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Zpravodaj přichází po roce v novém
Milí čtenáři,
po téměř roční pauze vám opět přinášíme elektronický zpravodaj Ekologického centra Most.
Předchozí verze zpravodaje měla podobu html stránky a kromě vlastních článků, tipů ze Zeleného
rádce apod., jste zde mohli najít řadu odkazů na regionální články s tématikou životního prostředí.
Nový zpravodaj je ve formátu PDF a přináší více původních textů, konkrétních rad a tipů
a fotografií. Měl by tedy být čtivější. Můžete si ho snadno i vytisknout, i když byste měli zvážit, zda
je to opravdu nutné. V jednom z čísel se totiž dozvíte mimo jiné jak tzv. ekologicky tisknout.
Doufáme, že se vám jeho nová podoba bude líbit, a že se v každém čísle najde něco, co vás
zaujme. Novou grafickou podobu dostali také naše internetové stránky. Velmi bychom uvítali,
kdybyste nám sdělili jaké informace z oblasti ochrany životního prostředí nejen na našich
internetových stránkách, ale obecně, nejvíce postrádáte.
Soňa Hykyšová

Ekofilosofie: Krajina jako obraz lidí, kteří jí
obývají
Krajina jako obraz lidí, kteří
jí obývají není pouhý
předpoklad zrcadlení kultury
a na kládá ní ob yva tel
s krajinou, ale dokázaný fakt,
který umožňuje obyvatelům
zamyšlení nad sebou samými
a
svým
chováním
k životnímu prostředí. Tato
myšlenka byla v historii vyjádřena řadou osobností. Ze
současnosti mohu uvést
například
z n á m é h o Východ Slunce nad Vtelnem u Mostu.
a uznávaného geologa Václava Cílka, který mimo jiné napsal zajímavou knihu zabývající se tímto
tématem do takové hloubky, že při čtení máme chvílemi pocit, jak putujeme krajinou
a nasloucháme mistrně použitým přirovnáním a básnickým obratům o krajině. Z nedávné doby
mohu uvést jiného autora G. Manleye Hopkinse, který ve svých dopisech a básních užíval
slovo „inscape“, neboli výraz pro vnitřní krajinu, protiklad krajiny vnější (landscape). Vnitřní krajinu chápe hluboce jako vnitřní rytmus, jakousi krajinu duše, která se setkává s podobně uspořádaným rytmem vnější přírody. Můžeme si to představit jako propojený systém vnitřní a vnější krajiny, jako určité přizpůsobení životnímu prostředí a zároveň jako přizpůsobení si krajiny naším požadavkům. Ovšem uvědomění si této silné spjatosti je mnohdy velice obtížné zejména z důvodu
konzumního způsobu života některých obyvatel.
Téměř ve stejné době jihočeský spisovatel Josef Holeček zmiňuje, že krajina vždy ovlivňuje duši
člověka, neboli jeho charakter, který se pak stává otiskem krajiny v níž žije. Člověk tak vytváří
k obrazu svému určitý typ krajiny, ale ta jej zpětně ovlivňuje a dotváří.
Dnes se ale toto chápaní krajiny velice mění, v krajině už tolik nežijeme, spíše jí jen projíždíme.
Trochu jsme ji začali v přetechnizovaném světě plném obchodních center a dálnic ztrácet,
zároveň jsme si ale začali uvědomovat, že se něco děje také v naší duši, v naší vnitřní krajině.
Heslo: „Chceš poznat sám sebe - poznej krajinu jakou obýváš!“
O krajině od Václava Cílka se můžete dočíst více na http://krajina.kr-stredocesky.cz/mapa.asp.
Alena Kolářová
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Začíná letní sezóna - čas koupání
S nadcházejícími letními měsíci a stále
vyššími denními teplotami se nabízí
otázka: Kam se jít vykoupat? Ekologické
centrum Most pravidelně aktualizuje
na svých internetových stránkách sekci
o kvalitě vody na koupalištích. Kromě kvality vody zde můžete zjistit i otevírací
dobu, vybavení a přesnou polohu areálu.
Zejména na přírodních vodních plochách
a koupalištích se s dlouho trvajícím teplým
počasím zvyšuje riziko výskytu sinic.
Ty obsahují toxiny a voda s nimi může být
zejména pro citlivé osoby a alergiky nebezpečná. Zvolíme-li ke koupání vodu, která není
chemicky nebo mechanicky upravovaná
a čištěná, měli bychom se informovat o její
kvalitě.
Nejsou-li informace o kvalitě vody momentálně k dispozici, můžeme zkusit jednoduchý test.
Nabereme vzorek vody do průhledné nádoby
a necháme 20 minut stát. Pokud se při hladině
vytvoří zelený proužek nebo povlak, znamená
to, že voda obsahuje sinice. Pokud je voda
celkově zabarvená do zelena, obsahuje zelené
řasy. Ty mohou způsobit alergické reakce,
nejsou však natolik nebezpečné jako sinice.
Sinice mohou vyvolávat kožní problémy
(zarudnutí pokožky, vyrážky, svědění) při
kontaktu kůže s vodou, případně žaludeční
a střevní potíže, bolesti hlavy a jaterní potíže
při nechtěném požití vody. Riziko je vyšší
u dětí, protože během koupání vypijí více vody
a zároveň mají nižší tělesnou hmotnost.
Pokud sinice netvoří tzv. vodní květ není
pravděpodobné, že by po jednom vykoupáním
mohli vzniknout zdravotní potíže. Na pozoru
by se však měli mít alergici a menší děti.
„Za kvalitu vody na koupališti odpovídá jeho
provozovatel, který je povinen při zhoršené
kvalitě vody na tuto skutečnost upozornit
například formou výstražných tabulí. Kontrolním orgánem provozovatele je zdravotní
ústav – respektive jeho hygienici. Veškeré
informace o koupalištích na Mostecku, Teplicku, Lounsku a Chomutovsku naleznete na
webu
Ekologického
centra
v Mostě www.ecmost.cz nebo můžete využít
Zeleného telefon 800 195 342.“ sdělil Petr
Kyncl, dispečer Ekologického centra.
Pokud se přesto rozhodneme vykoupat
ve vodě, která obsahuje sinice, měli bychom
se poté pořádně osprchovat. Při volbě koupání
v přírodě bychom dále měli dávat pozor, zda
není tato voda zapáchající nebo znečištěná
(například olejem apod.).
Starosti ohledně sinic nám odpadají, pokud
si ke koupání vybereme koupaliště, kde je voda
různými zásahy upravovaná. Může se jednat

