Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica
ze dne 12. února 2010

Hodina Země 2010, 27. března, 20:30 – zhasněte s námi
Největší světová organizace pro ochranu přírody, WWF, vyzývá česká města, vesnice, firmy i
jednotlivce, aby se připojili k celosvětové klimatické akci Hodina Země 2010. Jde o symbolické
hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budovy Vaší firmy či
zhasnutí ve Vaší domácnosti. Zhasnutím se připojíte k cca 6 000 obcím po celém světě, k
mnoha milionům lidí a dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší
Země.
Z historie:
První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, když více než 2,2 miliónu domácností a
firem v australském Sydney zhasnulo na hodinu svá světla. Uplynul jeden rok a Hodina Země
dosáhla již do 370 měst a obcí, ve více než 35 zemích, v 18 časových pásmech. Kampaň se
proměnila z události v Sydney v celosvětové hnutí za celosvětový trvale udržitelný život.
Odhadem 50 až 100 milionů lidí po celém světě zhasnulo v roce 2008 v rámci Hodiny Země svá
světla a světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate Bridge v San Francisku,
římského kolosea, reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square nebo hotelu Jumeirah v
Dubaji na jednu hodinu potemněly. Ve svém třetím roce se Hodina Země 2009 zapsala do
historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec. Hodina Země 2009 představovala
vůbec první celosvětové vyjádření podpory ochraně životního prostředí. Celkové úspory energie
ukazují, že stovky milionů lidí hlasovaly pro Zemi tím, že svá světla vypnulo 4159 měst v 88
zemích včetně 79 hlavních měst a 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými
stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze,
socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž.
Letošek:
Hodina Země 2010 je důležitou výzvou pro každého jednotlivce, vesnici, město či firmu, aby
převzaly zodpovědnost a sehrály tak svou roli při zajištění trvale udržitelné budoucnosti.
Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma
americkými kontinenty zůstanou potemnělé. Ředitelka ekologického insitutu Veronica, Yvonna
Gaillyová, vyzývá: „Povzbuzujte své známe, podniky, města a obce k účasti na této akci, vyzvěte
je, ať zhasnou svoje světla, ať o akci informují obce, kde žijí, pomozte nám oslovit firmy, které by
se zhasnutím světel ve svých budovách mohli k akci přidat.
Přidejte se k nám, 27. března ve 20.30, na Hodinu Země 2010.“
-------------------------------------------------------Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace – WWF. Ta v letošním roce
oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. Konkrétní organizační práci
má na starost základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Další informace
získáte české stránce Hodiny Země 2010, www.veronica.cz/hodinazeme či na hlavní stránce
Hodiny Země 2010 www.earthhour.org.
Na stránkách http://en.wikipedia.org/ wiki/Earth_Hour#Earth_Hour_2009 si můžete dočíst, jak
svět zhasínal v letech minulých.
Kontakty:
Matěj Hollan, +420774956148, matej.hollan@veronica.cz – koordinátor akce
Yvonna Gaillyová, +420777323792, yvonna.gailly@veronica.cz – ředitelka Ekologického
institutu Veronica
Aktivita je součástí projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích , který byl finančně
podpořen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.

