Tisková zpráva
Příroda a krajina na Zlínsku bude
probrána ze všech stran
Ve čtvrtek 19. dubna bude zahájen první ze sedmi dvoudenních bloků kurzu
Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji, který pořádá ZO ČSOP (Základní
organizace českého svazu ochránců přírody) Veronica | Centrum Veronica
v Hostětíně. Na kurz je stále možné přihlásit > neváhejte!
„Našim cílem je rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání v oblasti ochrany přírody a
krajiny ve Zlínském kraji a vytvořit tak ucelený specializovaný odborný kurz zaměřený
jednak na obecnou problematiku tohoto oboru a na trendy a aktuální postupy v něm
užívané,“ uvádí Radim Vítek, organizátor kurzu. „Odborný kurz vyškolí odborníky úřadů
státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, zástupce obcí a jejich
svazků. Absolventi kurzu budou přenášet získané odborné znalosti a dovednosti do
praxe.“
První blok kurzu se bude úvodem do problematiky. V pátek se účastníci budou
věnovat tématům ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji, koncepčním matriálům,
které se k ochraně přírody ve Zlínském kraji vztahují, ale i mezinárodním rozměrům.
Páteční den uzavře velice důležité téma: nový stavební zákon platný od začátku roku
2007 a jeho vztah k ochraně přírody a krajiny. Sobotní den bude věnován využití
informatiky v ochraně přírody. Přednášejícími budou Jaroslav Hrabec (Krajský úřad
Zlínského kraje), Hedvika Psotová (ARVITA P spol. s.r.o.), pracovníci Agentury ochrany
přírody a krajiny či Ekologického právního servisu.
Úplnou tečkou dubnového bloku terénní exkurze do nádherné jarní přírody Bílých Karpat.
Vzdělávací kurz Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji je jednou z částí širšího
projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Celý kurz bude probíhat v nově postavené budově vzdělávacího střediska
Centrum Veronica v Hostětíně.
Další části kurzu budou probíhat v červnu, září, říjnu a dalších měsících roku
2007 a 2008.
Žádoucí je účast na všech dílech kurzu, ale je možné navštívit i jen jednotlivé
bloky kurzu.
Více informací najdete na webové stránce www.hostetin.org/opak.
K rozhovoru je připraven: Radim Vítek, 731 617 192, radim.vitek@veronica.cz

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
niž 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 školicí zázemí, kde by se o výše jmenovaných projektech dalo hovořit bez ohledu
na počasí, pořádat semináře, zkoumat a monitorovat výsledky projektů, sdílet zkušenosti
nebo studovat podklady.
Popsaný vzdělávací program dostal v ZO ČSOP Veronica jméno Centrum Veronica
Hostětín, s podtitulem modelové ekologické projekty pro venkov. Požadavkem na
novou budovu bylo získat přednáškový (společenský) sál, kuchyň, kancelář s knihovnou a
ubytovací kapacitu. Zároveň bylo cílem vybudovat ukázku nízkoenergetického
stavitelství, v 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. Je první veřejnou budovou v České republice postavenou v tzv. pasivním
standardu – tedy s minimální spotřebou energie. 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.