o přidání chemických desinfekčních látek,
případně napojení na filtraci vody. V takovém
případě musíme počítat s vyššími náklady
na vstupné, ale máme větší jistotu ohledně
nezávadnosti vody.
I na „umělých“ koupalištích bychom si však
měli na některé věci dát pozor: Měli bychom
se vyvarovat prudkým skokům z rozpáleného
sluníčka do chladnější vody, pravidelně
se´mazat ochrannými krémy, dodržovat pitný
režim a při delším pobytu v trávě použít
repelent proti klíšťatům, která jsou letos
přemnožená. „Na vině je mírná zima, při níž
klíšťata nevymrzla. Problematice klíšťat
se také věnuje jedna ze sekcí na našich
internetových stránkách,“ uvedl dále Kyncl.
Na Mostecku jsou dle hygieniků aktuálně
vhodné ke koupání přírodní vodní plochy
Matylda a Benedikt.

Odkazy k článku
Koupání a sinice:
http://www.ecmost.cz/
mostecko.php?
page=upozorneni_koupani
Kvalita vod na koupalištích a
v bazénech:
http://www.szu.cz/tema/
zivotni-prostredi/koupaliste-abazeny
Druhy míst ke koupání:
http://www.khsusti.cz/php/
koupani/info/dmkk.php
Legislativa vztahující se ke
koupání:
http://www.khsusti.cz/php/
koupani/info/legislativa.php
Prevence přenosu plísňových
onemocnění kůže a bradavic
v areálech plaveckých bazénů:
http://www.szu.cz/tema/
zivotni-prostredi/prevenceprenosu-plisnovychonemocneni-kuze-a-bradavic-v

