Tisková zpráva
V Hostětíně bylo otevřeno vzdělávací středisko
Centrum Veronica
V úterý 24. října 2006 přestřihli slavnostní pásky právě dostavěného střediska
Centra Veronica Hostětín statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje pan
Vojtěch Jurčík, předseda ZO ČSOP Veronica pan Antonín Buček, ředitel
odboru vnějších vztahů na Ministerstvu životního prostředí pan Jakub
Kašpar a ředitelka Centra Veronica Hostětín slečna Jana Tesařová. Od tohoto
dne je všem zájemcům o environmentální vzdělávání, návštěvníkům a obyvatelům
Hostětína i pracovníkům ZO ČSOP Veronica (Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody) k dispozici zázemí vzdělávacího střediska, které samo je
ukázkou ekologického stavění zaměřeného na úsporu energií, používání
moderních technologií šetrných k životnímu prostředí a přírodních materiálů
na stavbách.
„V České republice středisek ekologické výchovy přibývá, ale je jich stále hodně
málo. Navíc takové, které při svém provozu ušetří i 90 % energie, je jen jediné, a to
právě to, které dnes slavnostně otevíráme,“ vyzdvihl poslání domu Jakub Kašpar.
Zároveň za všechny zúčastněné Yvonně Gaillyové, ředitelce Ekologického institutu
Veronica a vůdčí osobnosti stavby, poděkoval za její několikaletou snahu, nezlomné
úsilí a odbornou erudici, kterou při výstavbě domu prokázala. „V Hostětíně jsme
postavili modelový dům, příklad pasivní stavby, a přitom jsme se snažili o to, aby
stavba, i když je u nás zatím ojedinělá, byla napodobitelná. Aby se při hostětínském
pobytu další mohli inspirovat a napodobit náš příklad,” přiblížila svoji motivaci Yvonna
Gaillyová.
Slavnostnímu otevření byli přítomni zástupci dárcovských organizací, realizátoři
stavby, její podporovatelé, budoucí uživatelé, pracovníci a členové ZO ČSOP Veronica
a zahraniční hosté. Jeden z nich, pan Frans Feil, zástupce nizozemské firmy BTG
group, tlumočil pozdrav Nizozemského království: „Před půldruhým rokem jsem se
účastnil položení základní cihly tohoto domu a uzavíral jsem zde program Matra.
Dnes chci popřát, aby toto unikátní vzdělávací středisko sloužilo blahu zdejšího
regionu.“
Dvoupatrové vzdělávací středisko zahrnuje přednáškový sál pro 45 osob, tvůrčí
dílnu, ubytování pro 25 osob v 11 pokojích, kancelář pro zaměstnance, vstupní
halu a technické zázemí.
Stavbu Centra umožnilo financování z řady veřejných a soukromých zdrojů.
Výjimečnou roli sehrály zejména prostředky od soukromých dárců, kteří již při
přípravě projektu pochopili jeho výjimečnost a investorovi z neziskového sektoru
zabezpečili povinné spolufinancování prostředků z veřejných rozpočtů.
Hostětín, 25. října 2006
Bližší informace: www.hostetin.org/stavba-centra
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