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Fotosoutěž Jižního Valašska

VSETÍN

Pro všechny, kdo se na Jižní Valašsko rádi dívají objektivem fotoaparátu, jsme připravili fotosoutěž s názvem Poznej krásy Jižního Valašska. Soutěžit můžete v kategoriích
Kulturní tradice (kulturní akce, řemesla, život na Valašsku), Historie a příroda (památky – hrady, zámky, přírodní krásy), Nová média (fotky pořízené z mobilů, chytrých
telefonů,….), Fotomaraton - speciální kategorie, která
proběhne 2. – 4. 5. 2013.

Klobouky

i

Brumov Bylnice

Více informací získáte na
info@jiznivalassko.cz nebo na našem
webu www.jiznivalassko.cz

Bílou stopou Luhačovským Zálesím
Stráně Luhačovského Zálesí zapadaly sněhem a díky tomu můžete konečně vyrazit na běžky. Možná vás k tomu inspiruje také
nový portál, který jsme pro vás připravili. Na adrese Běžky.luhačovskézálesí.cz najdete nejen aktuální informace o stavu tratí
a sněhu na nich, ale také mapy a užitečné informace. Na vaši
návštěvu čeká magistrála a tři hlavní trasy, vedoucí katastry obcí
Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Provodov, Horní Lhota, Slopné, Velký Ořechov, Dobrkovice a Kelníky.
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Více informací na webu:
www.bezky.luhacovskezalesi.cz

Jižní Valašsko hitem sezóny!
Hitem sezóny v oblasti veřejného sektoru byl v úterý 29.
1. 2013 v Kunovicích, vyhlášen produkt Jižního Valašska
Envi Centrum dětem 2013. Ocenění za produkt s osobitým
programem, který má učit malé cestovatele poznávat krajinu kolem sebe, nám udělalo velkou radost, proto děkujeme
pořadatelům soutěže, Centrále cestovního ruchu Východní
Moravy, za možnost zúčastnit se a toto prestižní ocenění
získat.
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Více informací na webu:
www.vychodni-morava.cz

Úspěch ZŠ Slavičín
v televizním pořadu Bludiště
Deváťáci ze Základní školy ve Slavičíne reprezentovali město v televizním pořadu Bludiště, které vysílá ČT 2 každou
středu v podvečer. Magda Suchánková, Michal Švach, Danek
Fojtík a Martin Mikulec dvakrát zvítězili, a proto pojedou
do Ostravy 11. února ještě potřetí, aby se pokusili o hattrick.
Paní učitelka Mgr. Ludmila Jandíková úspěch komentuje slovy: „Nejenže máme žáky, kteří jsou šikovní a odvážní, ale
také se umí slušně chovat. Byli doslova reprezentací našeho
města. Natáčecí štáb nám nejedenkrát děkoval za přístup
našich žáků, protože to, co se jiným muselo říkat desetkrát,
naši žáci plnili okamžitě. A už toto samo stojí za velké poděkování nejen samotným žákům, ale i jejich rodičům a našich
pedagogickým pracovníkům.“

