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OBEC V UNORU: 

-PROBÍHAL PRAVIDELNÝ ÚKLID V OBCI A ODKLÍZENÍ 
'V 'V I 'V 

SNEHU V LETOSNI ZIME

-BYLA PODEPSANÁ SMLOUVA S FIRMOU KORTEX NA SBĚR 

OBLEČENÍ PRO CHARITATIVNÍ ÚČELY
 

-PROBĚHL ZÁPIS SVAZKOVÉ ŠKOLY MNÍŠECKA DO OR

-VYMĚNILI JSME VLAJKY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
'V I 'V I 

-PODALI JSME ZADOST O DOTACI NA AKCI ,,ZKLIDNENI
DOPRAVY V ULICÍCH PRAŽSKÁ A VŠENORSKÁ''





Krásný den, 

víte, že ulice vašeho města budou zase o něco hezčí? Sběrné kontejnery 
Textil Eco totiž získají novou podobu. Zaměřili jsme se na propracovanější 
design i na vylepšení funkcí. 

Nové kontejnery budou ... 

✓ hezčí ✓ chytřejší

✓ maximálně bezpečné ✓ ekologičtější
✓ častěji vyvážené

Textil Eco nabídne i odesílání balíků 

Do stávajících kontejnerů přibydou zabudované dva Penguin Boxy, které 
budou sloužit k odesílání a přijímání balíčků a dalších poštovních zásilek. 
Boxy představují ekologickou a rychlou variantu posílání balíků, která šetří 
čas i peníze. 

lak Penguin Boxy fungují? 

Co dalšího spojení Textil Eco s Penguinem přinese? 

Když budeme vyzvedávat balíčky z Penguin Boxů, odvezeme i věci ze 
sběrného kontejneru, čímž budeme efektivně zabraňovat hromadění věcí 
v prostoru kolem kontejnerů. Navíc ve většině případů přijedeme 
elektroautem. Takže žádné další znečištění pro vaše město. 

Věříme, že nové sběrné kontejnery obyvatelé vašeho města ocení. Budeme 
proto rádi, když jim dáte o novinkách vědět. Jedině společně totiž 
můžeme účinně předcházet vzniku nadměrného textilního odpadu. 

Přejeme hezký den! 
Za tým TextilEco 
Peter Anderle 

• 

\! Textil�

TextilEco a.s. 

Dřevařská 7418/77 
Boskovice 680 07 

+420 576 477 765
info@textileco.as
www.textil-eco.cz 



FONDOHROŽENYCH DE.Ti 

Co můžete darovat 

KlokTex.CZ 

ekologicky 

-� . .c�� 

U◄!•l38 TEX\�

Použitelné oblečení, obuv, kabelky ani hračky už do odpadu nepatří, 
pomozte nám je využít v ekologicko-charitativním projektu. 
Odevzdávejte prosím materiál čistý, suchý, nepoškozený, v igelitovém 
obalu, obuv spárovanou. Oblečení a obuv je možné odevzdávat v 
dětských i dospělých velikostech. 

KlokTex.CZ 

charitativně 

Smyslem projektu je podpora Fondu ohrožených dětí, nejlepší 
odevzdaný materiál míří přímo k nim na 322 míst v patnácti 
Klokáncích po celé republice. Díky velkému logu klokánka FOD 
vždy víte komu konkrétně přispíváte. 

□ mo�m
OSACE NÍ OBUV HRA(K"Y 6'1'TOVY 1EXTH ICA.0[lJC't 

www.KlokTex.cz kloktex@kloktex.cz_ 

® 



Státní fond dopravní infrastruktury 

Poskytování příspěvků na akce směřuj/cf ke zvýšeni bezpelnasti a plynulosti dopravy 
a zpiístupňovánl osobám s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 

Finanční příspěvek lze poskytnout např. na: 

► úpravy nástupišť, autobusové zálivy 
► opatření sloužící ke zvýšení bezpečnosti 
► bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek 
► výstavby. rekonstrukce a úpraw chodníků 
► světelné signalizační zařízeni, nasvětlení přechodů 
► informativní měřiče rychlosti vozidel 
► úpravy vjezdu do obce, např. dopravní ostrůvky, středový dělicí pás s osvětlením, 

zúženi komunikace 
► výstavby, rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů 

Aktivity musí byt podél, přes či na silnicích I., li. a Ill. tříd či na místních 

komunikacích lefících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového 

programu mobility (intenzita dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin). 

Výše příspěvku je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

Podmínkou pro podání žádosti je mimo jiné vydané stavební povalení (ohláška) -

nově nemusí byt pravomocné v době podání žádosti. 

Výše příspěvku je min. 300 tis. Kč a max. 20 mil. Kč. 

Termín podáni žádosti o příspěvek je do 15.11.2018. 

Poskytováni pfíspi!vků na výstavby nebo opravy cyklistických stezek 

nebo zfizovánl Jfzdn(ch pruh,> pro cyld/stY 

Finanční příspěvek lze poskytnout na: 

► výstavbu cyklistické stezky 
► opravu cyklistické stezky 
► zřízení jízdních pruhů pro cyklisty 

Výše příspěvku je al 85 % z celkových způsobilých výdajů 

(cyklostezky na opuštěném dráiním tělese al 90 %}. 

Podm Inkou pro podání žádosti je mimo jiné vydané stavební povolení {ohláška)

nově nemusí být pravomocné v době podáni žádosti. 

Termín podání žádosti o příspěvek je do 20. 11. 2018. 
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