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Tři rybníky
Chránění živočichové a rostliny

Pěší trasa
Svrčovský okruh 2,6 km
Hraběcí okruh 5,3 km
Vicinovský okruh 2,0 km

V okolí Veselíčka se v minulosti nacházelo 13 rybníků.
Po zrušení nevolnictví v roce 1781 byly rybníky až na tři
zrušeny. Tehdy zůstal Záhorský, poblíž Vicinova, Nový –
dnes polní trať v „Rybníkách“ u Vicinova a Mlýnec pod
Veselíčkem, který je zde dodnes.
V roce 1948 tehdejší ONV Přerov jako majitel lesů započal se stavbou rybníků u bývalého Švýcarského domku,
kde kdysi rybník býval.
Rybníky byly dokončeny v roce 1950 a staly se výletním
místem občanů, kteří přivítali možnost v létě se zde koupat. Nyní lokalita Tři rybníky patří také hojně navštěvovaným místům v obci.

Více informací a fotografií k tomuto tématu zde

Chránění živočichové a rostliny
Příroda
Ač se to na první pohled nemusí zdát, v lese kromě stromů a rostlin žije celá řada živočichů. Někteří z nich nám
zůstávají neustále utajeni, s některými se zřídka setkáme a jiné potkáváme téměř na každém kroku při každé
návštěvě lesa. Ať už jsou to bezobratlí živočichové, hadi,
obojživelníci, ptáci nebo savci, všichni tvoří mezi sebou
vzájemné vazby a jsou často navázáni i na konkrétní přírodní podmínky, půdu, klima nebo světlo. Nejběžnějšími
druhy divoce žijících zvířat jsou u nás zajíci, vydry a kuny.
V lesích a na polích nejčastěji uvidíte bažanty, divoká
prasata, vysokou zvěř, veverky, lišku obecnou.
Při procházkách lesem třeba zjistíte, že někteří živočichové se vyskytují pouze v určitých oblastech a v určitých
typech lesů, v určitém přírodním prostředí.
V našem katastru jsou to netopýr velký a kuňka ohnivá.

Viz: Informační cedule Natura 2000 – o kuňce ohnivé je umístěna u 1 rybníka, o netopýrech velkých je u zámku.

Cesta krajinou, lesem i vesnicí
Území mezi úrodnou Hanou a Oderskými vrchy je pestrou směsicí polí, luk a lesů. Nezáleží na tom, komu patří, majitelé se střídají, historie je pestrá.
Lidé ve všech dobách by se ale měli zasloužit o to, aby příroda zůstala zachovaná ve vší své barevné formě. Kromě správních celků existují i sdružení nadšených lidí, kteří svůj volný čas věnují osvětě a chtějí zachovat vše dobré, co k území patřilo. Spolek Záhoří se zaměřuje na oživování folklorních tradic, které jsou neodmyslitelně spjaty s životem lidí na vesnici
v průběhu celého roku. Počínaje tříkrálovou obchůzkou, přes vodění medvěda, velikonoční i letní žňové tradice, sklizeň
ovoce, až po advent. Některé udržují veselíčské spolky, jiné najdeme již jen na fotografiích ve zdejším Muzeu Záhoří, jež se
věnuje národopisné oblasti lipenského Záhoří s důrazem na historii naší vsi.
Výstavy zažloutlých snímků doplněných informačními tabulemi a starodávnými předměty pojícími se s pracovními i svátečními činnostmi místních obyvatel se konaly nejprve v Kulturním domě v Tupci v rámci Záhorské veselice spojené s kulturním programem. Od roku 2014
získaly svůj prostor v obecní budově číslo 42, kterou se podařilo opravit a přestavět na muzeum díky dotaci z Programu rozvoje venkova
LEADER prostřednictvím MAS Moravská brána. Můžete tam spatřit pravou záhorskou světnici i jiné proměnlivé expozice.
Historie by ale neměla ožívat jen ve zdech muzea, ale také na místech, kde se dějiny odehrávaly. Proto došlo na vybudování naučné stezky s 25 zastaveními, kde najdete informace o pamětihodnostech Veselíčka i Tupce, minulosti i současnosti vesnice.
U jednoho zastavení Hraběnčiny naučné stezky právě stojíte. A snad si projdete i ostatní místa v krajině, lese i vesnici, abyste obohatili své
poznání a podpořili snahu o zachování tradic malých obcí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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