ZÁPIS ZE SEMINÁŘE
Dne 20. 9. 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Zastoupeni: senioři, občané v produktivním věku, zástupci spolků, samosprávy,
podnikatelů, lektoři, absolventi vzdělávacích kurzů

Téma semináře: Životní prostředí – péče o zeleň v našich obcích
Cíl: Komunitně projednat stav úpravy veřejných prostranství v Chanovicích
Program:

Zahájení
Seznámení s úkolem
Projednání situace na vycházce s lektorem
Odborná přednáška s diskusí
Shrnutí a závěr

Seminář se konal v budově bývalé konírny v zámeckém areálu v Chanovicích. Zahájila jej
komunitní koordinátorka, přivítala přítomné a seznámila je s projektem.
Představen byl lektor pan ing. Karel Drhovský, zahradní architekt, který se podílí celý život
na záchraně historických zahrad a parků, mimo jiné přispěl i k obnově parku a zámeckého
areálu v naší obci. Jako ředitel Krajského ústavu památkové péče v Plzni se postaral o
záchranu např. relikviáře svatého Maura a celé řady historických objektů.
Pan inženýr v úvodu krátce pohovořil o krajině a významu zeleně a vydali jsme se do
terénu. První zastavení bylo v prostoru zámeckého areálu, je velmi pěkně upraven, ale u
kostela stále přetrvává jalovec. Dozvěděli jsme se, že do vesnice jalovce nepatří, protože
jsou hostiteli rzí a tak se podílejí na likvidaci hrušní. Dále nás zajímala úprava horní návsi.
Je zde jednoduše upravený pomníček padlým, trochu rušivě působí zérav západní, jinak je
pěkné, že je zde plno volného prostoru.
Další zastavení bylo pod kapličkou, účastníci se ptali na břečťan – bylo zodpovězeno, že
neškodí dřevinám a působí příjemně. Dále jsme diskutovali nad trnovníky akáty, které
prosychají – bude nutné proschlé části odstranit. Dotaz na prosychání hlohů – příčinou je
dlouhodobé sucho. Zastavili jsme se na dolní návsi, která je v rekonstrukci, pan starosta
vysvětlil přítomným záměr s ohledem na bezpečnost v dopravě pro chodce a sdělil, že v
cíli budou na volných prostorách zelené trávníky. Velmi příjemně působí zachovaná
šípková růže v zatáčce, rušivý je živý plot z tújí u Moravců. Zajímalo nás jiné řešení,
protože túje měly jistě tlumit dopad dřívějšího velkého provozu do firmy – např. plot
s popínavými dřevinami.
V poslední zatáčce u rybníčka je zanedbaná soukromá zahrádka, ale jsou v ní velmi
pěkné tisy. V parku jsme obdivovali nejvzácnější dřevinu Cladrastis lutea, který ani pan
Drhovský v jiném parku nenašel.
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Po návratu z terénu následovala přednáška s promítáním. Přiblížila nám historii krajiny a
viděli jsme řadu dobrých, ale i špatných zásahů člověka do přírody. Opět celá prezentace
byla proložena diskusí k jednotlivým obrázkům, takže jsme dál už práci ve skupinách
nedělali.
.Návrhy přítomných:
Seminář probíhal jen v jedné skupině, téměř všichni se k problému vyjádřili, velkým
přínosem byla vycházka s konkrétními ukázkami. Pro případ špatného počasí byly
připraveny fotografie, aby se mohly konkrétní situace probrat
Po vyplnění zpětnovazebních dotazníků byl seminář ve 20 hodin ukončen. Odcházeli jsme
s příjemným pocitem a radostí, že naše obec má v péči o veřejné prostory málo
nedostatků
Shrnutí a závěry: nejbližším úkolem je ošetřit akáty
výhledově nepřipustit další jalovce a odstranit je od kostela
zatím nechat dožít zérav u pomníčku
pravidelně nechat posuzovat stav dřevin
Přítomným hostem byla manažerka projektu paní Miroslava Vacková, která se aktivně do
diskuse zapojovala
Ze sledované skupiny (absolventi vzdělávacích kurzů) bylo přítomno 7.
Zapsala: Božena Legátová
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