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Hostětín 

Velvyslanec USA oslavil Den Země v Hostětíně

Velvyslanec USA, Andrew H. Schapiro, dnes v Hostětíně spolu s Ekologickým 

institutem Veronica oslavil Den Země. Prohlédl si ekologické projekty v obci a na Den 

Země tak ocenil přínosy hostětínských aktivit pro ochranu životního prostředí a 

udržitelný rozvoj.

Se starostou obce a zástupci Ekologického institutu Veronica se velvyslanec setkal u obecní 

výtopny na biomasu. Zde hostětínští demonstrují téma ochrany klimatu, kdy místní výtopna 

ročně ušetří na 1200 tun oxidu uhličitého - plynu, který zesiluje skleníkový jev a přispívá ke 

globální změně klimatu.

„S panem velvyslancem jsme hovořili o roli neziskových organizací v ČR na poli udržitelného 

regionálního rozvoje, udržitelné energetiky a prosazování ekologických inovací. Dále jsme 

diskutovali o ochraně klimatu na lokální úrovni, místní ekonomice a jejích přínosech k rozvoji 

místních pracovních příležitostí“, sděluje k obsahu rozhovorů ředitelka Ekologického institutu 

Veronica, Yvonna Gaillyová. „I vzhledem k tomu, že dnes slavíme Den Země, jsme ale 

nezůstali jen u místní úrovně. Dotkli jsme se i očekávaného projevu prezidenta Obamy, který 

na Floridě při příležitosti Dne Země pronese významnou řeč potvrzující, že lidská činnost je 

příčinou změny klimatu a že k jejímu zmírnění musí lidstvo přistoupit bezodkladně. Například 

přechodem na využívání obnovitelných zdrojů energie.“

Návštěva pokračovala prohlídkou pasivního domu Centra Veronica, kde probíhají vzdělávací 

aktivity a který slouží i jako ekologický penzion. Na oslavu Dne Země si velvyslanec připil 

hostětínským biomoštem se žáky ze základní školy Vlčnov, kteří přijeli na výukové programy 

o přírodní zahradě a o tradičních řemeslech. Sledoval tak v praxi ukázku ekologického 

vzdělávání naší nejmladší generace.

Se svými průvodci se Schapiro posléze odebral do ukázkové přírodní zahrady a sadu starých 

odrůd ovoce. „U historické sušírny ovoce jsme našemu hostu představili naši činnost v 

ovocnářství, pěstování a zpracování ovoce - což je tradiční hospodaření v našem regionu, 
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které nyní opět ožívá“, říká manažer Moštárny Hostětín s.r.o., Radim Machů. Nechyběla ani 

ochutnávka různých druhů biomoštů s příchutěmi, které jsou sortimentem moštárny.

K dalším ekologickým projektům v obci patří kořenová čistírna odpadních vod, obecní výtopna

na biomasu, využívání solárních technologií pro ohřev teplé vody a výrobu elektřiny, šetrné 

veřejné osvětlení a činnosti na podporu udržitelného cestovního ruchu – netradiční naučné 

stezky v krajině. Tyto projekty a instalace si ročně prohlédne na sedm tisíc návštěvníků.

„O ochraně klimatu a udržitelném rozvoji se k nám jezdí učit lidé nejen z Česka, ale i ze 

zahraničí. Jedinečnost hostětínského prostředí spočívá v tom, že se zde zájemci mohou učit 

nejen teorii, ale zároveň vše vidět v praxi a všechny technologie si, tak říkajíc, osahat. A to 

platí nejen pro odborníky, ale i laiky, z řad dospělých i dětí, které k nám jezdí“, říká o 

vzdělávacích programech Centra Veronica jeho ředitelka Marie Křiváková.

Ekologický institut Veronica, který působí v Brně a v Hostětíně, je hlavní hybnou silou 

hostětínských projektů. Udržitelný rozvoj, který obci přinesl čistější ovzduší, úspory energie, 

levnější a ekologickou energii z obnovitelných zdrojů, částečnou energetickou soběstačnost a

mnohé pracovní příležitosti, je nadějí pro budoucnost. „Hostětínskou cestu můžeme 

považovat za standard, za příklad perfektně propracované ekologické infrastruktury 

dosažitelné dnes běžně zvládnutými a dostupnými technologiemi. Každá obec v Česku by jej 

mohla a měla následovat. Snažíme se o to šířením dobrých příkladů v dalších 

mikroregionech“, shrnuje činnost Ekologického institutu Veronica jeho ředitelka Yvonna 

Gaillyová. 

