Záchrana lužních stanovišt v povodí Morávky

POZVÁNKA
Zveme Vás na mezinárodní konferenci „Invazní druhy rostlin“,
kterou pro odbornou veřejnost připravil Moravskoslezský kraj
v rámci projektu „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“
financovaného z programu EU LIFE.

22. září 2010
kulturní dům Trisia, Třinec
23. září 2010
exkurze do zájmových míst v povodí řeky Morávky
Konference se zúčastní řada českých i zahraničních
odborníků, zástupci Moravskoslezského kraje, obcí
a institucí zabývajících se potlačováním invazních druhů.
Účast na konferenci je bezplatná.
Prosíme, potvrďte svou účast prostřednictvím registračního formuláře (viz odkaz),
který vyplňte v termínu do 6. 9. 2010.
Zúčastnit se můžete celé konference nebo pouze její hlavní části dne 22. 9. 2010.

Záchrana lužních stanovišt v povodí Morávky
PROGRAM
22. 9. 2010
prezence, občerstvení

přednáška

1000 - 1005 hod

RNDr. Radim Misiaček, člen týmu projektu - PR manažer

Zahájení konference

1005 - 1015 hod

RNDr. Věra Palkovská, starostka města Třince

Přivítání účastníků konference za město Třinec

1020 - 1030 hod

Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Přivítání účastníků za Moravskoslezský kraj

1035 - 1050 hod

Mgr. Michal Petrus, MŽP ČR

Informace o programu Life+

1055 - 1230 hod

Ing. Roman Barták, vedoucí projektu, Ing. Štěpánka Konupková,

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

člen týmu - odborný vedoucí, RNDr. Radim Misiaček, člen týmu

– přehled a výsledky projektu Life-Nature

915 - 1000 hod

projektu - PR manažer, zástupci partnerů: AOPK – CHKO Beskydy, Povodí Odry, a.s ., Lesy ČR, a.s

1230 - 1330 hod

OBěD

1330 - 1345 hod

Vojtěch Bajer, ČSOP Salamandr

1350 - 1405 hod
1410 - 1425 hod
1430 - 1445 hod
1450 - 1505 hod
1505 - 1535 hod
1535 - 1550hod
1555 - 1610 hod

Další projekty likvidace invazních druhů v Moravskoslezském kraji

Ing. Martin Modrý, PhD., odbor životního prostředí a zemědělství

Řešení problematiky invazních druhů v Liberec-

KÚ Libereckého kraje

kém kraji

Dipl.Ing. Mike Kruger - Planungsbüro Ingenieure Krüger & Jedzig

Management invazních druhů v Euroregionu Nisa

Partnerschaft

(německá část)

Richard Shaw, Cabi Europe, U.K.

Biologická likvidace invazních druhů

Mgr. Květa Morávková, odborný garant programu Nepůvodní

Další projekty likvidace invazních druhů v České

druhy Národního programu ochrany biodiverzity ČSOP

republice

COffEE BREAK
Mgr. Dana Kuriplachová, ZŠ Raškovice, koordinátora EVVO,

Zapojení základních škol v oblasti do projektu

žáci ZŠ Raškovice

„Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky “

Ing. Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství, KÚ Moravskoslezského kraje

Závěrečné slovo

23. 9. 2010
845 hod
900 - 1300 hod

Přistavení označeného autobusu na parkoviště před kulturním domem Trisia v Třinci
Exkurze do zájmových míst, trasa: Třinec, Morávka, Vyšní Lhoty, Dobrá, Třinec

Program může být aktuálně doplněn nebo drobně pozměněn. Aktuální verzi programu obdržíte vytištěnou na prezenci.

Záchrana lužních stanovišt v povodí Morávky
CÍLE KONfERENCE
• Informovat o průběhu a výsledcích 4letého projektu z programu EU Life, zaměřeného na likvidaci invazní rostliny
křídlatky (Reynoutria spp.) v přírodně cenných a vodohospodářsky citlivých lokalitách v soustavě NATURA 2000.
• Porovnat výsledky projektů likvidace invazních druhů v různých oblastech ČR.
• Informovat o zkušenostech s invazními druhy i v dalších zemích Evropy.
• Zamyslet se i nad otázkami, zda a proč je invazní druhy potřeba likvidovat, resp. jaké existují jiné alternativy řešení.
• Prezentovat zapojení obcí, škol i širší veřejnosti v území, v němž po několik let likvidace invazních druhů probíhá.

DALŠÍ INfORMACE
Přihlášení
Na konferenci se přihlaste prostřednictvím registračního formuláře (viz odkaz v mailové zprávě).

Konference dne 22. 9. 2010
Konference bude probíhat podle schváleného programu v jednotlivých tématických blocích, které budou zakončeny diskusemi.
Každý účastník obdrží na prezenci program a sborník přednášek včetně metodiky likvidace křídlatky na CD.
V jednacím sále bude zajištěno simultánní tlumočení do anglického jazyka.
Občerstvení je zdarma. Pro vegetariány bude připravena bezmasá varianta (viz registrační formulář).

Exkurze do zájmových míst v povodí řeky Morávky dne 23. 9. 2010
Autobusy budou pro zájemce přistaveny na parkovišti před kulturním domem Trisia v 8:45 hodin. Označeny budou názvem konference. Odjezd plánujeme na 9:00 hod., návrat ve 13:00 hodin. V průběhu exkurze do přírodně cenných lokalit povodí Morávky
(soustava NATURA 2000) Vám budeme prezentovat výsledky našeho projektu a dozvíte se také zajímavosti o jeho průběhu.
Občerstvení si účastníci zajišťují sami.
Doporučujeme Vám oblečení pro volný čas.

Ubytování
Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám. Doporučujeme vám ubytování v nejbližším Hotelu Steel, www.hotelsteel.cz,
který se nachází několik metrů od kulturního domu. Při objednání noclehu se odvolejte na konferenci. Máte zde na týden rezervovány pokoje, objednání, prosím, proto neodkládejte.

Doprava
Pokud přijedete do Třince vlakem nebo autobusem, můžete využít autobusové spoje č. 8 a č. 3 (platí pro nástup z autobusového stanoviště i ze železniční stanice). Vystupte na zastávce z názvem Lyžbice, Terasa Kosmos.
Informace o odjezdech naleznete na adrese
http://morava.veolia-transport.cz/dopravni-sluzby/mestska-hromadna-doprava/mhd-trinec/

Záchrana lužních stanovišt v povodí Morávky
Organizační tým konference
Programová část:

RNDr. Radim Misiaček
ČSOP Salamandr
r.mis@seznam.cz
739 460 212
Mgr. Roman Barták
ČSOP Salamandr
roman.bartak@email.cz
724 104 976
Mgr. Roxana Macháčková Moravskoslezský kraj - Krajský úřad roxana.machackova@kr-moravskoslezsky.cz 595 622 694

Organizační část:
Šárka Želinská

KV-advisory, spol. s r. o.

sarka.zelinska@kv-advisory.cz

Informace o projektu najdete na www.life-moravka.cz.

ÍN

ěŠ

ÝT

SK

ČE

fRÝDEK-MÍSTEK

HOTEL STEEL

K. D. TRISIA

724 169 833