www.veronica.cz/klima

Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica
ze dne 27. února 2010

Hodina Země 2010, první české vlaštovky, která zhasnou
Na den přesně za 4 týdny, v sobotu 27. března 2010, zhasnou na jednu
hodinu po celém světě velkoměsta, města, památky, firmy i jednotlivci, aby
tak společně s celým světem vyjádřily, že je nutné uzavřít v nejbližší době
globální dohodu o snižování emisí CO2.
Ve minulém roce se Hodina Země 2009 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná
akce vůbec. Celkové úspory energie ukazují, že stovky milionů lidí hlasovaly pro Zemi tím, že svá
světla vypnulo 4159 měst v 88 zemích včetně 79 hlavních měst a 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst.
Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. Sfinga a
pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž. U nás to přitom
byla jenom obec Hostětín v Bílých Karpatech.
V letošním roce již však teď víme, že část svých veřejných osvětlení vypnou
Prachatice,
Křižánky na Vysočině,
Třeboň
či město Říčany, což jsou všechno členové Národní sítě Zdravých měst.
Své osobní zapojení přislíbilo na Facebooku přes 1300 lidí z celé republiky a stejný počet o
zúčastnění se uvažuje.
Koordinátor akce, Matěj Hollan, k tomu podotýká: „Oslovujeme přímo či přes někoho dalšího
desítky měst v celé republice a vyzýváme je, aby symbolickým hodinovým vypnutím veřejného
osvětlení v části svého města dali najevo své globální uvědomění. Budeme rádi, když nám v
oslovování měst, firem, či památek pomůžete“
Ředitelka Ekologického insitutu Veronica, Yvonna Gaillyová, vyzývá: „Povzbuzujte své známe,
podniky, města a obce k účasti na této akci, vyzvěte je, ať zhasnou svoje světla, ať o akci
informují obce, kde žijí, pomozte nám oslovit firmy, které by se zhasnutím světel ve svých
budovách mohli k akci přidat. Dejte nám vědět, že 27. března, 20.30, zhasnete na Hodinu Země
2010 s námi“
-------------------------------------------------------Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace – WWF. Organizaci v ČR má na
starosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Ta se zapojením obcí a
měst do akcí na ochranu klimatu zabývá v rámci projektu „Dva v jednom“ podporovaném Státním
fondem životního prostředí.

Další informace získáte české stránce Hodiny Země 2010, www.veronica.cz/hodinazeme, na
hlavní stránce Hodiny Země 2010 www.earthhour.org, své osobní zapojení můžete potvrdit
na Facebooku, http://www.facebook.com/event.php?eid=297575167100&ref=ts.
Kontakty:
Matěj Hollan, +420774956148, matej.hollan@veronica.cz – koordinátor akce
Yvonna Gaillyová, +420777323792, yvonna.gailly@veronica.cz – ředitelka Ekologického institutu
Veronica

Aktivita je součástí projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích, který byl finančně
podpořen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
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Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica
ze dne 16. března 2010

Hodina Země 2010: Zhasínat budou tisíce lidí
K letošnímu ročníku Hodiny Země se již připojilo 10 obcí České republiky a několik
tisíc jednotlivců.
Hromadné zhasnutí mnoha miliónů světel po celém světě má sloužit jako výrazné
gesto obyvatel této planety, že berou vážně hrozbu klimatických změn a že chtějí po
svých politicích, aby k tomuto problému odpovědně přistoupili. To zejména znamená
domluvit se na celosvětovém razantním snížení emisí CO2.

Potemní i telčské náměstí z UNESCA
Již teď víme, že v letošním roce část svého veřejného osvětlení vypne například:
•
•
•
•
•

Třebíč – zhasnutí veřejného osvětlení na historickém Náměstí Zachariáše z Hradce, které je zapsáno
na seznamu světového kulturního a historického dědictví UNESCO,
Ústí nad Labem – nasvícení městských dominant,
Říčany – vypnutí osvětlení hlavního Masarykova náměstí,
Vimperk – celonoční vypnutí Vimperského zámku a Městské zvonice
či města a obce Třeboň, Nový Jičín, Křižánky, Desná, Topolany.
„Přes Facebook se k akci přihlásilo 6.000 lidí z celé republiky a počet přihlášených každým dnem
narůstá, což nás velice těší“ vyzdvihuje velký zájem lidí Matěj Hollan, koordinátor akce.