Dále je možné v tomto okrese využít služeb
několika „umělých“ koupališť – bazén v obci
Malé Březno, v Litvínově na Koldůmu.
Od 1.6. je v provozu letní koupaliště v Mostě
na Resslu (k dispozici tobogán a jiné služby).
Celoroční provoz má mostecký Aquadrom,
kde nedávno zprovoznili venkovní bazén.
V chomutovském okrese je hygienicky schválené koupání na přehradě Nechranice
a na Kamencovém jezeře. Dále je možno
využít „umělých“ nádrží v Prunéřově, Pernštejně, Vysoké Peci, Červeném hrádku
a Údlicích. Celoroční provoz má Aquapark
v Klášterci nad Ohří.
Na Lounsku je možné využít umělou nádrž
v Lounech, koupaliště v Podbořanech, Žatci
a Krásném Dvoře, kde ke vstupnému navíc
dostanete vstupenku na prohlídku nedalekého
zámku. Okres Teplice nabízí koupání
na přírodní nádrži Barbora u Oldřichova.
Využít lze také koupališť v obcích Bílina,
Bořislav, Duchcov, Dubí, Krupka, Bohosudov, Křižanov a Varvažov. Ve městě Teplice
funguje celoročně Aquacentrum a je možné
využít koupaliště v zámecké zahradě
a v kempu Pudlák v Újezdečku.
Petr Kyncl

Sinice a koupání v přírodě:
http://www.szu.cz/tema/
zivotni-prostredi/sinice-akoupani-v-prirode-1
Sinice:
http://www.khsusti.cz/php/
koupani/info/sinice.php
Hrozící nebezpečí ve vodě:
http://www.khsusti.cz/php/
koupani/info/nebezpeci.php
Hodnocení kvality vody:
http://www.khsusti.cz/php/
koupani/info/kvalita.php
Přehled rekreačních vod
Ústeckého kraje:
http://www.khsusti.cz/php/
koupani/koupani.php
Slunce a UV záření
http://www.khsusti.cz/php/
koupani/info/slunceauv.php

Okénko pro školy
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Zájem o výukový program Chemie
a životní prostředí je velký

29.08.2008 - Dům 2008.
Veletrh, výstava
v Lounech. 15. ročník
všeobecné stavební
výstavy.

V roce 2007 nabídlo ekocentrum školám
na Mostecku výukový program Chemie
a životní prostředí a dále program
o ekoznačení. V letošním roce byla nabídka rozšířena a školy si tak mohou vybrat
z následujících programů:
•
•
•
•
•

Zelené nakupování
Po stopách odpadu
Chemie a životní prostředí
Energie budoucnosti
Staň se detektivem životního
prostředí
•
Životní prostředí Mostecka
Největší zájem je o program Chemie
a životní prostředí, který je díky sponzoringu pro 30 tříd z Mostecka nabízen
v říjnu a listopadu zdarma. Ostatní
programy jsou zpoplatněny částku 50 Kč
na žáka. Během programu, který trvá dvě
hodiny, se školáci a studenti seznámí
s tím, co mohou v chemičce vidět, slyšet
a cítit. Pozornost bude věnována jak vlivu
chemické výroby na jednotlivé složky
životního
prostředí,
tak
i vlivu produktů chemické výroby.
A jelikož nic není černobílé, seznámí se
i s tím, kde se již bez těchto výrobků de

Environmentální akce
pořádané v Ústeckém
kraji:

12.09.2008 - 14.09.2008
Člověk v přírodě. Výstava
drobného zvířectva a
chovatelských potřeb.

Součástí výukových programů jsou aktivity řešené
ve skupinkách. Jedna z aktivit je věnována také
facto nedokážeme obejít, kde nám
různým způsobem pomáhají či dokonce
šetří životní prostředí.

12.09.2008 - Zajíc a jeho
místo v naší přírodě.
Roudnice nad Labem.
Seminář.
19.09. - 27.09. 2008 Zahrada Čech. 32. ročník
výstavy v Litoměřicích,
Na Vinici 13.

