Rusava se nachází v přírodním parku Hostýnské vrchy.
Celá oblast je bohatá na vzácné chráněné druhy rostlin i živočichů. V blízkosti centra se
nachází Evropsky významná lokalita Hořansko, přírodní památka a ptačí oblast. Na Rusavě se
nachází jedna z největších kolonií netopýra velkého na Moravě.
Kterýmkoliv směrem od nás se vydáte, budete obklopeni harmonickou krajinou a krásnými
výhledy po okolí, kde jsou ještě viditelné stopy dřívějšího hospodaření místních venkovanů
a jejich života v krajině.

PROGRAMY PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1. STUPNĚ:
ŽIVÁ VODA – procházka s povídáním o vodě a její životadárné síle. Projdeme procházkou
prameniště, která jsou v bezprostřední blízkosti centra. Prameniště Záhorní – významný
krajinný prvek - na jaře tady můžeme v době květu vidět silně ohrožené druhy rostlin – např.
kruštík bahenní a prstnatec májový. Navštívíme místo, kde jímáme vodu – pramen, jehož
voda je svedena až do domu, i další prameny a studánky na úbočí kopce. Změříme společně
jejich vydatnost, dozvíme se něco o prostředí, ze kterého voda vyvěrá, co se dá udělat proto,
aby voda v krajině zůstávala déle a co můžeme udělat pro její ochranu, aby zůstala
zachována i pro budoucnost. Čemu nás voda učí a mnoho dalšího. Prameny se nachází v
okruhu 500 m od centra.

Procházka trvá 60 - 75 min. Cena 20,- Kč/ dítě.

Rusavská krajina a její život
Procházka a pozorování, povídání o lese a životě v něm, o komunikaci stromů skrze systém
kořenů, o zvířatech, která tady žijí. Projdeme kolem biokoridoru – hlubokých potočních strží
a povíme si, jaké stromy a proč právě tady rostou. O tom, jak krajina vypadala dříve a jak
lidem sloužila, jak ji lidé užívají dnes a jak ji mohou obhospodařovat a přitom zachovávat její
přirozenost a živost v současnosti.
Procházka trvá přibližně 1 hod.
Cena pro žáka 15,- Kč

Výlety v okolí:
Navštívit můžete rusavské muzeum, které se věnuje historické kultuře a řemeslům. Muzeum
Rusava vystavuje nářadí, kroje, vybavení domácností apod. Cesta do centra Rusavy, kde se
muzeum nachází, trvá cca 25 min. Vstupné je 10,- Kč a v kanceláři obce je potřeba návštěvu
domluvit předem.

Hezká procházka je na vrchol Pardus, pod jehož vrcholem se Oneness centrum nachází.
Cesta trvá asi 30-40 min. Je to velmi krásné místo a odmění vás výhledem na všechny okolní
kopce.
Pouť na Svatý Hostýn – jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v republice.
Podle výběru trasy trvá cesta v rozmezí 1,5 – 2,5 hod.
Výlet na koupaliště se solárním ohřevem vody a skluzavkami. Od centra je vzdálené asi 2,5
km a dojít se k němu dá lesem po značce.

