8.trasa
Za koupáním na Všeminu
Trasa k přehradě u Všeminy je dlouhá asi 10 km, je spíše
vhodná pro cyklisty a vede po poměrně dobrých místních
komunikacích, jen v úseku mezi Chrastěšovem a Dešnou
kvalita cesty výrazně klesá. Z Masarykova náměstí
vyrazíme po hlavní silnici na Vsetín, za Vizovicemi zahneme
na vedlejší cestu pod železný most nedokončené Baťovi dráhy
a dále pokračujeme kolem Rybárny až do Chrastěšova
(3,5 km). Od místní hospody začneme stoupat na hřeben
nad Dešnou, odtud se dáme buď přes bývalý testovací
automobilový polygon nebo vlevo po cestě až do Dešné (2,5
km). Pod kempem na křižovatce zahneme doprava a
pokračujeme po silnici k rozcestníku Všemina (2 km), od něj
po silnici doleva společně se žlutou turistickou značkou až
k přehradě (2 km).
Chrastěšov - U obce archeologická
lokalita, našli se zde stopy pravěkého
osídlení ze starší doby bronzové
(1400 př.n.l.) a zbytky po rovinném
neopevněném sídlišti z doby
laténské. Nálezy nádob, mlatu a
přesleny z černé pálené hlíny.
Ojedinělé středověké nálezy.
Dešná se poprvé připomíná v roce
1373 v Zemských deskách kraje
Olomouckého. Společně se
Slušovicemi, Všeminou a Neubuzí se
stala součástí lukovského panství,
kam patřila až do roku 1848. Od roku
1850 až do správních reforem v roce
1949 byla Dešná součástí soudního
okresu Vizovice.
V obci je několik zachovalých
původních dřevěnic typických pro
zdejší oblast Valašska. Dokladem
tradičního lidového stavitelství na
Vsetínsku je v horní části obce větší
karpatská usedlost valašské formy
z konce 18. století.

Všemina je poprvé připomínána
roku 1373 v souvislosti s převodem
pod lukovské panství.
V obci farní kostel zasvěcený
sv. Janu Nepomuckému vystavěný
v prostém barokním slohu v letech
1780-1784 nákladem hraběte
Kristiána Seilerna, majitele
lukovského panství.
Mezi další významné nemovité
kulturní památky patří roubené
komory čp. 130 a čp. 131,
chalupnická usedlost čp.48 a
roubený dům čp. 130.

Rybárna Vizovice
Chrastěšovská 1193,
tel.: 577 452 577, 737 432 121,
604 680 133
Hospoda Chrastěšov
Tel.: 577 452 011

Dále jsou v katastru obce dvě
významné archeologické lokality z
pozdní doby laténské (konec 1.
století př.n.l.). V poloze Hrádek jde o
opevněné výšinné hradisko
púchovské kultury s nálezy depotů
železných předmětů a v nedaleké
trati Zlatná o sídliště téže kultury.
Zde pak byly již od minulého století
nalézány zlaté keltské mince. Stopy
sídliště laténské kultury se nacházejí
pravděpodobně i na polích
jihovýchodně od Hrádku. Ojedinělý
nález kamenné sekery svědčí o
sporadickém osídlení tohoto území i
ve starším období (neolit?, eneolit).

Kemp Dešná,
Tel.: 577 986 333, 777 805 778
Hostinec Všemina
Tel.: 577 986 100
Ranč Všemina
Tel.: 604 420 093
Park Hotel Všemina
Všemina 300
Tel.: 577 11 66 11

