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Starostové se učí jak být odolní proti změně klimatu
Hostětín | 20. dubna 2015
Aktuální téma klimatické změny proniká postupně do místních strategií rozvoje obcí a
regionů. Svoji zásluhu na tom má i Ekologický institut Veronica, který školí starosty a
zastupitele nejen o hrozbách, které změna klimatu do České republiky přinese, ale
především o příležitostech, které mohou využít.
Na seminářích se zastupitelé obcí a regionů dozvídají, jak mohou využít místní zdroje, jak
snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek, jak využít místní
energetické zdroje a ponechat příjmy v regionu a v neposlední řadě i jak vše financovat
z nových operačních programů.
„Klimatická změna představuje výzvu pro všechny, kdo mají zájem na udržitelném rozvoji
vlastní obce či regionu. Přináší rizika, ale přináší také šance, které mohou zlepšit naší
odolnost i schopnosti využít lépe místní zdroje a podmínky. Místní energetická soběstačnost
zvyšuje odolnost místní ekonomiky proti rostoucím cenám energie, podporuje tvorbu
pracovních míst a koloběh peněz přímo v regionu. Seminář přibližuje praktické možnosti, jak
místní odolnost a energetickou soběstačnost plánovat i realizovat s podporou nových
operačních programů“, říká o akci Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu
Veronica.
„V budoucnu mohou regiony v naší republice očekávat vlny sucha, větší vedra než doposud
či nedostatek energie. Budeme muset daleko více využívat srážkovou vodu a zadržovat ji
lépe i v krajině, protože se projeví nedostatek podzemních vod. Více energie budeme muset
vyrábět přímo v místě odběru, například formou obnovitelných zdrojů, domy budou muset být
lépe zaizolovány, změní se struktura zemědělské produkce“, zmiňuje Gaillyová změny, na
které je potřeba se připravit. „Není to ale nutno brát jako katastrofu.Klima jsme již změnili, teď
se pojďme změnit my. Stále je ještě čas vysadit stromy, které budou ve městech poskytovat
potřebný stín, zlepšit zadržování vody v krajině, připravit scénáře pro zvýšený počet povodní,
budovat nádrže na dešťovou vodu, zateplovat domy nebo přecházet na obnovitelné zdroje
energie a být tak více soběstační. Lidé o tom ale musí vědět a vnímat to jako důležitý úkol“.
„Resilience – což je pojem, který ve strategiích používáme, znamená, že nebudeme čekat,
až něco nastane a že nás někdo zachrání, ale aktivně se na to připravíme, abychom uměli
reagovat. Tento způsob jednání bychom chtěli vnést do regionálních strategií“, říká o cílech
seminářů jejich lektor Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS).
Ekologický institut Veronica pracuje na tomto tématu v rámci projektu Resilience aneb
proměňme hrozbu v příležitost již od roku 2014. Projekt je podpořen grantem z Islandu,
Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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