„Valassko moje”

Piękno przyrody

Dziedzictwo kultury

jest turystycznym obszarem, który powstał w 2014
roku poprzez połączenie terenu Górnowsacka i
Rożnowska w ramach realizacji projektu „Wspólna
propagacja naszego walaszskiego regionu”. Projekt
ten realizują na swoim terenie dwa związki –
Miejscowa grupa aktywna Valassko – Horni Vsacko i
Miejscowa grupa aktywna Roznovsko.

Turystyczny obszar „Valassko moje” znajduje się
na terenie Chronionej krainy Beskidy, przyciągając
swym pięknem przyrody. Występują tu pierwotne
puszczowe porosty leśne i łąki z licznymi rzadkimi
roślinami i zwierzętami. Chodzi o niezwykle
barwny i wyjątkowy typ krainy, który powstał przez
wielowiekowe współżycie człowieka i przyrody.
Z przyrodniczego punktu widzenia tutejsza kraina
należy do najlepiej zachowanych obszarów
w Czeskiej Republice.

Nasz region wyróżnia się bogactwem zabytków
kultury, jak również niezliczoną ilością zabytków
o znaczeniu lokalnym z elementami tradycyjnej
walaszskiej architektury. Wyróżnić tu możemy
głównie kościoły, kapliczki, dzwonnice, muzea i
nie na końcu także zachowane w dobrym stanie
walaszskie drewniane domy tak typowe dla
wszystkich miejscowości.
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W siedmiu miejscowościach znajduje się turystyczne centrum informacyjne, są to: Karolinka, Novy
Hrozenkov, Velke Karlovice, Zasova, Valasska
Bystrice, Rożnov pod Radhostem i Valasske Mezirici.
Walaszsko moje oferuje o wiele więcej...,
przyjedźcie i przekonajcie się...
5 - Walaszskie wesele, folklorystyczny zespół Hafera, Novy Hrozenkov

Przez cały rok panuje tu żywy kulturalny ruch
w postaci tradycyjnych kulturalnych akcji, do
których należą jarmarki, odpusty, festiwale,
koncerty i wystąpienia, wystawy, wykłady czy też
przedstawienia teatralne.

U nas znajdziecie dziesiątki chronionych zabytków
przyrody i rezerwatów, jak np. Galowskie łąki
(Huslenky), Poskla (Hutisko – Solanec), Pod Juraskou
(Horni Becva), Uherska (Zdechov), Stribrnik (Hovezi),
Kutany (Halenkov), Razula (Velke Karlovice),
Kudlacena (Horni Becva) i wiele innych.

W ramach projektu „Wspólna propagacja naszego
walaszskiego regionu” wydała Miejscowa grupa
aktywna Valassko – Horni Vsacko, z.o. i Miejscowa
grupa aktywna Roznovsko, z.o. w roku 2015.

3 - Kaplica św. Cyryla i Metodego, Radhost

4
3

1. Janová
2. Hovězí
3. Zděchov
4. Huslenky
5. Halenkov
6. Nový Hrozenkov
7. Karolinka
8. Velké Karlovice
9. Horní Bečva
10. Hutisko-Solanec
11. Valašská Bystřice

12. Prostřední Bečva
13. Dolní Bečva
14. Vigantice
15. Rožnov pod Radhoštěm
16. Vidče
17. Zubří
18. Střítež nad Bečvou
19. Velká Lhota
20. Zašová
21. Krhová
22. Valašské Meziříčí

6 - Uroczystości 300 lat Karlovic, Velke Karlovice
1 - Widok z Valasske Bystrice na Radhost

Autorzy fotografii:
4 - Pomnik Antonina Strnadla, Novy Hrozenkov

Oldrich Pavlik (2), Zdenek Hartinger (4, 8, 10, 14),
Ingrid Petrekova (5, 17), archiwum gminy Valasska
Bystrice (1, 7), Petr Slavik (12, 13), Lubomir Susila
(15, 16), Petr Bukovjan (19), archiwum gminy
Vigantice (9), archiwum miasta Hutisko – Solanec
(20), archiwum miasta Valasske Mezirici (18)

Piękno Walaszska, oryginalność krainy i mieszkańców
inspirowała już wielu poetów, pisarzy, malarzy i
kompozytorów. Również tutaj działają zespoły pieśni
i tańca, które kultywują walaszski folklor.

www.mywallachia.com
2 - Galowskie łąki, Huslenky

7 - Portaszskie uroczystości, Valasska Bystrice

Sportowe wyżycie
Turystyczny obszar „Walaszsko moje” oferuje
bardzo dobre warunki dla aktywnego spędzania
wolnego czasu. To właśnie wyjątkowo zachowany
krajobrazowy charakter z dostateczną i wysokiej
jakości infrastrukturą turystycznego ruchu a także
osobliwa kultura ludowa przyciągają do Walaszska
najwięcej turystów. Ci jeżdżą tutaj głównie na
cykloturystykę i turystykę pieszą, natomiast w
zimie na narty zjazdowe czy też biegówki, albo na
przechadzki na śnieżnicach.