Není čeho se bát
„Města nemusí mít obavu, že by se při zhasnutí veřejného osvětlení zvýšila kriminalita,“ odpovídá
na jeden z častých dotazů Jan Hollan, přední český odborník na světelné znečištění. „Jednak
bude pár dnů před úplňkem, tudíž bude světla přirozeně dost, jednak případové studie ze světa
ukazují, že při zhasnutí veřejného osvětlení kriminalita nestoupá, spíše naopak. Zloději si totiž ve
tmě nejsou zdaleka tak jisti, jako když všude vidí. Zloději potřebují pro svou „práci“ mít dobrý
přehled, což jim potemnělé město znemožňuje. Ze statistik víme, že naprostá většina krádeží se
odehraje za bílého dne. Města nemusí mít proto obavu se k akci připojit,“ dodává Jan Hollan z
Ekologického institutu Veronica.
Ředitelka Ekologického institutu Veronica, Yvonna Gaillyová, vyzývá: „Povzbuzujte své známe,
podniky, města a obce k účasti na této akci, vyzvěte je, ať zhasnou svá světla, ať o akci informují
obce, kde žijí, pomozte nám oslovit firmy, které by se zhasnutím světel ve svých budovách mohly
k akci přidat. Není třeba se obávat potíží s elektrickou sítí. Pokud by se zdálo – což bychom byli
velice rádi – že se k akci připojí opravdu veliký počet lidí a že budou zhasínat celá velká města,
provozovatele elektrické sítě bychom o tom předem informovali.“
-------------------------------------------------------Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace – WWF. Organizaci v ČR má na
starosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Ta se zapojením obcí a
měst do akcí na ochranu klimatu zabývá v rámci projektu „Dva v jednom“ podporovaném Státním
fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Další informace získáte české stránce Hodiny Země 2010, www.veronica.cz/hodinazeme, na
hlavní stránce Hodiny Země 2010 www.earthhour.org, své osobní zapojení můžete potvrdit
na Facebooku, http://www.facebook.com/event.php?eid=297575167100&ref=ts.
Kontakty:
Matěj Hollan, +420774956148, matej.hollan@veronica.cz – koordinátor akce
Yvonna Gaillyová, +420777323792, yvonna.gailly@veronica.cz – ředitelka Ekologického institutu
Veronica
Aktivita je součástí projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích, který byl finančně
podpořen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
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Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica
ze dne 24. března 2010
Hodina Země 2010, 27. března, 20.30: v sobotu nás zhasne opravdu mnoho!
V sobotu 27. března, mezi 20.30 – 21.30 potemní světla nejméně ve dvaceti dvou městech a
obcích české republiky. Svá světla vypne několik velkých firem a na deset tisíc jednotlivců.
Cílem akce je společným celosvětovým zhasnutím deklarovat zájem o zmírňování změny
klimatu. Tuto potřebu si celosvětově uvědomuje stále více lidí. V České republice se proto k akci
připojí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

druhé největší město České republiky, Brno, zhasnutím osvětlení Hradu Špilberk a
osvětlení obelisku na Denisových sadech,
Česká Lípa vypne celé své osvětlení,
Telč zhasne veřejné osvětlení na historickém Náměstí Zachariáše z Hradce, které je
zapsáno na
seznamu světového kulturního a historického dědictví UNESCO,
Ústí nad Labem vypne nasvícení městských dominant,
Děčín vypne osvětlení zámku či osvětlení Tyršova mostu
v Říčanech zhasnou osvětlení hlavního Masarykova náměstí,
ve Vimperku bude po celou noc potemnělý Vimperský zámek a Městská zvonice,
v Třeboni zhasne osvětlení kostelní věže a věže historické radnice,
Poděbrady hodlají vypnou slavnostní osvětlených svých památek,
Desná nechá zhasnout nasvícení kulturních památek Riedlova vila a Riedlova hrobka,
v Přibyslavi bude vypnuto osvětlení Kostela Narození sv. Jana Křtitele, Přibyslavské
věže a radnice
Vyškov vypne osvětlení radnice, kostela Nanebevzetí Panny Marie a kostela Nejsvětější
Trojice v Dědicích,
v Jičíně nebude svítit slavnostní osvětlení Valdštejnova náměstí,
městská část Praha 11 vypne osvětlení Kulturního centra Zahrada,
v Prachaticích zhasnou kostel,
veřejné osvětlení vypne také Nový Jičín,
zhasnutím veřejného osvětlení se k akci připojí obce Topolany, Ostopovice, Křižánky,
Prusy-Boškůvky, Morkůvky a jako jediná v republice již podruhé ekologická obec
Hostětín, která byla kvůli své výjimečnosti před pár dny poctěna návštěvou prince
Charlese.

