POZVÁ N KA

Voda ve městech a okolní krajině
					Zdravé město Dačice Vás zve na konferenci, která se koná

					 dne 15. listopadu 2016 od 9:00 h
					

v hlavním sále Kulturního domu Beseda v Dačicích

Program:
9:00 - 9:30		
9:30 - 9:45
9:45 - 10:10
10:10 - 10:35
10:35 - 11:00
		
11:00 - 11:30
		
11:30 - 12:30
12:30 - 13:00
			
13:00 - 13:25
			
13: 25 - 13:50

			
13: 50 - 14:15

			
14:15 - 14:30

Registrace
Zahájení konference; Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
Úloha rostliny a vody v klimatu měst a regionu Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.(ENKI, o.p.s.)
Strategie hospodaření s vodou v sídlech Doc. Jaroslav Pollert, Ph.D. (ČVUT Praha)
Zdroje znečištění a změny kvality vody v povodí Botiče
Doc. Ing. Jana Nábělková, Ph.D. (ČVUT Praha)

Projekty zadržení vody ve městě Zvolen a Klimatický park v Rájci

Ing. Miroslav Hrib, Ph.D. (Vodales, s.r.o. Zvolen)

Přestávka na oběd
Kvalita vody v produkčních rybnících – význam živin, planktonu a rybí obsádky

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. (Zemědělská fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice, ENKI, o.p.s.)

Rybníky – bude někdy možné jejich rekreační využití?

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, státní podnik)

Rybník Rod na Třeboňsku - tříleté zkušenosti se sníženou rybí obsádkou
pro zajištění podmínek vodních ptáků Ing. Martin Musil (ENKI, o.p.s., ZF Jihočeské univerzity Č.B.)
Přírodní koupaliště Lazna v Borovanech – čtyřleté zkušenosti s udržováním
kvality vody biologickými postupy Ing. Marek Baxa (ENKI, o.p.s.)
Závěrečná diskuse

Registrace:

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 150 Kč/osobu, v rámci které obdrží každý účastník občerstvení
(oběd, nápoj), bližší informace k úhradě poplatku bude poskytnuta při registraci.
Počet návštěvníků je limitován kapacitou sálu (max. 150 osob), doporučujeme proto včasnou rezervaci!
Registraci můžete provést nejpozději do 4. 11. 2016, a to e-mailem na zdravemesto@dacice.cz
nebo na tel. č.: 702 003 956. Těšíme se na setkání s Vámi.

www.dacice.cz

www.enki.cz

www.sfzp.cz 		

www.mzp.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky

