
Tisková informace

Zapojte se do soutěže „Zlínská CO2 liga“!

Centrum Veronica  Hostětín  vyhlašuje  regionální  soutěž  „Zlínská  CO2 liga“ 
pro studenty středních škol a žáky druhého stupně základních škol. Soutěž, 
která se koná pod záštitou Energetické agentury Zlínského kraje o.p.s., je 
zaměřena  na  aktuální  problematiku  globální  změny  klimatu  v  souvislosti 
s využitím energie (obnovitelné a neobnovitelné zdroje, emise CO2,  úspory 
energie  atd.).  Do  soutěže  se  školy  mohou  přihlásit  do  28.  února  2007 
zasláním  přihlášky,  kterou  naleznou  na  webových  stránkách 
www.veronica.cz/hostetin.

Soutěž má dvě kola a vyhlášení vítěze se uskuteční v květnu 2007 na konferenci, 
kde budou pracovní  skupiny prezentovat  svůj  projekt.  Cenou pro vítězné pracovní 
skupiny jsou věcné dary  a  výlet na  místo s ukázkou využití  obnovitelných zdrojů 
energie. Vítězné pracovní skupiny rovněž získají  pro svoji  školu bezplatnou exkurzi 
po modelových projektech v Hostětíně pro jednu třídu. Zvláštní cena soutěže - 
„Šampión CO2 ligy Zlínského kraje“ - bude udělena škole, která díky uplatnění 
obnovitelných zdrojů energie ušetřila největší množství emisí CO2. 
 
“Nová  nízkoenergetická  budova  našeho  vzdělávacího  střediska  je  ukázkou 
ekologického stavění  a úspor energie.  Prostřednictvím soutěže   „Zlínská CO2 

liga“ bychom rádi  žákům a studentům přiblížili  důležitost  úspor  energie  a  využití 
obnovitelných  zdrojů  energie  v  praxi”,  říká  organizační  ředitelka  Centra  Veronica 
Hostětín Jana Tesařová.

Další informace o soutěži najdete na webové stránce www.veronica.cz/hostetin.
Kontakt: Hana Němcová, hostetin@veronica.cz, 737 788 617



Obec Hostětín  (230 obyvatel) leží  na úpatí Bílých Karpat mezi Bojkovicemi a Slavičínem. 
Území patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena i mezi 
Biosferické rezervace UNESCO.

Již léta Hostětín funguje jako faktické centrum modelových ekologických projektů pro venkov - 
rok od roku roste počet návštěvníků, kteří sem zamíří za ekologickými projekty. Hostětínskými 
lákadly  jsou  první  kořenová  čistírna  odpadních  vod  v  regionu,  restaurovaná  sušírna 
ovoce,  solární kolektory,  výtopna spalující dřevní štěpku, na níž jsou napojeny téměř 
všechny domácnosti ve vsi,  moštárna zajišťující využití úrody jablek ze širokého okolí,  užití 
slámy coby tepelné izolace, začlenění dřevěných soch do krajiny a nově též  úsporné a 
minimálně rušící veřejné osvětlení. 

Tyto projekty jsou vždy dílem několika partnerů, jejich nositelem je většinou obec Hostětín 
nebo Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Co chybělo, bylo školící 
zázemí, kde by se o výše jmenovaných projektech dalo hovořit bez ohledu na počasí, pořádat 
semináře,  zkoumat  a  monitorovat  výsledky  projektů,  sdílet  zkušenosti  nebo  si  prohlížet 
dokumenty. 

Popsaný  vzdělávací  program  dostal  v  ZO  ČSOP  Veronica  jméno  Centrum  modelových 
ekologických projektů pro venkov. Požadavkem na novou budovu bylo získat přednáškový 
(společenský) sál, kuchyni, kancelář s knihovnou a ubytovnu a zároveň docílit tzv. pasivního 
standardu  –  energeticky  velmi  úsporná  budova,  souladu  s  možnostmi  pozemku  a 
okolními budovami a navíc demonstrovat různé stavební a provozní technologie pro udržitelné 
stavění. Vzdělávací středisko vyhovující těmto požadavkům bylo vystavěno během 7 měsíců 
roku 2006.  Autorem architektonického  návrhu je  Rakušan Georg W.  Reinberg.  Generálním 
projektantem stavby je Ivo Stolek. Budovu vystavěla Skanska CZ a.s. a předala ji k užívání 
veřejnosti v listopadu 2006. 

Více na www.veronica.cz/hostetin.