Výukové programy probíhají v nové multimediální učebně Výzkumného ústavu
pro hnědé uhlí. Učebna je
vybavena
interaktivní tabulí, dataprojektorem,
videoprojekcí, tiskárnou a 30-ti
notebooky
připojenými
k internetu. V případě zájmu o některý
z výukových programů nás
kontaktujte prostřednictvím e-mailu
ecmost@vuhu.cz.
Soňa Hykyšová

Okénko pro firmy

Zelený rádce

Zajímavá nabídka pro firmy:
Ekologické centrum Most má dlouhodobou zkušenost s poskytováním, zpracováním a prezentací informací
o životním prostředí. Kromě ekoporadenství pro veřejnost, výukových programů
pro školy, zpracovává také odborné
zprávy
pro
města,
obce
i průmyslové podniky.
V tomto roce jsou tyto služby nabízeny
rovněž
menším
podnikům
a živnostníkům. Základní nabídka je
následující:
Nabídka je následující:
• odborné poradenství — zejména
ovzduší, EMS
• mobilní měření čistoty ovzduší
• odborné studie
• odborné školení pro zaměstnance
v oblasti ekologie

• zpracování environmentálně
osvětových materiálů pro zaměstnance
i klienty
• projekty šité na míru pro váš podnik
Máte-li o některou z výše uvedených
služeb zájem, rádi vám zašleme nabídkový
katalog nebo zpracujeme individuální
nabídku dle vašich požadavků. Pokud
bychom nebyli z kapacitních či odborných
důvodů schopni vaši poptávku uspokojit,
předáme vám kontakty na firmy, které
byste mohli oslovit. Kontaktuje nás
prostřednictvím e-mailu
ecmost@vuhu.cz.
Soňa Hykyšová

• V listině základních práv
a svobod je zakotveno
právo každého
na „včasné
a úplné informace
o stavu ŽP
a přírodních zdrojů“.
Příslušný úřad je
povinen vyřídit žádost
o informace stejně
rychle a stejně kvalitně,
a‘t je žadatelem občan
sám za sebe, člen nebo
statutární zástupce
jakékoliv organizace.
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Aktuálně z Mostecka:
ČERVEN 2008
Mostecko: Původce znečištění řeky Bíliny už je znám (17.6.2008)
Podle šetření Povodí Ohře laboratoř již zjistila, co zapříčinilo znečištění řeky Bíliny,
ke kterému došlo v pátek. Podle tiskového mluvčí Jana Svejkovského se jedná
o mazut, který uniká ze dna. Společnost Chemopetrol již v pátek veřejnost ujistila, že
se nejedná o látku, která by unikla z Unipetrolu RPA či jiné společnosti, které sídlí
v areálu chemických závodů.
Most: Strážníci chytili čtyři lidi, kteří dělali nepořádek u popelnic (10.6.2008)
Jen za víkend přistihli strážníci v Mostě čtyři osoby, které odkládaly objemný odpad
mimo místa k tomu určená. Jedna z pachatelek přestupku ve věku 33 let odložila
koberce, lina, matrace apod. k odpadním kontejnerům v ul. Ve Dvoře. Strážníci
minulý týden upozornili, že podobné přestupce by měla od nynějška čekat vysoká
pokuta. Úředníci ho mohou potrestat až 50 tisícovou sankcí.
Zdroj: Mostecký deník
Více článků naleznete na http://mostecky.denik.cz/kratce_region/.

Situace v únoru 2008, Rozmarýnová ulice v Mostě

Ekopostřehy: Jak nakupujeme v biokvalitě
Nedávno jsme si s kolegy objednali řadu potravin,
ale i kosmetiky z online shopu na serveru http://
www.biokvalita.cz. K synchronizovanému nákupu nás přiměla vidina úspor na poštovném
v případě objednávky nad 1 000 Kč. Největší zájem
u nás vzbudili šťávy, sirupy a marmelády
z biorakytníku. Šťáva je výborná a hlavně přírodní
bez konzervantů, zato s vysokým obsahem vitamínu C. A z tohoto shopu vás vyjde mnohem levněji
než v některém z kamenných obchodů se zdravou
výživou. Otestovala jsem jí také
u návštěvy. Ačkoli se zpočátku snažili svým kyse-

