Hrčava
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Správní obvod: Jablunkov

GPS souřadnice: 49.520017N, 18.833122E

Nadmořská výška: 594 m n. m.

První pís. zmínka: 1645 (376 let)

Počet obyvatel: 239

PSČ: 739 98

Adresa URL: www.obechrcava.cz

O obci
Obec Hrčava spadá svou polohou do oblasti Těšínských Beskyd, která se řadí k rájům pro nádherná
místa na dovolenou. Obec leží v místech, kde se sbíhají hranice tří států – Česka, Polska a
Slovenska.

Historie obce
První zmínka o Hrčavě je z roku 1645 v souvislosti s budováním obranných pevnůstek na jižní hranici
Těšínska proti vpádům z Uher. Hrčava byla jednou z nejmladších obcí bývalé Československé
republiky vzniklé v pondělí 28. října 1918. Statut samostatné obce ...

Ubytování a restaurace
V obci je hospoda U Sikory, hospoda Pod Javorem, Deny bar, hospůdka Na Vyhlídce. Ubytovat se je možné v
soukromí či hospůdce Na Vyhlídce.

Okolí a příroda
Pozoruhodný vodní tok - a jediný svého druhu v ČR - protéká okrajem Hrčavy. Odděluje vlastní obec od
osady Za Vrščkem v prostoru Trojmezí. V obci je několik památných stromů - lípa, dub, buk a další.
V těsném sousedství obce se nachází lurdská jeskyně.

Současnost obce
V Hrčavě mají občané k dispozici mateřskou a základní školu, několik obchodů a restauračních
zařízení. Lékařské ošetření musí hledat v nedalekém Jablunkově. Dosud aktivním zájmovým
spolkem ve vesnici je Sbor dobrovolných hasičů ...

Sportovní možnosti
Pro sportovce jsou zde k dispozici dvě hřiště a tělocvična. Obcí prochází cyklotrasy a lyžařské trasy...

Památky a zajímavosti
Obec má rázovitý dřevěný kostelík z roku 1936. V České republice je něco málo přes dvacet
dřevěných kostelů, hrčavský je nejmladší z nich. V kostele je pozoruhodná křtitelnice - významná
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řezbářská práce dnes již nežijícího místního rodáka a ...

Doprava
Obcí prochází komunikace III. třídy č. 01154 a zajíždí zde autobus.
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