Tradičné slovo na záver
Možno je pre budúcnosť rozvoja Bílých – Bielych Karpát priam symbolické až magické, že sa
v rámci jednej konferencie stretli tri desiatky:
• po 10 krát sa uskutočnila medzinárodná Bielokarpatská konferencia,
• po 10 rokoch opäť na českej strane a opäť v Starom Hrozenkove, v kultúrnom dome, v ktorom sa
• pred 10 rokmi podpísala Dekláracie o vzájomnej spolupráci a vôli vytvoriť Euroregión Bílé-Biele
Karpaty (8. 10. 1999).
Téma KRAJINA – ĽUDIA – HOSPODÁRENIE v prihraničí Bílých-Bielych Karpát bola zvolená
prípravným výborom konferencie zámerne k vyhodnoteniu 16 rokov od uskutočnenia prvej
Bielokarpatskej konferencie (Nová Bošáca 10. – 11. 6. 1993) a pôsobenia v týchto oblastiach
v minulosti, súčasnosti a možnostiam budúceho rozvoja Bílých-Bielych Karpát. Prípravnému výboru
v zložení:
Viktor Nižňanský – Komunálne a výskumné a poradenské centrum, n. o., Piešťany
Miroslav Kundrata – Nadace partnerství Brno
Dagmar Lišková a Danka Palkechová – Región Biele Karpaty Trenčín
Soňa Hustáková, Marta Janalíková a Petra Kafková – Region Bílé Karpaty Zlín
Milan Drgáč a Renata Vaculíková – Informační středisko pro rozvoj Moravských kopanic, o.p.s. St.
Hrozenkov
Katarína Rajcová a Klaudia Medalová – STUŽ, odbočka Biele Karpaty Trenčín
Janka Masárová – grafika sprievodných výstav a zborníka z konferencie,
chcem za ich dobrovoľnú, no vysoko profesionálnu činnosť poďakovať. Najmä tým, ktorí sa realizácii
bielokarpatských konferencií venovali od ich počiatku: V. Nižňanskému, M. Kundratovi. M. Hubovi, M.
Drgáčovi, J. Masárovej a R. Vaculíkovej.
Ich zásluhou, ako aj zásluhou všetkých zúčastnených prednášajúcich mala jubilejná
konferencia obsahovo pestrý, nielen hodnotiaci, ale najmä k budúcnosti smerujúci charakter. Zároveň
chcem spomenúť už tradične veľmi otvorenú, priateľskú atmosféru, vďaka ktorej účastníci dospeli
k spoločným záverom a otvorili cesty k novým partnerstvám a projektom, aj k návrhom riešení
aktuálnych problémov v prospech budúcnosti Bílých-Bielych Karpát.
Význam konferencie a záujem o rozvoj spoločného prihraničného územia svojou účasťou
potvrdili hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Pavol Sedláček, poslanec českého parlamentu a podpredseda ER BBK Tomáš Úlehla i pozorný
hostiteľ konferencie, starosta obce Starý Hrozenkov Milan Vaculík.
Dokumentačne podčiarkli obsah konferencie tri sprievodné výstavy O deviatich
Bielokarpatských konferenciách (1993-2007) a výstava fotografií O nadobyčajnej krajine Bílé – Biele
Karpaty autorov L. Pospěcha, P. Kuču, M. Pinďáka, I. Hečka, J. Valentu, J. Tluku, financované
z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR a výstava Ekologické poľnohospodárstvo a bioprodukty Bílých-Bielych
Karpát finančne podporená SFŽP ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR.
Ani tentoraz nechýbala spoločenská časť v podobe večerného neformálneho stretnutia
účastníkov konferencie pri tradičnom košte moravských a slovenských uzdravíc pri dobrú náladu
umocňujúcom speve miestneho ženského súboru Čečera.
V mene organizátorov konferencie ďakujem za záštitu i finančnú podporu Zlínskeho kraja, bez
ktorej by sa konferencia nemohla uskutočniť, keďže sa nám od konania prvej konferencie, až pri tejto
jubilejnej nepodarilo na jej zorganizovanie získať projektové zdroje. Ďakujem opäť Zlínskemu kraju
a Komunálnemu výskumnému a poradenskému centru, n. o. Piešťany, že finančne podporili vydanie
tohto zborníku príspevkov. Zároveň ďakujem predstaviteľom Zlínskeho kraja a Trenčianskeho
samosprávneho kraja za zabezpečenie účasti ich odborných pracovníkov s profesionálnymi
prezentáciami, ako aj všetkým prednášajúcim, ktorí pripravili svoje hodnotné prezentácie bez nároku
na honorár.
Aj napriek historicky najnižšej účasti - 53 účastníkov, dlhoročných i nových bielokarpatských
priaznivcov, odborníkov zo štátneho, samosprávneho, neziskového, podnikateľského sektoru

i odborných inštitúcií z Čiech a Slovenska – bola konferencia mimoriadne kvalitná, o čom svedčia vo
svojich konštatovaniach, požiadavkách a odporúčaniach závery konferencie.
Neviem, či V. konferencia ER BBK v roku 2010 bude zároveň aj 11. medzinárodnou
Bielokarpatskou, keďže bude konkrétne zameraná na oblasť cestovného ruchu v cezhraničnej
spolupráci. Určite však viem, že v rámci jej konania oslávi Euroregión Bílé-Biele Karpaty 10. výročie
svojho založenia, ktorého vznik a fungovanie ocenili účastníci konferencie. Som vďačná, ako
spoluorganizátorka všetkých doterajších Bielokarpatských konferencií, aj ako spoluzakladateľka
a programová manažérka Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, že som mala česť počas 16 rokov stretávať
sa a spolupracovať s toľkými osobnosťami, ktorých očarili Bílé-Biele Karpaty rovnako ako mňa a boli
im ochotní venovať svoj um, čas i osobné nasadenie. Teší ma, že práve na 10. Bielokarpatskej
konferencii sa objavili nové mladé osobnosti s vážnym zaujatím pre zachovanie i rozvoj krajiny BílýchBielych Karpát.
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