2. KOMPONOVANÝ HOSTIŠOVSKÝ FESTIVAL
I letos jsme pro Vás připravili festival, jehož podstatnou náplní budou přednášky související s trvale
udržitelným rozvojem. Kromě toho jsou na programu hudební, divadelní vystoupení, filmové
projekce, bubenická dílna, dětský koutek, vernisáž, občerstvení všeho druhu ….
V únoru 2007 vydala Mezinárodní vědecká organizace WMO zprávu o probíhajících klimatických
změnách a prohlubujícím se skleníkovém efektu, o příčinách, které k tomuto prohlubování přispívají a
vizích pro blízkou i vzdálenou budoucnost, z těchto změn vyplývajících.
Zpráva též pojednává o opatřeních, která je nutno učinit, abychom dokázali tyto negativní vlivy
zastavit nebo alespoň omezit.
Naše pozvání přijala zajímavá občanská sdružení, která uvádějí do praxe jednotlivá doporučená
opatření, jako je např. výstavba nízkoenergetických budov, využívání přírodních dobře
recyklovatelných materiálů, obnovitelných energetických zdrojů, lepšího fungování malých územních
celků, a další prvky, směřující k trvale udržitelnému rozvoji.
14:30 GLOBALIZACE – RNDr. Jan Hollan ( Hvězdárna Mikuláše Kopernika Brno)
pojedná o vědecké zprávě WMO, shrne nejdůležitější fakta a pohovoří o nutných opatřeních,
která je nutno provést pro zpomalení skleníkového efektu v rámci civilizace..
15:30 EKOCENTRUM HOSTĚTÍN – RNDr. Yvonna Gaillyová CSc. (ředitelka O.S.Veronica)
Centrum modelových ekologických projektů pro venkov (pasivní dům, kořenová čistírna
odpadních vod, moštárna, solární panely, mikroregionální spolupráce, provozování výukových
programů…..)
16:30 PŘÍRODNÍ MATERIÁLY VE STAVEBNICTVÍ - Doc.Ing.Josef Chybík, CSc.
( bývalý děkan Brněnské fakulty architektury, člen O.S.Hlína info )
Stavebnictví je obor, který podle vědeckých odhadů spotřebuje až 50% veškeré vyrobené
energie (těžba materiálu, zpracování, přeprava, výstavba, provoz budov a následná likvidace).
Využívání přírodních materiálů (nepálená hlína, sláma, dřevo, konopí, rákos apod.) je
možností, jak snížit nadměrné energetické výdaje tohoto oboru.
17:30 SLAMĚNÝ BALÍK JAKO STAVEBNÍ KOMPONENT - Ing.arch. Mojmír Hudec
( atelier ELAM- výherce prestižních soutěží v návrhu nízkoenergetických domů )
Názorné ukázky z praxe, zkušenosti a historie využití, výstavba nízkoenergetických domů,
technologie, postupy, možnosti do budoucna.
18:30 ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE - Ing. Miroslava Knotková
( ředitelka EAZK )
Obecně prospěšná společnost, zabývající se rozvojem území kraje, podporou zvyšování
účinnosti, efektivností a soběstačností ve využívání zdrojů energie a rozvojem zaměstnanosti.
19:00 TRADICE BÍLÝCH KARPAT - Zdeněk kučera ( jednatel O.S )
Občanské sdružení, které spojuje zájem napomáhat všem aktivitám, rozvíjejícím tradiční
zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat
20:00 BIOM – Ing. Jan Habart ( energetický poradce )
Je jedno z nejvýznamnějších občanských sdružení, zabývající se pěstováním biomasy,
možnostmi jejího využití a technologiemi s biomasou souvisejícími.
21:00 KONOPA – Michal Ruman ( ekoporadce )
Ekologická nezisková organizace – která se již 10 let věnuje osvětové práci v oblasti
pěstování a výrobního využití technického konopí – obnovitelného zdroje „par excellence“
22:00 O.S. RODOVÁ OSADA – Petr Hradil ( předseda O.S.)
Občanské sdružení, jehož cílem je vytvoření osady, která bude v maximální možné míře
soběstačná (suroviny, energie, práce apod.), při zajišťování veškerých potřeb svých obyvatel.
V odpoledních až večerních hodinách bude k dispozici centrum pro komunitní práci Zlín, které se
zabývá vypracováváním projektových záměrů, pro získávání finančních dotací z Evropských
strukturálních fondů.
Těšíme se na vaši účast!

