
 
NOV INKY  Z  EVVO

V současné době je centrum města
Pardubice podle náměstka primátora
Petra Kvaše nadbytečně využíváno. Jedná
se hlavně o přepravní společnosti, které
přepravují a doručují zásilky. To způ-
sobuje, že velká vozidla parkují kdekoliv
na chodnících, protože nemají kam jinam
zaparkovat. Během jedné hodiny může
být takto zatíženo například Pernštýnské
náměstí deseti doručovacími dodávkami. 

Nově by zásilky mohla doručovat pouze
jedna služba. To by znamenalo  redukci
počtu těch dodávek, které postávají na
chodnících takzvaně „na blikačkách”.  

Všechny rozvážkové služby včetně pošty
by zásilky dovezly na místo zvané „hub”.
Poslední úsek směrem do centra města by
byl řešen jiným způsobem dopravy.  A to
například pomocí menšího a ekolo-
gičtějšího dopravního prostředku jako je
kolo, které by tolik nezatěžovalo místní
dopravu a komunikaci.  

Pro příjemce zásilky by nenastala žádná
změna, protože doba dodávky by byla
prakticky stejná. V konečném důsledku
by mohlo v centru parkovat a jezdit méně
dodávek, což je pro obyvatele a infra-
strukturu velmi přínosné.  

V současné době radnice města spo-
lupracuje s pardubickou univerzitou a
snaží se vymezit centrum města. Podle
Kvaše bude nutné také vybrat vhodné
umístění centrálního skladu, který bude
dobře dostupný pro větší auta a zároveň
nebude daleko pro posledního doda-
vatele.  

Na rozdíl od Pardubic, kde si tuto službu
chce zorganizovat sama radnice, v Hradci
Králové se teď objevila soukromá firma,
která by tímto způsobem přepravu
zásilek do centra města realizovala. Celý
rozhovor s náměstkem primátora Petrem
Kvašem naleznete na těchto webových
stránkách.

Nahradí kola dodávky v centru Pardubic?

https://pardubice.rozhlas.cz/kola-misto-dodavek-a-spolecny-sklad-pardubice-chteji-v-centru-mesta-zmenit-8619808?fbclid=IwAR1nELG-4e5_r7kN-iMv-8YhWOrrB3IpzOM32gvCZf_MxjWjrVvGcO9LpWs


NOVINKY

Podpořte záchrannou stanici,

ČSOB pomáhá regionům
ČSOB pomáhá regionům spolu s š i rokou
veřejností j iž řadu let. Podporovány jsou
různé dobročinné projekty, které zlepšují
kvalitu ž ivota v Česku a př inášejí radost
l idem. Letos bude vybráno 60 lokálních
projektů , které ČSOB spolu s š i rokou
veřejností podpoř í . Nyní je možné pod-
poř it vždy jeden projekt v regionu
hlasováním o divokou kartu. Každému z
15 regionů bude rozděleno 150 000 Kč.
Celkem tedy bude lokálním projektům
darováno 2 250 000 Kč. 

Do programu se zapoji la i Záchranná
stanice a ekocentrum Pasíčka s pro-
jektem rekonstrukce voliéry pro kavky,
kunu lesní a kunu skalní. Zvířata jsou
umístěna v expoziční části stanice, kde
probíhají ekovýchovné programy určené
pro školská zař ízení a veřejnost. Projekt
můžete podpoř it zde.

Kurz o změně klimatu 

Kurz pro pedagogy "Jak učit o změně
klimatu" podpořený ministerstvem ž ivot-
ního prostředí se konal v minulých dnech
od 17. do 19. l istopadu a pod taktovkou
ekocentra Paleta a sklidi l veliký úspěch.
Kurz byl doplněn o zajímavé úkoly.
Účastníci se např íklad pokoušeli vyrobit
biouhel. Vyzkoušeli si i simulaci cirkulace
mořských proudů a dokonce navštívi l i
téměř soběstačný slaměný dům. Jak píš í
sami tvůrci „buď propadneme pasivitě
nebo v sobě i studentech můžeme začít
pěstovat a rozvíjet aktivní naději , a snaž it
se hledat cesty jak se zapojit, jak být
prospěšní a nápomocní l idem a př í rodě
kolem nás". Pro informace o dalš ích
kurzech a zajímavostech sledujte eko-
centrum Paleta. Př ipoj íte se př íště také? 

https://csobpomaharegionum.csob.cz/
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1769-rekonstrukce-expozicnich-volier?fbclid=IwAR2rFyz-EEqxXYbM3Z1cU3s0K3D-yFOGQCWbLlrsX9AJ98B57Uu33aOj4Kc
http://www.paleta.cz/


NOVINKY

Peníze pro ekoškoláky na

ochranu klimatu
Ekoškola vyzývá všechny zájemce ve
věku 15 až 35 let, kterým není lhostejná
klimatická změna. Touž íte po realizaci
svých kreativních nápadů? V rámci
projektu 1Planet4All můžete získat malý
grant v hodnotě 8 000 Kč.

Stačí dát dohromady tým alespoň 3 l idí a
vymyslet projekt týkající se tématu
klimatické změny, kterému se chcete
věnovat. Společně pak sestavíte rozpočet
a zaš lete ho ke schválení. Projekty mů-
žete zasílat k nejbližš ímu l istopadovému
termínu 30.11., ale na výběr je dalš ích 5
termínů v roce 2022. Podrobné informace
o tom, jak se zapojit do výzvy a realizovat
projekt, naleznete zde.

Infocentrum Natura Parku v

Pardubicích hledá posilu
Ekocentrum Paleta hledá posilu na
dlouhodobou brigádu do Infocentra
Natura Parku v Pardubicích. Služba má
na starosti podávání informací o soustavě
Natura 2000, prodej drobného ob-
čerstvení a dalš ího zbož í , vydávání a
kontrolu samoobslužných sad. Obsluhu
pokladního systému (podmínka zleti losti),
večerní kontrolu a uzavírku budovy a
dalš í . 

Infocentrum je otevřeno od 14 do 20
hodin každý den a momentálně je třeba
obsadit pravidelně pondělí a nepravidelně
soboty a neděle. Máte zájem nebo znáte
někoho ve svém okolí? Napište prosím na
tuto adresu: sulcova@paleta.cz.  

https://ekoskola.cz/cz
https://ekoskola.cz/detail/cz/penize-pro-ekoskolaky-na-ochranu-klimatu


NENECHTE  SI  UJÍT
 

https://www.linkedin.com/events/6861396112025169920/?utm_source=Zm%C4%9Bna+k+lep%C5%A1%C3%ADmu&utm_campaign=b9c2548d6a-EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_09_01_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a49afc7374-b9c2548d6a-163765952
https://www.linkedin.com/events/6861397749921841152/?utm_source=Zm%C4%9Bna+k+lep%C5%A1%C3%ADmu&utm_campaign=b9c2548d6a-EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_09_01_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a49afc7374-b9c2548d6a-163765952

