Zpravodaj ECČB srpen 2020
Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního
roku
Letošní neobvykle dlouhé „prázdniny“ možná
budou důvodem, proč se spousta dětí bude těšit
do školy. Navíc si jako každý rok mohou první
školní den přijít na náměstí zasoutěžit a
zasportovat. I my v ECČB již máme připravený
stánek, nabíjíme elektrokoloběžku a chystáme
drobné odměny. Těšit se na vás budeme od 10
do 16 hodin, vezměte spolužáky, kamarády,
sourozence a rodiče a přijďte v úterý 1. září na
náměstí Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích!

Ačkoliv u nás stále nejsou tak rošířené, jako
např. v Německu, v Rakousku nebo ve
Skandinávii, těší se stále větší oblibě a zájem o
ně roste. Od 15. 5. 2020 byla výrazně navýšena
finanční podpora na výstavbu zelených střech z
programu Nová zelená úsporám. Místo
původních 500 Kč dosahuje nově příspěvek 800
Kč na metr čtvereční. Navýšení se týká nejen
žadatelů, kteří žádost podají po tomto datu, ale i
všech již podaných žádostí, které dosud nebyly
vyplaceny. S podporou vegetačních střech
počítá Ministerstvo životního prostředí ČR
dlouhodobě. „Do novely vodního zákona jsme
navrhli novou povinnost u jakékoli nové výstavby
dešťovou vodu buď akumulovat a následně
využívat, vsakovat na pozemku, nebo umožnit
její výpar,“ řekl ministr Richard Brabec.
S dotací Nová zelená úsporám vám rádi
poradíme, na osobní konzultaci se můžete
objednat na tel. čísle 387 312 580, nebo emailem na eccb@eccb.cz.

Den čisté mobility

Stát zvýšil dotaci na zelené střechy
Zelené střechy na domech díky tepelně
izolačním vlastnostem šetří výdaje za energii,
ochlazují budovy, snižují odtok dešťové vody,
přispívají ke snížení prašnosti a hlučnosti a
celkově ke zlepšení klimatu ve městech a
obcích.

Letošní Den čisté mobility proběhne v úterý 22.
září. Program stále dolaďujeme, ale že se
budete mít na co těšit, je jisté již nyní! Opět
budou
k dispozici
elektrokola
a
elektrokoloběžky, elektromobil Tesla s řidičem,
trenažéry, testy, kvízy, hry a soutěže. Pro
nejmenší skákací hrad a opičí dráha,
k odpočinku bude relaxační zóna. Novinkou
bude ukázka
vodíkových technologií pro
spalovací motory společnosti H2i a nabíjecí
stanice pro elektromobily. Akce je financována z
rozpočtu Jihočeského kraje, Jihočeským krajem
v rámci sítě Krasec a z rozpočtu statutárního
města České Budějovice. Vstup je zdarma.

