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Nové pøírodovìdné expozice a nauèné stezky z evropských dotací
Muzeu regionu Valašsko, p.o. se sídlem ve Vsetíně, byla v rámci Operačního programu životní pro‐
støedí udìlena dotace z fondù Evropské unie na vybudování sítì vzdìlávacích environmentálních
center. Projekt je koﬁnancován Státním fondem životního prostředí a Zlínským krajem. Nová síť
vzdìlávacích center pod názvem Environmentální støediska Muzea regionu Valasko bude vybudo‐
vána ve stávajících objektech úspìného adatele  v zámku Vsetín, ve Hvìzdárnì Vsetín, v Zámku
Kinských ve Valaském Meziøíèí a v Zámku v Lené u Valaského Meziøíèí a pøilehlých parcích. Tyto
objekty budou za 8,678 mil. Kè upraveny a vybaveny ekologickými a pøírodovìdnými expozicemi
a nauènými stezkami. Podobnì vybavená sí v okrese Vsetín dosud chybí. Cílena bude hlavnì na
místní koly a organizace, kterým tak bude umonìno aktivnì vyuívat vybudovaného zázemí pro
doplnìní bìné výuky a èinnosti.
Ve Vsetínì vznikne environmentální nauèná stezka v Panské zahradì a v parku u zámku, která
bude informovat návštěvníky o geologických zajímavostech Valašska a rostlinách a živočiších žijí‐
cích pøímo ve mìstì. Na stezku bude navazovat moderní interaktivní expozice Pøíroda hrou, která
vznikne ve vìi vsetínského zámku. Tato se bude vìnovat pøírodnímu bohatství Valaska. Hravou
formou zde budou za zapojení poèítaèové techniky prezentovány základní principy udritelného
rozvoje a ochrany životního prostředí a vzájemného oboustranného ovlivňování moderního člo‐
vìka a pøírody. Vystaven zde bude mimo jiné preparát medvìda Míi z Brodské. Poslední díl do
mozaiky středisek ve Vsetíně patří Hvězdárně Vsetín, která pomocí naučné stezky a hracích prv‐
kù pøedstaví témata udritelného rozvoje. Úprava a nové vybavení vnitøních prostor hvìzdárny
umožní moderní projekci 3D ﬁlmů a vzdělávacích programů.
Druhá environmentální expozice zamìøená na pøírodní prostøedí ve mìstì, v parcích a alejích
bude vybudována v èásti Zámku v Lené. Tato expozice bude také doplnìna nauènou stezkou
v zámeckém parku. Na panelech umístìných na lavièkách budou prezentovány estetické funkce
parku a zároveò budou tato zastavení slouit jako odpoèinkové zóny pro návtìvníky. Prezentován
bude ale i význam parku pro okolní krajinu, kdy funguje jako hodnotný pøírodní biotop. Expozice
umístìná v zámku bude zamìøena na krásu døeva, monosti jeho uití èlovìkem a jeho význam
v pøírodì. V expozici bude také vystaven øez 300 let starou jedlí.
V Zámku Kinských ve Valaském Meziøíèí bude vybudován moderní pøednákový sál, kde budou
prezentovány výukové materiály zamìøené na problematiku vztahu a vzájemného ovlivòování
moderního člověka a okolní přírody. Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o jak obou‐
stranně prospěšných vztazích obyvatel valašského regionu a místní přírody, tak i negativních zpět‐
ných vazbách, vèetnì jejich popisu, vysvìtlení a cestách k moné nápravì.
Provoz støedisek, lektorské programy a soutìe, budou zajitìny jak pracovníky Muzea regionu
Valaska, tak i jeho partnerù. Mezi hlavní patøí Spoleènost pro komunitní práci, o.p.s., Vsetín, Líska
 o.s., ALCEDO  støedisko volného èasu ve Vsetínì.
V současnosti je připravována zadávací projektová dokumentace k jednotlivým částem projek‐
tu. Práce na expozicích, stezkách a dalím vybavení budou dokonèeny pøítí rok, vechna støediska
tak budou pro veøejnost otevøena na zaèátku kolního roku  1. záøí 2011.
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