Město Třeboň a ENKI o.p.s
Vás srdečně zvou na konferenci

Voda, zeleň a lidé v krajině – Jde to i u nás?

foto Pavel Fráně, Zlatá stoka

v úterý 17. října 2017 od 09:15 hod
v Městské hale Roháč
Na Sadech 349/II, Třeboň
Konference navazuje na úspěšné konference Voda ve městě a v krajině a Efektivní
hospodaření s dešťovou vodou a „zelená infrastruktura“ a Stromy v sídlech, které se
v minulých letech uskutečnily v Třeboni ve spolupráci města Třeboně a ENKI o.p.s.
Záštitu nad konferencí převzala starostka města Třeboně Mgr. Terezie Jenisová.
Odborný garant:
Jan Pokorný, ENKI o.p.s., Dukelská 145, Třeboň, telefon: (+420) 384 706 173
e-mail: pokorny@enki.cz
Organizační garant:
Václava Fliegelová, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého
nám. 46/II, Třeboň, telefon: (+420) 384 342 172, 728 126 925
e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz

Program:
Mgr. Terezie Jenisová, starostka města Třeboně
Zahájení, úvodní slovo
09:15 – 09:30 hod
Odborné referáty:
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (ENKI o.p.s., ředitel, odborník na toky
energie v krajině)
„Nedivme se, že je sucho“
09:30 – 10:00 hod
Ing. Václav Alexandr Mazín Ph.D. (Krajský pozemkový úřad pro
Plzeňský kraj, ředitel, soudní znalec)
„Příklady správné praxe při retenci vody v krajině pomocí
pozemkových úprav“
10:00 – 10:40 hod
občerstvení 10:40 – 11:00 hod
Ing. Jiří Rozsypálek (Mendelova univerzita v Brně, odborník na
arboristiku a dendrologii, soudní znalec v oblasti posuzování dřevin)
„Stav dřevin v naší krajině“
11:00 – 11:40 hod
Ing. Pavol Šutý (Ekostav Oščadnica, s. r. o., Slovensko, majitel firmy)
„Seznámení se zrealizovanými revitalizačními opatřeními na
Slovensku“
11:40 – 12:20 hod
občerstvení 12:20 – 12:50 hod
Robert Blíženec (sedlák z Novohradských hor, který se pokouší udělat
svou krajinu zdravější a hezčí)
„Brání zdravé krajině dotace, daně, legislativa či hyperaktivita
supervizorů?“ (Několik poznatků, příkladů vlastní aktivity /občas náležitě
potrestané/ a úvaha k tématu od sedláka, co nerad administruje, zato rád sází,
bagruje a buduje)

12:50 – 13:20 hod
Daniel Pitek (sedlák a lesník, jež vrací krajině kolem Milešovky
předválečný ráz)
„Sedláci v krajině a voda“
13:20 – 14:20 hod

Časový program odborné akce:
08:30 – 09:15 hod
registrace účastníků
09:15 – 09:30 hod
zahájení
09:30 – 10:40 hod
přednášky, diskuze
10:40 – 11:00 hod
přestávka, občerstvení
11:00 – 12:20 hod
přednášky, diskuze
12:20 – 12:50 hod
přestávka, občerstvení
12:50 – 14:20 hod
přednášky, diskuze
14:20 hod
závěr

Organizační pokyny:
1. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do
10.10.2017 na e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz nebo na
adresu: Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého
nám. 46/II, 379 01 Třeboň.
2. Účastnický poplatek činí 500,- Kč/osobu (cena včetně DPH). Poplatek
za účastníka uhraďte do 10.10.2017 ve prospěch města Třeboně na
číslo účtu: 19 - 0603148389/0800 (Česká spořitelna) variabilní symbol
(VS): 617102017.
3. Účastnický poplatek zahrnuje: účast na semináři, kávu (čaj), minerální
vodu, drobné občerstvení (nikoli však oběd).
4. Účastníci konference obdrží daňový doklad a účastnický list v den
konání konference.
5. Nezúčastníte-li se konference, pošlete za sebe náhradníka, neboť
účastnický poplatek se nevrací. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a
zaplacení účastnického poplatku. Kapacita sálu je omezená.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Závazná přihláška na konferenci:

Voda, zeleň a lidé v krajině – Jde to i u nás?
dne 17.10.2017 v Městské hale Roháč
Na Sadech 349, Třeboň

Jméno, příjmení a titul:
………………………...………….……….……………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
Přesná adresa vysílající organizace, IČO (pro účely daňového dokladu):
…………….…………………………………………………………………………………….
…………………………………..……………………………………………..………………..
e-mail (slouží pro zaslání bližších informací):
…………………………………………………...……………………………………….……..
telefon (uvedený telefon bude sloužit pouze pro rychlou komunikaci v případě nenadálých situací):
………………………………………..…………………………..…………….............………
číslo účtu, ze kterého bude uhrazen účastnický poplatek:
…………………………………………………………………..………………………………

Datum: ……………………..

Podpis: …………………….