Nezůstane však jen u měst. K akci se připojují i společnosti, mnohdy celosvětově. Ke dnešnímu
dni (24. 3. 2010) se připojily:
• ZOO Hodonín,
• hotel Sheraton Prague Charles Square v Praze,
• pražský a ostravský hotel Park Inn,
• hotel Adria Praha,
• restaurace Zlatá Praha,
• Canon a společnost TNT expres (dopravce expresních zásilek ) zhasnou loga na své
pražské centrále,
• auditorská, daňová a poradenská společnost PricewaterhouseCoopers vypne svá světla
v budovách a
kancelářích v Praze, Brně a Ostravě,
• banka ČSOB vypne osvětlení všech svých českých poboček,
• realitní poradenská společnost Jones Lang LaSalle se k akci připojí nejen u nás, ale
celkově v 45 zemích a 180 městech světa
• IKEA vypne ve všech svých pobočkách v Česku, Slovensku a Maďarsku,
• připojí se rovněž mobilní operátor T-Mobile, který zhasne své budovy v Praze, Hradci
Králové a Lounech
Zhasne též pasivní dům v Hostětíně či Ekologické volnočasové centrum Švýcárna v Moravském
krasu.

Jednotlivě se k akci přes Facebook u nás přihlásilo již 9.500 lidí z celé republiky a počet
přihlášených se stále zvyšuje. Ve světě je pak jen přes Facebook na Hodinu Země napojeno
přes 920.000 jednotlivců!
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica (český koordinátor této celosvětové
kampaně) k tomu říká: „Obrovský zájem o Hodinu Země nás velice těší. Společnosti a města
kromě zhasnutí svého osvětlení mnohdy své občany, hosty, klienty, zaměstnance vyzývají, aby
se individuálně k této akci připojili a v souladu s posláním této akce je nabádají, aby se o
globální klima nezajímali jen hodinu v roce, ale trvale! Všem, kdo poselství Hodiny Země a
nutnost neodkladně řešit snižovaní emisí CO2 šíří dál, velice děkujeme.“
Matěj Hollan, koordinátor klimatické kampaně Hodina Země pro Českou republiku upozorňuje:
„Jednotlivci, firmy i města mají poslední tři dny na to, zapojit se do této celosvětové klimatické
akce. Přidejte se k nám a ukažte, že Vás globální oteplování pálí! Zhasněte tuto sobotu, od
20.30 na hodinu či celou noc své světlo a dejte o tom světu vědět!“
Hodina Země 2010 ve světě Hodina Země 2010 se tento rok může pochlubit zapojením tisíců
měst po celém světě. Namátkou Sydney, Dillí, Hong Kong, Singapur, Moskva, Istanbul,
Stockholm, Vídeň, Salzburg, Paříž, Londýn, Berlín, Lisabon, Mexiko, Toronto, Vancouver, Las
Vegas či americké státy New York, Washington. Na hodinu zhasne například Empire State
Building v USA, socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru, obří ruské kolo v Londýně London Eye,
Big Ben, pařížská Eiffelovka, Louvre, opera v Sydney, Brandenburská brána v Berlíně a mnoho
dalších.
-------------------------------------------------------Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace – WWF. Organizaci v ČR má na
starosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Aktuální údaje s odkazy
na jednotlivá sídla a společnosti naleznete na české stránce Hodiny Země 2010,
www.veronica.cz/hodinazeme.
Své osobní zapojení můžete potvrdit na Facebooku,
http://www.facebook.com/event.php? eid=297575167100&ref=ts.
Kontakty:
Matěj Hollan, +420774956148, matej.hollan@veronica.cz – koordinátor akce
Yvonna Gaillyová, +420777323792, yvonna.gailly@veronica.cz – ředitelka Ekologického
institutu Veronica
Aktivita je součástí projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích, který byl finančně
podpořen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
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Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica
ze dne 29. března 2010

