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ETÍN

Vysoké Pole vesnicí roku

bouky

Vysoké Pole získalo prestižní ocenění Vesnice roku. „Některé obce se zaměřovaly jen na některou oblast, třeba na
úpravu vesnice či životní prostředí. Ale to není jen soutěž
o pěkné vesnici. Rozhoduje, jak se v ní žije, jak se stará
o své občany, o památky, jaký je tam spolkový život nebo
škola,“ uvedl pro ČTK předseda hodnotící komise Karel
Navrátil. Informace najdete na stránce obce Vysoké Pole.

rumov ylnice

„Domácí zoo“ na Envicentru
Ekologické středisko Envicentrum ve Vysokém Poli rozšířilo řady
chovaných zvířat, na které se můžete přijít zadarmo kdykoliv podívat do areálu Envi, stačí jen dodržovat provozní řád a nekrmit
zvířata. Novým přírůstkem je roční oslík Matýsek, který se nechá rád pohladit. Každého návštěvníka také bečením vítá trojice
ochočených oveček nebo černá rohatá koza Čertice. Z Envicentra
vede podél nové křížové cesty asfaltová silnice vhodná pro kočárky i kola až k léčivému pramenu nad obcí. Zájemci o zdravý životní
styl tam najdou i Cestu zdraví, na níž jsou vysázené léčivé bylinky.

7 Tras Vizovickem a Slušovickem
Na webu Jižního Valašska nově najdete sedm tras,
které vás provedou zajímavostmi Vizovicka a Slušovicka. Trasy mají různou náročnost a vedou krásnou krajinou Vizovických vrchů. Kromě naučných
stezek tu najdete výlety na hrady, kolem pramenů
a poutních míst, ale také třeba za poznáním Baťovy nedokončené dráhy. Trasy se výborně hodí pro
turisty i cyklisty, pro rodiny s dětmi i zdatné sportovce. Vybrat si tu svou můžete na našem webu
Jiznivalassko.cz.

Nová sportovní videa Jižního Valašska.
Na Youtube kanálu Jižního Valašska jsme pro vás připravili tři nová videa o sportu v Luhačovském Zálesí. Najdete tu super záznam trasy Malého lázeňského okruhu a
Komoneckých stezek na kole, inline v okolí Luhačovické
přehrady nebo nordic - walking na Luhačovicku. Přidejte
k tomu nové webové stránky s mapami a trasami a máte
kompletně naplánované výlety.

