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Naučná stezka Hanýsek

Milí přátelé přírody, obyvatelé
města a kolemjdoucí,
vítáme vás na začátku naučné stezky "Hanýsek".
Hanýsek je náš zvídavý lišák, který
bude vaším průvodcem po
jednotlivých zastaveních.
Ahoj,
Vždy pro vás bude mít
to jsem já jednu otázku, týkající se
daného tématu.

Zastavení je celkem osm a seznámí vás se zajímavostmi z oblasti přírodovědné, historickéa kulturní.
Na každém z nich se navíc setkáte
s úryvkem řeči indiánského náčelníka
Seattla, který hovoří o vztahu člověka
k člověku a lidí k Zemi. Moudrost
obsažená v jeho slovech je nadčasová
a dotýká se nás všech.

Životní prostředí
na Velkoopatovicku
Velkoopatovicko patří v současnosti k oblastem
s vyhovujícím životním prostředím, i když ne vždy
tomu bylo právě tak. Jehličnaté porosty byly značně
oslabeny a přes důkladná opatření byly v minulých
letech napadeny kůrovcem. Na některých místech byly
lesy zcela vykáceny a znovu obnoveny (např. Opatovické hradisko).

Velkoopatovicko nemá žádné zákonem vyhlášené
přírodní území s přísnější ochranou. Přesto, nebo
možná právě proto, zaslouží zdej-ší příroda důslednou
a laskavou péči. Snad k tomu napomůže zlepšující se
výchova a vzdělání v péči o životní prostředí, vzrůstající uvědomění lidí a třeba i tato naučná stezka.

Dopady lidské činnosti na životní
prostředí
Lidská společnost ve snaze zvýšit technický pokrok
a usnadnit si tak co nejvíce svůj život ohrožuje přírodu jako celek. Zapomíná však, že tím nejvíce ohrožuje sama sebe. Na celkovém nedobrém stavu životního
prostředí se nejvíce podílí zpracovatelský průmysl,
intenzívní využívání zemědělské půdy (a zvýšená
automobilová
doprava,
ukládání
chemizace),
a spalování odpadů. Svou úlohu hrají rovněž mezilidské vztahy ústící v nedostatečnou péči o životní
prostředí a pořádek ve svém okolí.
Každý z nás už určitě zažil mnohé příklady nevhodné
lidské činnosti - umývání aut u vodních toků, vylévání
olejů, vypalování trávy, rozdělávání ohně u lesa,
vyrývání rostlin, plašení zvěře nebo dokonce
pytlačení. Tomuto chování lze předejít uvědoměním si
sebe sama jako nedílné součásti přírody. Každý může
přispět svým dílem, dokáže-li v sobě probudit lásku
a laskavost k naší velké matce, matce přírodě.

K péči o čistotu vody značně přispěla výstavba čističky na Opatovickém potoce za nádražím ČD, která
byla uvedena do provozu v 80. letech 20. století.

- začátek stezky
- Pod Hradiskem
- Opatovické hradisko
- Rýbrcoulovo srdce
- bývalé lázně Velká Roudka
- Velká Roudka
- Rozcestí
- Kamenná svatba
- Arboretum Borotín
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Stezka vede lesními a polními cestami a prochází obcemi Velká Roudka a Borotín a zavede vás na Opatovické
hradisko, pískovcový útvar Rýbrcoulovo srdce, bývalé lázně Velká Roudka, Kamennou svatbu a Borotínské arboretum. Je koncipována jako okruh dlouhý přibližně 9 km, s možnou odbočkou na Kamennou svatbu (dalších přibližně 7 km tam a zpět). Tento okruh začíná i končí zde a volně tak navazuje na naučnou stezku procházející
městem. Stezka je značena bílým čtvercem se zeleným šikmým pruhem.

Nicméně i zde najdeme na mnoha místech stopy negativní lidské činnosti a nesprávného chování. Nepovolené "černé" skládky, nevhodně uložený stavební
odpad, zanedbané stromy a keře, znečištěné a zabahněné vodní toky, neuklizené pozůstatky lesní těžby,
neošetřená veřejná zeleň, přerostlá tráva a na různých
místech pohozený odpad…
Stezka vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci
programu EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) v jihomoravském kraji.
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Kompletní informace o naučné stezce "Hanýsek" najdete v letáčku "Naučná stezka Hanýsek", který obdržíte
v místním infocentru, nebo ji naleznete na našich www stránkách.

Grafická úprava: Studio PORT, Ing. Martin Černý
Textová část: Ing. Lenka Pomikálková
Ilustrace: Jaroslav Dvorský, Velká Roudka

Geomapa získána na: www.geoportal.cenia.cz
Stezka byla povolena MÚ ve Velkých Opatovicích v roce 2006.

Provozovatelem stezky je Společnost Renata
se sídlem Pod Kaštany 28, 616 00 Brno,
www.volny.cz/spol.renata, spol.renata@volny.cz