Hodina Země 2010 byla největší českou klimatickou akcí
V sobotu 27. března se konala celosvětová klimatická akce Hodina Země. Účelem
akce bylo, aby co nejvíce měst, obcí, firem, organizací a jednotlivců po celém světě
vypnulo na jednu hodinu svá světla a elektrické spotřebiče – jako gesto, že globální
oteplování považují za nejzávažnější problém tohoto století. Po celém světě se akce
účastnilo přes 4.000 měst a obcí ze 126 zemí světa a stamilióny lidí. V České
republice se připojilo 34 obcí a měst, 35 firem a společností a pomocí Facebooku
přes 20.000 lidí. V den konání akce vzrostla návštěvnost stránek Hodiny Země na
100.000 lidí.
Akce se v České Republice zúčastnilo stejně měst a obcí jako například v sousedním
Německu a Rakousku, což jsou země tradičně daleko více ekologické a klimaticky
uvědomělé. Proto nejen vzhledem k tomu, že u nás se konala Hodina Země poprvé, lze
akci považovat za mimořádně úspěšnou.
Cíl Hodiny Země je pomoci uzavření závazné a ambiciózní klimatické dohody, jež by
udržela změnu klimatu na relativně bezpečné úrovni pro většinu života na Zemi, včetně
života lidí. Jelikož se atmosféra stává teplejší, otepluje celá země včetně oceánů a po
překročení určité hranice začne tát masivně pevninský led, což nutně znamená zvýšení
hladiny světového oceánu a zatopení mnoha dnes obyvatelných míst. Hodina Země se
snaží na tento problém upozorňovat a vyzývat odpovědné osoby k jednání.
Matěj Hollan, koordinátor klimatické kampaně Hodina Země pro Českou republiku s
potěšením konstatuje:„Popravdě řečeno, nečekali jsme, že se Hodiny Země zúčastní tolik
lidí, měst a firem. Těší nás tak masivní zájem o ochranu přírody a doufáme, že nezůstane
jen u tohoto krásného gesta, ale že zájem veřejnosti o ochranu životního prostředí na
celé planetě bude naopak stále růst.“
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica (český koordinátor této
celosvětové kampaně, součást ČSOP), k tomu říká: „Ochránci přírody velmi rychle
pochopili, že nelze jen postaru chránit druhovou rozmanitost na planetě v okamžiku, kdy
život mnoha organismů ohrožuje globální oteplování. Všem, kdo poselství Hodiny Země
a nutnost neodkladně řešit snižovaní emisí CO2 šíří dál, velice děkujeme.“
Seznam zapojených měst a firem a fotogalerii z akce najdete na
www.veronica.cz/hodinazeme., seznam měst a obcí podle krajů níže nebo tamtéž.
Kontakty:
Matěj Hollan, +420774956148, matej.hollan@veronica.cz – koordinátor akce
Yvonna Gaillyová, +420777323792, yvonna.gailly@veronica.cz – ředitelka
Ekologického institutu Veronica

Aktivita je součástí projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích, který byl finančně
podpořen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.

www.veronica.cz/klima

Příloha 1.: Seznam zúčastněných obcí a měst dle krajů
Vysočina:
město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Křižánky

veřejné osvětlení v obci

Jan Sedláček, starosta obce

Telč

veřejné osvětlení v centru města, na Zdeněk Posád, odbor životního
historickém Náměstí Zachariáše
prostředí, 608729183
z Hradce, které je zapsáno na
seznamu světového kulturního a
historického dědictví UNESCO.