lým výrazem demonstrovat chuť lahodného
osvěžujícího nápoje (přece jenom jsme zvyklí na
všechna ta éčka, po kterých je šťáva hezky
barevná, voňavá a slaďoučká), vypili nakonec až
do dna. Ti, kdo si potrpí na sladší, si mohou
objednat štávu z biorakytníku a jablek, anebo
něco z řady sladkostí. Kolegové se například dali
na dračí zoubky. Dobrota z pražených dýňových
semínek obalených v sušené třtinové šťávě
rapaduře vzala rychle za své.
Na závěr už stačí jen dodat „dobrou chuť
a příjemné nakupování v biokvalitě i vám“.
Soňa Hykyšová

Sirup z biorakytníku

Účast zástupců VÚHU a.s. a Ekologického centra Most na
konferenci „Život odpadů v Karlovarském kraji“
V pátek 20.6.2008 se zástupci VÚHU a.s. a Ekologického centra Most zúčastnili konference s názvem „Život odpadů
v Karlovarském kraji“, která se konala v Krajské knihovně
v Karlových Varech. Konferenci pořádal klastr Enwiwa, který
sdružuje subjekty s environmentálním přístupem k řešení otázky odpadového hospodářství. Jedním ze členů klastru Enwiwa
je i Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Zástupci subjektů
zapojených do klastru si vytyčili společný cíl vytvořit optimální
komplexní systém pro nakládání s odpady za účelem dalšího
využití v podobě dále ekologicky využitelných surovin
a paliv pro další výrobu.
Účastnící měli možnost vyslechnout zajímavé prezentace
zástupců obcí, krajů, podnikatelské sféry, vzdělávacích
a výzkumných institucí. Velmi přínosné byly příspěvky zástupců
podnikatelské sféry. Vyslanec firmy Montstav s.r.o. představil
činnost tohoto subjektu – zpracování ojetých pneumatik jako
druhotné suroviny. Montstav nevyrábí jen z opotřebovaných
pneumatik tzv. protektory, ale dalšími technologickými postupy
přetváří tento „odpad“ na prakticky velmi dobře využitelné
produkty. Pádové plochy pro dětská hřiště, gumové potahy
na betonové obrubníky zvyšující bezpečnost, dlažby
s pryžovým povrchem, protihlukové tvárnice, sportovní plochy,
ale i granulát pro sorpci a následnou likvidaci uniklého benzínu

Pneumatiky jako surovina

a jiných ropných látek do
životního prostředí.
Přínosné byly i připomínky krajský a obecních úředníků k velmi
diskutovanému novému
Zákonu o odpadech. Ze strany
některých řečníků byla snesena
kritika na nepříliš průhledné
praktiky Ministerstva životního
prostředí při úpravě některých

částí zákona (každý prodejce automobilů musí dle nového
Návrhu zákona o odpadech mít uzavřenou smlouvu
s autovrakovištěm atd.).
Prezentace VÚHU a.s. a Ekologického centra přišla na řadu
až na samotný závěr konference a dle mého názoru byla pro
konferenci velmi přínosná. Po oficiálním ukončení prezentací
následoval všemi velmi očekávaný „bioraut“. Všechny
lahůdky na švédském stole pocházely z ekofarmy poblíž
Karlových Varů a rozhodně udělaly velmi pozitivní reklamu
označení „bio“.
Petr Kyncl
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Zelené úřadování naší kanceláře - elektronika
Existuje několik jednoduchých zásad, jejichž
dodržováním můžeme přispět k tomu, aby
provoz naší kanceláře byl k životnímu prostředí pokud možno co nejšetrnější. Principy tzv.
zeleného úřadování se týkají úspor vody, energie či tepla, ale také používání kancelářských
potřeb vyrobených z přírodě blízkých materiálů, omezujících tvorbu odpadu. Ráda bych
uvedla pár zásad, které naše kancelář prosazuje.
Prvním tématem jsou elektronické přístroje:
1. Při krátkém odchodu z kanceláře, pokud
je to možné, vypněte běžící elektronické
přístroje (monitor osobního počítače, ventilátorového zařízení, světelných zdrojů
apod.). Po skončení pracovní doby nezapomeňte vypnout všechna kontrolní světla
elektronických zařízení.
2. Používejte k tisku laserovou tiskárnu
s možností renovace náplně, kde