Podobně jako velvyslanec Schapiro ocenil aktivity v Hostětíně  i princ Charles, od jehož 

návštěvy v obci právě uplynulo 5 let.

 

Průvodcem pana velvyslance při návštěvě byli:
• Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica

• Marie Křiváková, ředitelka Centra Veronica Hostětín

• Radim Machů, manažer Moštárny Hostětín s.r.o.

• Eriqa Hermén z Linneaus University ve Švédsku, stážistka v Centru Veronica.

Pro více informací: Yvonna Gaillyová, yvonna.gailly@veronica.cz, tel. 777 323 792 nebo 

Marie Křiváková, marie.krivakova@veronica.cz, tel. 608 426 049.

 



O zúčastněných organizacích:

Ekologický institut Veronica - www.veronica.cz
je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica. 

Svojí expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat.

Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v 

širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“.

Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně-kulturní časopis, založila a rozvíjí 

ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje 

teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje.

Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky 

veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých 

škol, malé a střední podniky.

Posláním organizace je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním 

hodnotám.

Centrum Veronica Hostětín - www.hostetin.veronica.cz
Posláním Centra Veronica je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných projektech a výsledcích 

jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením 

může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. Centrum 

je součástí Ekologického institutu Veronica.

Vzdělávací a informační středisko nabízí:

Ekologické vzdělávání:

• semináře, exkurze, prezentace a školení pro zástupce veřejné správy a nevládních organizací

• exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně

• vzdělávací kurzy a pobyty v Centru Veronica Hostětín

• studijní pobyty a stáže, možnost dobrovolnické práce na akcích

• přednášky a poradenství pro širokou veřejnost

• programy a exkurze pro školy

Ubytování v pasivním domě certifikovaném jako ekologicky šetrná služba – ekopenzion.

Pronájem plně vybavených školících prostor.

Stravování při akcích s využitím biopotravin,fairtradových a místních produktů.

Tradice Bílých Karpat - www.tradicebk.cz
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických 

a právnických osob, které spojuje zájem napomáhat aktivitám trvale rozvíjejícím tradiční zemědělskou a 

řemeslnou produkci z Bílých Karpat. Od svého vzniku v roce 1998 podporuje zdejší ovocnářství s cílem 

zachovat jedinečný genofond krajových odrůd ovocných dřevin. Provádí mapování zachovalých stromů, 

zakládá genofondové sady, vysazuje nové stromy a v roce 2000 začalo se zpracováním místní 

ovocnářské produkce v hostětínské moštárně.



Regionální ochranná známka Tradice Bílých Karpat®, kterou občanské sdružení uděluje, označuje 

produkty splňující přísné podmínky. Kromě místního původu zaručují, že jde o výrobky jedinečné ve 

vztahu k Bílým Karpatům (tradiční technologie, podíl ruční práce, místní suroviny…), dostatečně kvalitní a

šetrné vůči životnímu prostředí.

Obec Hostětín – www.hostetin.cz
Obec Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat v údolí potoka Kolelač. Žije zde přibližně 240 obyvatel. Svoji 

proslulost obec získala díky realizaci velkého množství projektů založených na využívání místních zdrojů 

a technologií šetrných k životnímu prostředí, za což získala národní cenu v prestižní celosvětové soutěži 

Energy Globe, cenu Climate Star, Zelenou stuhu a jiná ocenění.

Hostětínské projekty jsou modelové: ověřují ekologické technologie v praxi a umožňují tak ukazovat, že 

skutečně fungují. I když je Hostětín malá obec, pro šíření principů udržitelného rozvoje má velký význam. 

Dokazuje to několik na sedm tisíc návštěvníků ročně, kteří si z obce odváží praktické poznatky a inspiraci.

Hostětín má co nabídnout i turistům. Mohou se vydat na netradiční stezku Naokolo Hostětína, jsou pro ně

lákavé i dřevěné sochy v krajině, rozmístěné v okolí Hostětína a sousedních obcí. Přírodní zahrada 

Centra Veronica s herními prvky pro děti a naučnou stezkou pro dospělé nabízí návštěvníkům relax 

uprostřed přírody. Vydat se mohou i do okolí na Výlety s příběhem.