18 - Kulturalne centrum informacyjne, Valasske Mezirici
10 - Zimowa przejażdżka przez Walaszsko

Specyficzna dla Górnego Vsacka i Rożnowska jest
turystyka konna, która rozwija się tu jako w jednym z
nielicznych terenów w ramach całej Czeskiej republiki.
Obecnie przejażdżki na koniach można realizować
w miejscowościach Hovezi, Janova, Karolinka, Velke
Karlovice, Roznov pod Radhostem, Valasske Mezirici,
Valasska Bystrice, Prostredni Becva i Horni Becva.
8 - Kąpielisko naturalne, Novy Hrozenkov

W sezonie letnim można korzystać z otwartych
kąpielisk w miejscowościach Novy Hrozenkov,
Zdechov, Velke Karlovice, Vigantice, Hutisko –
Solanec, Rożnov pod Radhostem czy też Valasske
Mezirici. Do ulubionych należą też śluza przy autokempingu w miejscowości Hovezi, zapora Bystricka
czy zapora w Górnej Beczwie (Horni Becva).

14 - Szlak rowerowy Beczwa, Janova
12 - Potok Jiczinka, Verovickie wierzchołki

Dzięki swej bogato ukształtowanej rzeźbie
terenu znajduje się tu gęsta sieć szlaków
turystycznych i rowerowych. Do najbardziej znanych
należy zwłaszcza obszar Jaworników, Vsetinskich
wierzchołków, Verovickich wierzchołków, Pusteven,
Radhosta i Solane. Wypróbować możecie także
traily/ścieżki dla rowerzystów w Velkich Karlovicach
i w Zdechowie.

Nie można też pominąć, bardzo ulubionego przez
odwiedzających, szlaku rowerowego Beczwa, który
biegnie przez doliny Rożnowskiej i Vsetinskiej rzeki
Beczwy.

16 - Skiareał Razula, V. Karlovice

Ośrodki narciarskie oferują trasy zjazdowe o
najróżniejszym stopniu trudności z wyciągami o
rozmaitych długościach. Najwięcej z nich znajduje
się w Velkych Karlovicich, Novem Hrozenkove,
Horni Becve, na Pustevnach i Solani. Mniejsze
wyciągi narciarskie znajdziecie także w okolicznych
miejscowościach. W narciarskich areałach Pustevny,
Raliska i Kohutka są czynne także wyciągi
krzesełkowe.

Oferta zakwaterowania jest u nas bardzo rozmaita.
Możecie się zakwaterować w pensjonatach, chatach
czy chałupkach, w domach rodzinnych albo wielkich
luksusowych hotelach. W miejscowych karczmach
i restauracjach możecie posmakować tradycyjne
walaszskie dania.

19 - Zakwaterowanie, Velke Karlovice
15 - Trasa na biegówki na grzebieniu Jaworników
11 - Jurkovicova wieża widokowa, Rożnov pod Radhostem

Cały turystycznie bardzo atrakcyjny obszar
i odpowiednie warunki klimatyczne w okresie
zimowym wręcz zachęcają do zjazdowego
i biegowego narciarstwa. Turystom obie doliny jak
również i grzebienie oferują dziesiątki kilometrów
mechanicznie utrzymywanych tras przeznaczonych
do narciarstwa biegowego. Najwięcej z tych
oznaczonych tras prowadzi z Velkych Karlovic.

Wyszukiwanymi miejscami przez turystów są
również wieże widokowe. Na Górnowsacku znajdują
się wieże widokowe Milonova, Sukenicka i Stracenec,
natomiast na Rożnowsku Jurkovicova wieża
widokowa, wieża na Wielkim Jaworniku i na Burove.
Miejsc z pięknym widokiem jest tu bez liku.
9 - Kąpielisko, Vigantice

13 - Verovicke wierzchołki z Radhostem w dali

17 - Wyciąg narciarski Vranca, Novy Hrozenkov

20 - Wójtostwo, Hutisko – Solanec