se nevytvářejí zbytečné odpady z prázdných
náhradních náplní. Po dokončení tisku je
nutné přístroj vypnout tak, aby nesvítilo
kontrolní světlo zbytečně. Lze také používat inkoustovou tiskárnu a opakovaně ji
plnit, tak dlouho, jak to jen bude možné.
3. Kupujte energeticky nenáročné spotřebiče
třída A, A+ a A++, spotřebiče se značkou
Energy Star, TCO a ekologicky šetrné
výrobky.
4. Při výměně starého elektronického zařízení
zajistěte odvoz starého zařízení do prodejny
k ekologickému zneškodnění.
5. Lednice v kanceláři by měla být umístěna
na nejchladnějším místě, zanedbávat by se
nemělo její pravidelné odmrazování.

Logo spotřebiče s nízkou
provozní spotřebou energie

Logo ekologicky šetrného
výrobku

Kolářová Alena

Novinky z naší knihovny
Atlas zařízení využívajících Veronica - časopis pro ochranu
přírody a krajiny
obnovitelné zdroje energie
Nedávno se nám v naší bohaté knihovně
objevil další zajímavý informační zdroj
iniciovaný sdružením Calla. Jedná se
o elektronickou formu atlasu zařízení, které
využívají obnovitelné zdroje energie.

Logo výrobku s nižšími
celkovými náklady
Ostatní environmentální
akce:

05.07.2008 od 9:00 - 18:00.
Ptačí víkend. Pro všechny
příznivce přírody a širokou
veřejnost. V Klášteře
u Nepomuka na hrázi
rybníka.

Najdeme v něm informace o malých vodních
elektrárnách, větrných elektrárnách, spalování
biomasy, bioplynu, slunečním ohřevu, fotovoltaice a tepelných čerpadlech.
Záznamy obsahují popis zdroje, technické
informace, fotografie a lokalizaci. Uveden
je i kontakt na provozovatele, kde lze získat
podrobnější údaje a zkušenosti.
Veronica je časopis obsahující řadu článků
z široké řady různých oborů týkajících
se životního prostředí. Tentokrát si můžeme
v čísle 3/2008 přečíst o integrovaném registru
znečišťování, rozhovor s Radimem Šrámem,
jak znečištění ovzduší ovlivňuje lidské zdraví.
Dále můžete spolu s Petrem Čermákem odhalit
znečištění ovzduší v lesích.
Tento ale i spoustu jiných titulů nabízíme
k zapůjčení v naší kanceláři Ekologického
centra Most pro Krušnohoří.

17.07. - 20.07 2008.
Arnika na festivalu v
Boskovicích.Informační
stánek bude provázet řada
akcí: petice za náhradu
PVC, projekty Arniky.
Místo konání: Boskovice,
e-mail: renata.
konupkova@arnika.org.
18.07.2008 - 20.06.2008.
Týden pro les na Šumavě.
NP Šumava, pomoc
v melioracích. 737 336 221.
20.07.2008 - 27.07.2008
Stáž přírodního
stavitelství. Seminář,
v Podolí u Bouzova č. 3,
telefon: 585 152 010

Dotazy ze zelené linky - co s autovrakem?
(tel.: 800 195 342)
Jednou z hlavních činností našeho ekocentra je
ekoporadenství pro veřejnost. Lidé se na nás
nejčastěji obracejí
prostřednictvím bezplatné
linky a ptají se převážně
na kvalitu ovzduší. Najde
se však i řada dotazů
z jiné oblasti, které bychom vám rádi zprostředkovali. Databázi dotazů
a odpovědí najdete také
na našich internetových stránkách v sekci Zelený rádce.
Aktuální dotaz:
Dne 17. června 2008 byl na naši zelenou linku položen dotaz
týkající se likvidace starého auta, které dosloužilo. Vyřešit situaci
lze hned několika způsoby.
Auto je možné nechat odvézt, a zároveň ekologicky zlikvidovat.
Autovrak je totiž posuzován jako nebezpečný odpad.
Na Mostecku existuje hned několik firem, které se tímto
problémem zabývají. První je Olga Sluková, ul. Pionýrů, Most,
kde se provádí sběr, výkup a zpracování autovraků.

