Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Budovatelů 2830, 434 37 Most, tel.: 476 703 992
http://www.ecmost.cz
Vedoucí centra – Ing. Milena Vágnerová, 602 109 202
e-mail: ecmost@vuhu.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA EKOLOGICKÉHO CENTRA MOST
22. 1. 2013

Rok 2013 – Mezinárodní rok …
Právě začínající rok 2013 byl různými světovými
organizacemi vyhlášen mj. Mezinárodním rokem
obiloviny quinoa (vyhlásilo OSN), Mezinárodním
rokem statistiky (UNESCO), Evropským rokem
občanů/občanství (EU) a Mezinárodním rokem vodní
spolupráce (OSN). OSN vyhlašuje své „Mezinárodní
roky“, kterými se snaží upozornit na aktuální
problémy na planetě Zemi, již od roku 1959.
Z pohledu životního prostředí byl rok 2013 vyhlášen
OSN Mezinárodním rokem vodní spolupráce (International Year of Water Cooperation).
Vodní spolupráci bude věnován též Světový den vody připadající na 22. březen. O důležitosti
vody pro život na Zemi svědčí fakt, že tématu vody byl věnován již rok 2003.
Cílem tohoto roku je zvýšit povědomí o možnostech spolupráce v oblasti využívání a ochrany
vod a samozřejmě také upozornit na problémy, kterým čelí hospodaření s vodou s ohledem
na zvýšenou poptávku po vodě a rozložení světových zásob vody. Během roku budou
připomenuty úspěšné projekty spolupráce v oblasti vod, do kterých je zapojena i ČR
např. v rámci Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer.
V rámci této Úmluvy má ČR v současnosti uzavřeny dvoustranné
smlouvy o spolupráci na hraničních vodách se všemi sousedními
státy. Na mnohostranné úrovni ČR spolupracuje s ostatními státy
v rámci Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Dohody
o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
a Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.
Dalšími cíly Mezinárodního roku vodní spolupráce je definovat
a řešit klíčové problémy v oblasti diplomacie, práva,
přeshraničního vodního hospodářství či financování spolupráce.
To vše s ohledem na plnění 8 tzv. Rozvojových cílů tisíciletí
(Millenium Development Goals).

Po celý rok budou realizovány akce na různých místech po celém světě. Tyto akce budou
usilovat o podporu opatření na všech úrovních v příslušných oblastech, včetně vzdělávání,
kultury, vědách, předcházení konfliktům a jejich řešení. Akce připomínající vodu jako
nezbytnou součást našich životů budou připomínat i nejrůznější akce na národních i lokálních
úrovních.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří bude věnovat tématu vody pozornost a to jak
v rámci projektu, nazvaném Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT, tak i tvorbou
a realizací nových seminářů pro žáky a studenty, ale také zpracováním osvětových článků
a tiskových zpráv pro veřejnost.
U příležitosti vyhlášení Mezinárodním rokem vodní spolupráce
ECM bude vyhlašovat i soutěže, z nichž první bude soutěží
(převážně) vědomostní. Získáte tak nové, zajímavé, poznatky
o vodě, zjistíte proč je tak důležitá pro veškerý život na Zemi,
jaké jsou její problémy, ale pozastavíme se i nad krásou vody
v krajině.
Soutěž potrvá od 22. 1. 2013 do Světového dne vody, tj. 22.
3.2013. Každých 14 dní (tj. 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3.) bude na webu
ECM zveřejněno nové kolo soutěže s úkoly. Současně s dalším
kolem soutěže bude vždy uveřejněno jméno jednoho vítěze z kola
předešlého. Vítěz bude vylosován ze soutěžících, kteří správně
zodpověděli či splnili úkoly daného kola soutěže a zaslali
ve stanoveném termínu odpovědi do ekologického centra.
Zúčastnit se můžete jakéhokoliv kola soutěže, účast ve všech
4 kolech není podmínkou! Nicméně ti, kteří se všech 4 kol zúčastní, budou zařazeni
do losování o bonusovou odměnu. Závěrečné losování se uskuteční dne 22. 3. 2012.
Své odpovědi spolu se svým jménem a kontaktem na vás nám zasílejte na email:
ecm.souteze(zavinac)gmail(tečka)com.
Pozor! Soutěž a tedy i losování vítězů probíhá pro obě ekocentra (Most a Kralupy n/Vlt.)
společně!
Soutěžní otázky z 1. kola naleznete zde:http://www.ecmost.cz/clanky.php?page=mrvs_2013
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