TIP na výlet - K šesti rozhlednám Východního Slovácka

Nejvíce rozhleden na Východní
Moravě je vyrobeno ze dřeva, k těm
nejmladším patří hned šestice
rozhleden, vybudovaná v tomto roce v
Bílých Karpatech v mikroregionu
Východní Slovácko. Tam směřujeme
tento tip na výlet, respektive na sérii
výletů, která nám umožní tento kraj
lépe poznat.
K výletu máme možnost zvolit některou
z těchto šesti obcí: Vlčnov, Nivnici,
Korytnou, Suchou Loz, Bystřici pod
Lopeníkem nebo Bánov. Vyberte si ji
podle aktuální dostupnosti.
V každé z těchto obcí, respektive nad
každou z nich, byla postavena 13 metrů
vysoká dřevěná rozhledna ze smrkové
kulatiny.
Ve Vlčnově stojí rozhledna u křižovatek
cesty Hraběcí a cesty Od búd, v Nivnici
nedaleko centra obce u kapličky
Nejsvětější Trojice, v Korytné pod Horní
loukou, v Suché Lozi ve Vápenkách,
v Bystřici pod Lopeníkem v lokalitě nad
Vojanskú cestú a Bánově na Králově.
Jednotlivé rozhledny umožňují výhled na
kouzelnou krajinu podhůří Bílých Karpat,
které jsou biosférickou rezervací pod
ochranou UNESCO. Prakticky z jedné
rozhledny uvidíte na druhou.
Mezi jednotlivými rozhlednami vzniká
turistický okruh o celkové délce cca 50
km, který spojí pěší a cykloturistické
trasy. Na těchto trasách je umístěno 18
odpočívadel s informačními tabulemi a
60 směrových tabulí, které navigují na
jednotlivé rozhledny.

Z nové rozhledny Vartovna na

Vsetínsku lze dohlédnout až do Tater
Nová rozhledna stojí na kopci Vartovna u obce Seninka na Vsetínsku a 17. listopadu byla poprvé zpřístupněna
veřejnosti. Stavba 37 metrů vysoké železné rozhledny trvala osm měsíců. Autorem návrhu je architekt Ivan
Bergmann.

Seninka, Vsetínsko
Monument se nachází v nadmořské výšce 651 metrů, z Valašska tak bude při dobré viditelnosti možné
dohlédnout až do Tater.
"Stavba je dominantou oblasti Hornolidečska, Vsetínska i celého Zlínského kraje. Příchozím
turistům nabídne krásné výhledy na Vsetínské, Hostýnské a Vizovické vrchy, Beskydy a
slovenské hory," uvedla starostka Seninky Marie Řezníčková.

Nová, sedmatřicet metrů vysoká
rozhledna byla slavnostně
otevřena 17. listopadu na kopci
Vartovna na pomezí obcí
Seninka, Jasenná a Liptál na
Vsetínsku.
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Počet rozhleden
na východní Moravě se po
otevření Vartovny rozšířil na 16.
Sedm jich je na Slovácku, tři na
Kroměřížsku, dvě na Zlínsku a
na Vsetínsku i s Vartovnou jsou
nyní čtyři. Mnohé vznikly teprve
v posledních letech, například v
roce 2004 byla otevřena
nejvyšší kamenná rozhledna na
Moravě stojící na kopci Brdo v
Chřibech na Kroměřížsku.
Nejstarší rozhledna v regionu je
Slavnostního otevření nové rozhledny se zúčastnili i krojovaní Valaši.
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na Svatém Hostýně, má přes sto
let.

Vartovna v minulosti sloužila jako strážní hora, na níž se zapalovaly varovné ohně při blížícím se nebezpečí.
Síť šesti naučných stezek v okolí Vartovny zpracoval Český svaz ochránců přírody z Valašského Meziříčí. Na české straně
je vybudováno 34 zastavení a osm odpočívadel v délce 34 kilometrů.
Stezky, lemované informačními tabulemi i odpočívadly, vedou od Vartovny do okolních obcí Seninka, Liptál, Jasenná,
Leskovec, Prlov, Pozděchov, Lidečko a Francova Lhota. Přibližují přírodní zajímavosti, pamětihodnosti, folklorní
tradice, ale i historické události.