Přibyslav

osvětlení dominant města: Kostel
Narození sv. Jana Křtitele,
Přibyslavská věže a radnice

Michael Omes, místostarosta,

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Topolany

veřejné osvětlení

Jaroslava Sedláčková, starostka

Ostopovice

veřejné osvětlení

Jan Symon, starosta

Vyškov

osvětlení radnice, kostela
Nanebevzetí Panny Marie, kostel
Nejsvětější Trojice v Dědicích,
ztlumení veřejného osvětlení
Masarykova náměstí

Dana Bednářová, tisková mluvčí,
728 58 10 58

Prusy-Boškůvky

veřejné osvětlení

Lubomír Šebesta, starosta

Morkůvky

veřejné osvětlení

František Juras, starosta

Brno

slavnostní osvětlení hradu Špilberk
a obelisku na Denisových sadech

Martin Ander, 732565042,
721566781náměstek pro rozvoj,
tis@brno.cz

Ostrovačice

veřejné osvětlení

Tomáš Hájek, starosta

Podivín

veřejné osvětlení

Stanislav Machovský, starosta

Tvarožná

třetina VO obce včetně nasvícení
František Kopecký, starosta
dominanty obce, kostela sv.Mikuláše

728 264 579

Jihomoravský:

Zlínský:
město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Hostětín

veřejné osvětlení

Robert Janota, starosta

Hostišová

veřejné osvětlení

Michal Minář, předseda o.s.
Horizont-Hostišová

Uherský Brod

veřejné osvětlení v oblasti Šumické

Ladislav Kryštof, starosta

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Nový Jičín

Masarykovo náměstí

Petr Orel, radní, 602540037

Bolatice

veřejné osvětlení

Herbert Pavela, starosta

Havířov

veřejné osvětlení v centru města na Hlavní třídě od velkého rondelu
po obchodní dům Elan

Moravskoslezký:

Středočeský:
město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Říčany

hlavní Masarykovo náměstí

Hana Jarošová, odbor kancelář
starosty

Poděbrady

celovíkendové zhasnutí
Lucie Kurková, odbor školství
slavnostního osvětlení zámku, sochy a kultury
krále Jiřího, morového sloupu,
kopule Libenského kolonády a
slavnostního osvětlení parku mezi

Libenského kolonádou a nádražím

Jihočeský:
město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Třeboň

osvětlení kostelní věže a věže
historické radnice

Anna Kahounová,

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Ústí nad Labem

nasvícení Větruše, Mariánského
mostu, kostela v Církvicích a
částečně osvětlení Mírového
náměstí

Alena Romanová, koordinátorka
Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21

Děčín

osvětlení Děčínského zámku,
budovy restaurace na Pastýřské
stěně a Tyršova mostu

Vladislav Raška, starosta

Kleneč

veřejné osvětlení

František Švec, starosta

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Desná

nasvícení kulturních památek
Riedlova vila a Riedlova hrobka.

Marek Pieter, starosta

Česká Lípa

veřejné osvětlení celého města
s výjimkou integrovaných obcí

Tomáš Vlček, místostarosta

Prysk

veřejné osvětlení

Radek Timoftej, zastupitel

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Vimperk

celonoční zhasnutí Vimperského
zámku a Městské zvonici

Jakub Hromas, Český svaz
ochránců přírody

Prachatice

slavnostní osvětlení kostela sv.
Petra a Pavla

Stanislava Linhová, odbor životního
prostředí

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Jičín

slavnostní osvětlení Valdštejnova
náměstí

Eva Fejfarová, sekretářka

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Bečov nad Teplou

Městská památková zóna. Náměstí
5. května, Kostelní ulice

Oľga Haláková, starostka

Stříbrná

veřejné osvětlení

Boris Jirsík, starosta

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Němčovice

veřejné osvětlení

Karel Ferschmann, starosta

město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

MČ Praha 11

kulturní centrum Zahrada

Jakub Ježek, zastupitel

místostarostka

Ústecký:

Liberecký:

Jihočeský:

Královéhradecký:

starosty

Karlovarský:

Plzeňský:

Praha:

Slovensko:
město, obec

co zhasne

kontaktní osoba

Košice

verejné osvetlenie na Moldavskej
ceste v lokalite Červený rak, Nižné
Kapustníky v lokalite Alejová a
vypnutí nasvetlenie budov na
Hlavnej ulici

Lucia Mihoková, mluvčí magistrátu

Rimavská Sobota

osvetlenie Župného domu

posa.o@post.sk

