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Obce

obec

co

během Hodiny země zhasne

Klimatický závazck

Andělská Hora veřejné osvětlení
Bělá ood

Bezdizem

Park na náměstí

Obměna topných systémůza ekologické v
rámci obyvatelstva

Blatno

domy těch, kdo se díky plakátům ve všech
osmi obcích připojí

Stále více třídit odpad, jako obec podporovat
finančně i nadále výměnu kotlů za etólog,
šetmétypy a dotovat čističkyodpadních vod,

Kontaktní osoba,
podce
Miroslav Novotný
Jan Sýkora,
místostarosta
Iveta Rabasová

Houfová

Bochov

veřejné osvětlení

Bolatice

veřejné osvětlení v obci

Martin Bortlík,

Borovany

Veřejné osvětlení

Bousín

Veřejné osvětlení a všechna veřejná
prostranství

mistostarosta obce
Ivana Dolejšková

Branišovice obecníbudovy ajejichprostranství

Miroslav Egert

Langrová Monika
Marek Sovka

-

starosta

Brno

ht,ad Špilberk, Obelisk

v Denisových sadech a
Nová radnice (Dominikánské nám. l )

Mgr. Veronika

Bezděková referent
energetického
managementu

Břeclav

Venkovní osvětlení památek a veřejných budov
ve městě.

Lenka černá
koordinátor
zdravého města
Břeclav

Břežany II

veřejné osvětlení

Zdeňka
šimůnková -

Břežany II

veřejné osvětlení

A.Hlaváčková,

zastupitelka obce
starostka obce
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rozvoje města MÚ

příbram

Příbor

nasvíceníkostela sv. Jakuba na nám. T. G.
Masarvka

Jindřich Vařeka,

Pustiměř u.r.ine osvětlení
Rakovník Husovo náměstí a přilehlé ulice centra města
Rochlov veřejné osvětlení

starosta

vlastimil smékal,
konferenci ke vzdéláváníučitelůEnersol

starosta

Adéla Jirásková
Jiří Patera starosta

Roudnice nad
-'-

labem

Ing. Petr Kaspar,

nasvětlení historických a kulturních ob.iektů

vedoucí kanceláře
Starosty

Roztoky

Ing.Lenka

veřejné osvětlení

Peterková,
starostka

Hana
ondruchová,
koordinátor
zdravého města

Rožnov pod část Masarykova náměstí, osvětlení famího
Radhoštěm kostela všech svatÝch

Rudice

Mgr. MirosIava

osvětlení kostela, veřejné osvětlení

Skrchov

Chupíková
Kopečný Petr

veřejné osvětlení v části obce

smolné pece

-

webmaster a

informatik
Miroslav Tvrdý,

setkání obvvatel obce

zastupitel

Soutice

Veřejné osvětlení

Spělkov

AIena Exnerová,
starostka

Veřejné osvětlení

I.ng,

Starkoč

Veřejné osvětlení

Alena
sídlová, starostka
Kateřina Fílová
administrativní
pracovnice

osvětlení hradu Radyně a ve městě osvětlení
Starý plzenec
radnice a kostela na náměstí

-

-

Ing. Radek Hroch,

tajemník MěÚ

Strašice

Jiří Hahner,

Stříbrné Hory Veřejné osvětlení

Jana Pazderková -

starosta obce
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Světlá

Hora

Veřeiné osvětlení a nasvíceníkostela
Jana

Křtitele

svatého
.
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"
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^.,_J_,-,
čtstota ovzduši

starostka obce
Petr Halfar
starosta

Marie

veřejné osvětlení, nasvíceníkostela

Školoudová,
pracovnice obce

Svor

Veřejné osvětlení

Šardice

Veřejné osvětlení, střed obce

Benešovská
vladimíra kulturní

Nové náměstí a nasvíceníkaplikčky v
Bezručových sadech

Martina Macková,
koordinátorka
zdravého města a

veřejnéosvětlení

Holba václav

INg. Kateřina
Jonáková,
starostka

referentka

štcti
štítná nad

Vláří-Popov
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místostarosta obce

Troubsko

památky

Troubsko

Památky

Mgr. Markéta

Bobčíková,
starostka
Zádný

vítězslav volánek
(místostarosta)
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