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Ekologický institut Veronica Vás zve na exkurzi

PROJEKTY SEBEVĚDOMÝCH MĚST
BLÍZKÉ ČLOVĚKU I PŘÍRODĚ
úterý 27. září 2011, Litomyšl, Chrudim
• Jak se chránit před povodněmi a zároveň vytvořit
zajímavé místo k setkávání a trávení času?
• Jak revitalizovat památkově chráněný náhon?
• Jak vyjednávat s investorem, aby přispěl k vytvoření
kvalitního veřejného prostoru?
• Jak zapojit veřejnost do rozhodování?
Dozvíme se o revitalizaci říčky Loučné v Litomyšli. Zde se také seznámíme s kvalitním veřejným prostorem u autobusového nádraží a nákupního centra. Navštívíme unikátní revitalizaci středověkého památkově chráněného náhonu v historickém centru města Chrudim. Revitalizace v obou městech patří k ceněným
příkladům dobré praxe.
Doprovázet nás bude Lukáš Krejčí z Unie pro řeku Moravu, bývalý starosta Litomyšle Jan Janeček, Hana Dušánková z Odboru investic MěÚ Chrudim a další zástupci místní veřejné správy, kteří nám předají svoje zkušenosti s plánováním, s
vyjednáváním s investory a se zapojováním veřejnosti do rozhodování.
Exkurze je určena zejména pro zástupce a zástupkyně veřejné správy, vítáni jsou
však i další zájemci a zájemkyně. Na exkurzi je nutné se přihlásit předem zasláním návratky nejpozději do 22. září.
ODJEZD: v 7. 45 z Brna, návrat do Brna okolo 18 hodiny
OSVĚDČENÍ: V případě zájmu Vám rádi vystavíme osvědčení o absolvování exkurze. Zájem o osvědčení prosím uveďte do návratky.
KONTAKT: Monika Vokálová, monika.vokalova@veronica.cz, tel. 542 422 757
Exkurze je součástí projektu
Voda v krajině na vlastní oči
podpořeného Ministerstvem
životního prostředí
a Nadací Veronica z výtěžku
nadačního Obchodu.
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PROGRAM
7. 45 h

Odjezd z Brna od Kavárny Bohéma u Janáčkova divadla (Rooseveltova 7)

10 – 13 h

Litomyšl – prohlídka revitalizace říčky Loučné a veřejného prostoru u autobusového nádraží a nákupního centra

13 h

Odjezd do Chrudimi

14 – 16 h

Prohlídka revitalizovaného městského náhonu v Chrudimi

16 h

Odjezd z Chrudimi do Brna

18 - 19 h

Příjezd do Brna k Janáčkovu divadlu

Program exkurze je nabitý, nejspíše nebudeme mít větší prostor pro delší přestávku na oběd v restauraci. Doporučujeme vybavit se vlastními zásobami
jídla a pití na celý den.
Na požádání Vám rádi zastavíme pro nástup a výstup v Letovicích nebo ve
Svitavách – tuto informaci nám prosím sdělte dopředu v návratce.
Pro zástupkyně a zástupce veřejné správy je exkurze zdarma, pro ostatní zájemce a zájemkyně je stanoven příspěvek 100 Kč.
NÁVRATKA
(prosím odešlete do 22. září na adresu: monika.vokalova@veronica.cz)
Zúčastním se exkurze: Projekty sebevědomých měst blízké člověku i přírodě
Datum semináře: úterý 27. září 2011
Jméno:
Úřad/instituce:
e-mail:

Telefon:

Mám zájem o vystavení osvědčení o absolvování exkurze:

ano

-

ne

Mám další specifické požadavky (př. výstup/nástup v Letovicích nebo ve
Svitavech):
Datum ...........................……………………… Podpis ...........................
…………………………
Další informace a dotazy:
Ekologický institut Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, www.veronica.cz
Bc. Monika Vokálová, e-mail: monika.vokalova@veronica.cz, tel. 542 422 757
Ekologický institut Veronica

