
HRA 

KVĚTNOVÉ PUTOVÁNÍ  
                           s RUSAVA AKTIVNĚ  

                         pod záštitou SHD Rusava 

 

Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na květnovou putovní hru naší krásnou vesničkou. 
Pokud se doma nudíte a už nevíte, jak zabavit vaše děti, vydejte se s nimi na vycházku 
Rusavou. Připravili jsme pro vás trasu, ke které se vážou různé otázky a vaším úkolem 
bude navštívit všechna místa vyznačená na mapě. Tato hra potrvá po celý květen, tedy 
od 1. 5. do 31. 5. 2021. Níže najdete mapu, ale také připravené otázky a křížovku, do 
které budete všechny odpovědi zapisovat. 
Výsledek svého putování – vyplněnou křížovku můžete zaslat na e-mail 
tanakurfurstova@email.cz nejpozději do 2. 6. 2021. Na všechny čeká malá odměna. 
Pokud se na naší trase také vyfotíte, budeme rádi i za fotografie. 
Přejeme vám při naší hře krásné počasí a spoustu zábavy. 

 

Zastávky trasy:  
1. most u obecního úřadu (START) 

2. most na křižovatce u obecního úřadu 

3. obecní úřad 

4. dřevěný přístřešek naproti evangelického kostela 

5. vila malíře č. p. 190 

6. rozcestí pod Čecherem 

7. informační tabule pod Čecherem 

8. sloup elektrického zařízení na rozcestí s lesní cestou 

9. místní potok 

10. Památník padlých na rozcestí 

11. autobusová zastávka „Zákopanica“ 

12. domeček u Hurbanovy studánky 

13. informační tabule na rozcestí (rozcestník) 

14. dětské hřiště 

15. oplocené stromky za firmou Křídlo s. r. o. 

16. fotbalové hřiště (CÍL) 
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Start – Obecní úřad Rusava        Cíl – fotbalové hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUTOVNÍ OTÁZKY  
1. Na mostě u obecního úřadu je umístěna zelená reklamní cedule. Jak se jmenují 

tradiční výrobky, které vyrábí místní firma? Rusavská …….. (doplň do tajenky). 

2. Jak se jmenuje říčka, která protéká celou obcí?  

3. Na dveřích obecního úřadu je umístěn rusavský znak. Co se nachází v levé modré 

části znaku? 

4. Co drží v ruce panáček, který sedí na zemědělském stroji? 

5. Jak se jmenuje roubená vila malíře a ilustrátora Adolfa ……… z roku 1932?  (č. p. 

190) Nápověda: název je shodný s loutkovou komickou postavou. 

6. Na rozcestí pod Čecherem je dopravní značka pro řidiče, kteří vjíždí na hlavní cestu. 

Jaká? 

7. Na rozcestí pod Čecherem je informační tabule „Podhostýnský mikroregion – 

cyklotrasy“. Jak se jmenuje okruh č. 14? Najdi ve vysvětlivkách tabule.   

8. Po jaké turistické značce (barvě) se dostaneš na rozcestí „Pod Javorčím“? Značka 

umístěna na sloupu elektrického zařízení. 

9. Jak se jmenuje vodní rostlina, která roste běžně v našem potoce? Má žluté 

kvítečky. Pozn. Nemusí být vidět, protože možná už odkvetla. 😊  

10. Na rozcestí je umístěn památník obětem I. a II. světové války.  Jaké zvíře je 

vytesáno na památníku?  

11. Z jakého materiálu je vyrobena autobusová zastávka „Zakopanica“?  

12. Na domečku u studánky je namalovaný (na fasádě) obraz dívenky s džbánkem u 

vody. Co se nachází v potoce?  

13. Na rozcestí je umístěna informační tabule. Jaký objekt je vzdálen 2.800 m od 

tabule? 

14. Co se nachází na konci dětského hřiště? Jaký herní prvek?  

15. Jak se jmenuje ohraničená oblast malých stromků, které slouží k obnově lesa? 

16. Co je potřeba k fotbalové hře? Odpověď do tajenky je pevně umístěna na hřišti (v 

množném čísle).  

 

 

 

 

 

 

 



 

TAJENKA 
 

     1.                      

      2.                   

       3.                  

   4.                        

5.                            

       6.                

      7.                         

   8.                     

                   

 9.                         

       10.                

       11.                 

   12.                      

      13.                     

  14.                         

15.                               

  16.                       

 

 

Uhodneš tajenku, která skrývá název naučné stezky, která vznikla v roce 2007 

na území obce Rusava a má celkem sedm zastavení?  

 


