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Turistická oblast „Valašsko moje“ nabízí velmi dobré podmínky pro aktivní trávení
volného času. Pobyt u nás si můžete zpestřit také návštěvou místních sportovišť, hřišť
nebo koupališť.
V letní sezóně jsou možnosti koupání v těchto obcích:

Hovězí
přírodní koupaliště na řece Bečvě pod Bradovským jezem, v těsné
blízkosti autokempu s dětským koutkem a občerstvením.

Zděchov
zmodernizované koupaliště s dětským brouzdalištěm, skluzavkou
a občerstvením. Koupaliště je součástí sportovního areálu obce.

Nový Hrozenkov
zmodernizovaný areál přírodního koupaliště nazývaného Balaton
s plážemi vysypanými oblázky, písečnými plážemi a sportovním
i sociálním zázemím. Rozloha vodní plochy je 9,5 ha.
Velké Karlovice
zrekonstruované koupaliště s velkým bazénem a skluzavkou,
masážními tryskami, perličkami, malým bazénem s vodním sloupem
a ježkem.

Hutisko – Solanec
rekonstruované koupaliště s přilehlými tenisovými kurty a dalšími
atrakcemi. Vedle koupaliště je možnost občerstvení.

Vigantice
koupaliště je nově zrekonstruované a celý areál je zatravněn. Skládá
se z 25m venkovního bazénu a bazénku pro děti. Součástí areálu
jsou také budovy s WC, sprchami, převlékacími boxy a bufetem.
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Přehrada Horní Bečva
přehrada se štěrkovým dnem a travnatým okolím leží cca 3 km
od středu obce. V létě se využívá ke koupání, vodním sportům
a také k rybolovu. U přehrady se nachází kemp a mnoho stravovacích
zařízení.
Přehrada Bystřička
vodní nádrž Bystřička o rozloze 38ha se nachází v kopcovitém terénu
cca 7km od Valašského Meziříčí. Nádrž je vhodná nejen ke koupání,
ale také k vodním sportům a rybolovu. U přehrady lze využít pláž
s občerstvením a půjčovnou loděk.
Valašské Meziříčí
koupaliště s plaveckým bazénem, dětským bazénem se skluzavkou,
bazénem pro nejmenší a dalšími atrakcemi. V areálu se také nachází
plážový volejbal, košíková, nohejbal, stolní tenis, sociální zařízení,
převlékárny a občerstvení.
Rožnov pod Radhoštěm
koupaliště nabízí nově zrekonstruovaný rekreační bazén s atrakcemi,
50m betonový bazén pro plavce, 25m kachličkovaný bazén
a brouzdaliště pro malé děti. Součástí areálu jsou sociální zařízení,
šatna, převlékárny, travnatá a písčitá pláž, stánky s občerstvením,
vodní kopaná, ruské kuželky a další atrakce.
K Vaší návštěvě doporučujeme například tato hřiště, dětská hřiště a sportoviště:
Dolní Bečva
dětské hřiště v centru obce.
Střítež Nad Bečvou
tenisové kurty, dětské hřiště v centru obce.
Rožnov pod Radhoštěm
antukové kurty, volejbalové kurty, veřejná víceúčelová hřiště, horolezecká stěna, jezdecké
areály, skokanské můstky, minigolf, golf, dětská hřiště.
Valašská Bystřice
sportovně rekreační areál, tenisové kurty.
Vidče
sportovní areál s tenisovými kurty, travnatým a škvárovým hřištěm.
Valašské Meziříčí
dětské dopravní hřiště, dětské hřiště, tenisové kurty, golf, discgolf park, horolezecká stěna,
skate park, víceúčelová hřiště.
Zubří
sportovní areál Zubří, tenisové kurty, kuželna, travnaté fotbalové hřiště, dětské hřiště.
Janová
sportovní hala, fotbalové hřiště, menší dětské hřiště.
Hovězí
sportovní areál u zdejší základní školy s víceúčelovým i travnatým hřištěm, tenisový kurt
a hřiště na plážový volejbal v těsné blízkosti autokempu, dětské hřiště v centru obce.
Zděchov
víceúčelové hřiště ve sportovním areálu vedle koupaliště, dětské hřiště v centru obce.
Huslenky
dětské a travnaté hřiště u budovy zdejší základní školy.
Halenkov
nově vybudovaný sportovně zábavní areál s víceúčelovým, fotbalovým a dětským hřištěm,
pump trackovou dráhou a menším asfaltovým okruhem pro bruslaře a cyklisty začátečníky,
hřiště na plážový volejbal u hasičské zbrojnice.
Nový Hrozenkov
dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal, skokanské můstky a trampolíny v areálu přírodního
koupaliště Balaton využívaného v zimním období jako kluziště.

Karolinka

zmodernizovaný sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty, venkovním
fitcentrem, dětským hřištěm a „divokou zahradou“ pro děti.

Velké Karlovice

fotbalové hřiště za koupalištěm, tenisové kurty vedle kempu na Machůzkách, dětské hřiště
před zdejším zdravotním střediskem, kluziště na začátku údolí Miloňovky, golfové hřiště
v údolí Léskové.
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