ZÁPIS ZE SEMINÁŘE 01
dne 25. 6. 2012 v Měčíně

Přítomni: dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku,
maminky dětí, ženy 50+, zdravotně znevýhodnění, zástupci spolků, místní samosprávy,
manažerka projektu, lektoři.
Téma: Naučné stezky na Měčínsku
Cíl semináře:
Komunitně projednat téma s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů a na věkové
skupiny, zohlednění požadavků zdravotně znevýhodněných, maminek s malými dětmi,
zohlednění zájmů spolků, podnikatelů, potřeb pro mládež ve věku 12 – 18 let.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Seznámení s lektory
Prezentace …..
Diskuze a závěr

Ad 1
Komunitní koordinátor Města Měčín Roman Tykal zahájil seminář a přivítal lektory Lenku
Prunerovou a Tomáše Prunera z Občanského sdružení Ametyst.
Ad 2
Lektoři krátce představili Občanské sdružení Ametyst a jeho činnost a pak vyzvali všechny
přítomné, aby se vzájemně představili.
Ad 3
V následné prezentaci se lektoři věnovali problematice zřizování naučných stezek.
Postupně od volby trasy (její délka, prostředí, značení, stav využívaných stávajících cest,
vlastnické poměry k pozemkům kudy stezka prochází) – příprava panelů (počet,
rozmístění, obsah a doplnění interaktivními prvky) – navazující materiály (www stránky,
propagace, GPS aplikace, učební materiály) – zřizovatel stezky (obec, zájmová skupina,
nezisková organizace) – tvorba stezky (vyjasnění rolí jednotlivých účastníků, společné
plánování, financování, příprava harmonogramu, doprovodné aktivity).
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Ad 4
V diskuzi odpovídali lektoři na otázky přítomných zejména ohledně výroby panelů, tvorby
jejich obsahu ve spolupráci s odborně fundovanými spolupracovníky (znalci místní historie,
přírody). Doporučeno před zahájením příprav na realizaci naučné stezky projít celou její
trasu s různými skupinami občanů (zástupci obce, seniorů, mládeže, spolků, základní
školy a přizvat i cizí jinak nezainteresované účastníky (zejména odborníky z oblasti
přírodovědy, zoologie).
Na závěr p. Tykal poděkoval všem za účast a vyzval je aby, během letních dovolených
navštívili stávající naučné stezky v blízkém okolí i případně při svých cestách za
dovolenou pro získání přehledu a inspirace k realizaci tohoto záměru, které by po
následném vyhodnocení vedly k sestavení návrhu na zřízení naučné stezky (stezek) na
Měčínsku.
Shrnutí:
Seminář splnil svůj cíl. Téma bylo komunitně projednáno s ohledem na rovné příležitosti
žen a mužů. Výstup z jednání je dostatečně hodnotný, případné další návrhy na řešení
budou následně zpracovány do projektového záměru, který bude zveřejněn a připraven
pro zastupitelstvo Města Měčín k dalšímu projednání a využití pro realizaci.

V Měčíně dne 26. 6. 2012
Zapsal Roman Tykal
komunitní koordinátor Města Měčín
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