Návštěva prezidentky sítě PURPLE paní Helyn Clack v Jihomoravském kraji
Ve dnech 22.–23. února 2018 navštívila Jihomoravský kraj prezidentka sítě PURPLE Helyn Clack. Na
Krajském úřadě Jihomoravského kraje ji přijali radní Miroslav Kubásek a Petr Hýbler.
Cílem návštěvy Helyn Clack na jihu Moravy bylo představení sítě PURPLE signatářům Periurbánní
listiny a diskuse o prioritách Jihomoravského kraje v této platformě. Jihomoravský kraj nabídl síti
PURPLE uspořádání generálního shromáždění na jihu Moravy v období květen - červen 2018.
V programu cesty prezidentky sítě PURPLE po regionu bylo také jednání se zástupci statutárního
města Brna, Mendelovy univerzity, Masarykovy univerzity, Nadace Partnerství a Regionální rozvojové
agentury jižní Moravy.

Generální shromáždění sítě PURPLE v Jihomoravském kraji (červen 2018)
Ve dnech 27.–28. června 2018 navštívili Jihomoravský kraj zástupci členských regionů sítě PURPLE.
Součástí dvoudenního pobytu byl seminář věnovaný tématu boje proti změnám klimatu v periurbánních oblastech. Během semináře zazněly prezentace týkající se aktivit Jihomoravského kraje
v oblasti životního prostředí, agrolesnictví jako šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské
krajiny, vodního hospodářství a zmírnění dopadů klimatické změny a změn klimatu, dopadů sucha a
přizpůsobení se těmto změnám, které přednesli nejen zástupci Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, ale i odborníci z Povodí Moravy, s. p., Mendelovy univerzity a Akademie věd ČR, v. v. i. V druhé
polovině semináře informovali zástupci Velkopolského a Mazovského vojvodství o dopadech
klimatických změn v jejich regionech, představitel Flander informoval o programu Water-Land-Scape
a zazněla i prezentace shrnující dosavadní aktivity sítě PURPLE v dané oblasti, která zmínila ale i
připravované politiky EU a nové výzvy programu Horizon 2020 zaměřené na témata související
s problematikou klimatických změn. Na seminář navázala exkurze věnovaná opatřením zmírňujícím
dopady klimatických změn (zejména sucha) v Jihomoravském kraji. Hosté z Velké Británie, Belgie,
Polska, Německa a Nizozemska navštívili obec Kozlany, Hrušky u Brna a společnost LIKO-S , a.s., ve
Slavkově u Brna.
Generální shromáždění sítě PURPLE se uskutečnilo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského
kraje 28. 6. 2018. Kromě schválení hospodaření za rok 2017 a nového rozpočtu na rok 2018

odsouhlasili členové generálního shromáždění též zprávu o činnosti sítě za rok 2017 a plán aktivit na
rok 2018. Součástí programu byla také prezentace o důležitosti územního plánování ve vazbě na
klimatické změny v peri-urbánních oblastech, kterou přednesla Ing. arch. Jana Janíková z odboru
územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK. Členové generálního shromáždění diskutovali také o
nejbližších akcích připravovaných na druhou polovinu roku 2018 a pokroku v realizaci projektu
ROBUST.

