou památkou je i dům, ve kterém byla u říčky Ondřejnice založena roku 1834 první smaltovna
na nádobí. Jejím zakladatelem ...

Doprava
Do Pstruží zajíždí autobus. Obcí prochází silnice č. 48314.
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