Zpravodaj ECČB červen 2019
Jihočeská ratolest – 8. ročník soutěže pro obce,
školy, neziskové organizace a studenty VŠ
Od června do 6. října 2019 mají jihočeské obce,
školy, neziskové organizace a studenti vysokých škol
příležitost přihlásit své projekty zaměřené na ochranu
životního prostředí do soutěže Jihočeská ratolest.
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.
vyhlašuje ve spolupráci s Jihočeským krajem soutěž
Jihočeská ratolest již poosmé. V soutěži mohou být
prezentovány informační, osvětové, výchovné a
poradenské neinvestiční projekty s přímým dopadem
na ochranu přírody, ukončené a minimálně zčásti
realizované na území Jihočeského kraje v období od
1. července 2017 do 30. září 2019.
Soutěžící subjekty budou rozděleny do třech
kategorií (obce, školy, neziskové organizace), čtvrtá
kategorie poskytne prostor jednotlivcům - studentům
a absolventům jihočeských vysokých škol, kteří se ve
svých bakalářských a diplomových pracích zaměřili
na ochranu životního prostředí, aplikovanou ekologii,
nebo environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
(EVVO) a kteří své práce obhájili právě ve výše
uvedeném období.

Co říkají pravidla soutěže? Jeden subjekt může
přihlásit nejvýše dva projekty, projekt, na kterém
spolupracovalo více subjektů (např. škola a obec),
lze přihlásit pouze do jedné soutěžní kategorie. U
studentských projektů bude významným hodnotícím
kritériem využitelnost výsledků v praxi, u všech
skupin inovativnost a dlouhodobý přínos pro životní
prostředí. Každá kategorie bude mít své vítěze
(žádné poražené), kteří budou vyhlášeni a odměněni
certifikátem,
zajímavou
finanční
částkou
a
regionálními produkty v úterý 5. listopadu 2019.
Podrobná pravidla soutěže spolu s přihlašovacím
formulářem
naleznete
na
adrese
www.krasec.cz/jihoceska-ratolest.
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmanky
Jihočeského kraje Pavla Hrocha a rektora Jihočeské
univerzity doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.

Bezplatné poradenství o prázdninách
Nastala doba dovolených, o kterých se mnozí z vás
těší nejen na zasloužený odpočinek, ale i na to, že
stihnou
zařídit
mnohé,
co
je
v běžném
pracovnímrežimu nad rámec jejich časových
možností. Pokud mezi ně patříte i vy a plánujete se

pustit např. do rekonstrukce vašeho domu či bytu,
výměny zdroje tepla, oken apod., pak pro vás máme
dobrou zprávu. Bezplatnou poradnu ECČB můžete
využít celé léto v nezměněném rozsahu a navíc
rozšiřujeme poradenství EKIS o poradenství v rámci
poradny KRASEC.
Prázdninová provozní doba ECČB (beze změn)
pondělí – čtvrtek
8:00 – 17:00
pátek
8:00 – 12:00
Bezplatná poradna EKIS
pondělí a středa
13:00 – 17:00
Bezplatná poradna Krasec
úterý a čtvrtek
13:00 – 17:00
Chcete snížit spotřebu elektřiny? Půjčíme vám
zdarma wattmetr.
S příchodem léta zahájilo svou činnost Café Deník u
hřiště Bosonoha na Jiráskovo nábřeží. Každý týden
zde potkáte zajímavého hosta. V úterý 2. 7. jím bude
energetický poradce ECČB Mgr. Čtveráček a téma
bude aktuální: el. spotřebiče a jejich skutečná
spotřeba. Nepůjde o teorii, ale o workshop, na
kterém se naučíte zacházet s wattmetrem (přístroj na
měření spotřeby energie) a zároveň si ho zde po
složení vratné zálohy vy výši 200,- Kč budete moci
bezplatně zapůjčit. Ne vždy odpovídá spotřeba
elektrických spotřebičů hodnotám deklarovaným
výrobcem a zejména starší spotřebiče mohou
nepěkně navýšit domácí rozpočet. Těšit se na vás
budeme od 15:00 hodin.
Kabelkový veletrh
Stejně jako v loňském roce se i letos stanou prostory
ECČB jedním ze sběrných míst Kabelkového
veletrhu Deníku. Máte-li doma nevyužité kabelky,
můžete je do konce srpna přinést do ECČB. Všechny
nasbírané kabelky budou zájemcům nabídnuty za
symbolické ceny ve středu 4. září v nákupním centru
IGY a výdělek poslouží prostřednictvím nadačního
fondu Jihočeská naděje rozvoji dětskému talentu.

