Tisková informace
Zapojte se do soutěže Zlínská CO2 liga!
Dne 22. října 2007 byl vyhlášen druhý ročník soutěže „Zlínská
CO2 liga“. Do soutěže, kterou organizuje Centrum Veronica Hostětín
[1] ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje o.p.s., se
letos mohou přihlásit nejen školy, ale i domácnosti, obce, veřejné
instituce a podniky / podnikatelé do 10. prosince 2007. Soutěž je
zaměřena na ochranu klimatu úzce související s využíváním zdrojů
energie a produkcí emisí CO2, na kterých se kromě průmyslu,
dopravě a dalších faktorech významně podílí i spotřeba energie
na provoz budov – součástí zadání bude realizace úspor energie
v budovách, které budou do soutěže přihlášeny společně se
soutěžícím týmem.
„Soutěžní týmy budou pátrat ve svém okolí po zařízeních
využívajících obnovitelné zdroje energie, budou se snažit vypočítat
spotřebu energie budovy a emise CO2,“ přibližuje chystanou soutěž
Hana Němcová z Centra Veronica Hostětín, „v soutěži bude ale
důležitá především vynalézavost, protože součástí zadání bude i
praktická část – realizace jednoduchých a finančně nenáročných
opatření pomocí kterých lze v budovách šetřit energií a tím i snižovat
emise CO2 a šetřit tak globální klima.“
Více informací o soutěži a přihlášku do Zlínské CO2 ligy lze najít na
stránkách http://hostetin.veronica.cz/CO2liga
Soutěž je financována z programu Toyota Environmental Activities
Grant Program společnosti Toyota Motor Corporation.
K rozhovoru a k doplnění informací kontaktujte prosím Hanu
Němcovou, tel. 572 630 670, 737 788 617
hana.nemcova@veronica.cz

[1] Centrum Veronica Hostětín se věnuje environmentální výchově
a vzdělávání především dospělých – během roku organizuje
semináře, exkurze, workshopy a školení pro zástupce veřejné správy,
nevládních organizací a odborné či laické veřejnosti z oblasti ochrany
životního prostředí. Centrum sídlí v nově postavené energeticky
pasivní budově vzdělávacího střediska, které bylo předáno k užívání
veřejnosti v listopadu 2006.
Již léta ale Hostětín funguje jako faktické centrum modelových
ekologických projektů pro venkov - rok od roku roste počet
návštěvníků, kteří sem zamíří za ekologickými projekty.
Hostětínskými lákadly jsou první kořenová čistírna odpadních vod
v regionu, restaurovaná sušírna ovoce, solární kolektory,
výtopna spalující dřevní štěpku, na níž jsou napojeny téměř
všechny domácnosti ve vsi, moštárna zajišťující využití úrody jablek
ze širokého okolí, užití slámy coby tepelné izolace, začlenění
dřevěných soch do krajiny a nově též úsporné a minimálně rušící
veřejné osvětlení. Tyto projekty jsou vždy dílem několika partnerů,
jejich nositelem je většinou obec Hostětín nebo Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica. Co chybělo,
bylo školící zázemí, kde by se o výše jmenovaných projektech dalo
hovořit bez ohledu na počasí, pořádat semináře, zkoumat a
monitorovat výsledky projektů, sdílet zkušenosti nebo si prohlížet
dokumenty.
Centrum Veronica v Hostětíně provozuje a jeho program zajišťuje
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO
ČSOP) Veronica se sídlem v Brně.
Více informací na www.hostetin.veronica.cz.