Ecoruin s.r.o., ul. Obchodní, Most - Velebudice také provádí
sběr, výkup a zpracování autovraků.
Další firma ČETRANS a.s. (Ke Skále 3561, Most, Rudolice)
nabízí různá zařízení, úpravu a demontáž autovraků.
Jakou firmu si majitel vybere záleží na každém majiteli. Důležité je však říci, že dle novely zákona o odpadech
č. 314/2006 Sb. zařízení ke sběru autovraků bezúplatně
převezme úplné vozidlo a poslednímu vlastníkovi je povinno
vystavit potvrzení o převzetí autovraku (tzv. doklad
o ekologické likvidaci), které slouží vlastníkovi vozidla jako
příloha žádosti k trvalému vyřazení vozidla z centrálního
registru vozidel. Na magistrát či městský úřad si majitel
vezme technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, registrační značky, doklad totožnosti a doklad o ekologické likvidaci vozidla vyplněný zvolenou firmou. Tento úkon je rovněž
bezplatný. Zmíněný doklad o ekologické likvidaci je nutno
doložit
u všech motorových vozidel, ale nemůže jej vydat
ledajaké vrakoviště či kovošrot. Některé totiž vydávají
potvrzení o převzetí vozidla a jiné zase potvrzení o likvidaci
autovraku.
Velký problém nastane, jestliže je vozidlo rozebrané
na náhradní díly. Takovéto situace se musí řešit individuálně,
většinou se platí poplatek za sběr či likvidaci nekompletního
vraku. Poté co je manipulační poplatek zaplacen je možné
vydat potvrzení o likvidaci autovraku.
Kolářová Alena

Udržitelná spotřeba a výroba – její
uplatnění ve výuce na školách.

CO NABÍZÍME?

Jednoho příjemného odpoledne - ve středu 28.5. 2008 jsme se v silné sestavě
zúčastnili interaktivního semináře CENIE akreditovaného MŠMT s názvem:
Udržitelná spotřeba a výroba – její uplatnění ve výuce na školách.
Seminář se konal v prostorách Základní a mateřské školy v Chomutově a byl určen
pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ, eko-poradce a pedagogy volného času s cílem vyškolit
nové lektory (multiplikátory) v oblasti Udržitelné spotřeby a výroby (USV) pro
školy.

• Realizaci výukových programů
zaměřených na environmentální
výchovu a vzdělávání

Pokud vás k účasti na semináři zve srdečně kooperační tým expertů na udržitelnou
spotřebu a výrobu složený z pracovníků České informační agentury životního
prostředí CENIA, pak věřte, že celé setkání bude skutečně srdečné, vstřícné
a příjemné a navíc i přínosné pro všechny účastníky.
Všichni zúčastnění měli v rámci semináře možnost přispět svými náměty a postřehy a ovlivnit tak vývoj interaktivní ročenky životního prostředí a počítačových her
o udržitelné spotřebě výroby. Oba produkty jsou určeny do výuky zejména pro
žáky základních a středních škol.
Pilotní verzi programu lze nalézt na stránkách:
http://cenia.kxkdesign.net/_rocenka/ a je jisté, že tato Multimediální ročenka
životního prostředí stojí za povšimnutí.
Dana Kovaříková

www.ecmost.cz

E-mail: ecmost@vuhu.cz

• Poradenskou činnost v oblasti
životního prostředí

• Monitoring znečištění ovzduší
a informování o kvalitě ovzduší
• Půjčování knih, CD
a videokazet s environmentální
tématikou, prodej publikací
• Zpracování environmentálně
osvětových tištěných
i elektronických materiálů
KDE NÁS NAJDETE?
Z centra Mostu se k nám dostanete
autobusem č. 17 - směr Zahražany,
nebo tramvajemi č. 1, 2, 4, 7.

