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na sklonku záøí probìhly v Èeské republice volby do
obecních zastupitelstev. Ve Vele�ínì si lidé také mohli vybrat
�svého� senátora. Výsledky komunálních voleb jsou ji� známy:
úèast volièù nedosáhla ani poloviny, dorazilo 45,26 % volièù.
V roce 2018 byla úèast jen o nìco vy��í, pøesnìji 47,45 %.
Volby vyhrálo uskupení Ná� Vele�ín � mìsto pro �ivot se �esti
mandáty a 39,6 % hlasù. Na druhém místì se umístili kandidáti
SNK PRO ROZVOJ MÌSTA VELE�ÍN (6 mandátù, 36,85 %).
Po jednom zastupiteli pak od volièù obdr�ela KDUÈSL (8,79
%), V.R.A.T.A. 2022 (7,8 %) a Svobodní (6,92 %). V�em
zvoleným zastupitelùm blahopøeji a zároveò patøí díky v�em
kandidátùm, kteøí se ke kandidatuøe odhodlali. Datum prvního
zasedání zastupitelstva, na kterém se budou volit mj. radní
mìsta, zatím není pøesnì známo, sledujte prosím webové
stránky mìsta a vývìsky.

Do druhého kola senátních voleb postoupil v na�em okrsku
Tomá� Jirsa a Miroslav Lorenc. Volby se uskuteèní ve dnech
30.9. � 1.10.

Mìsto v tomto mezidobí bì�nì funguje, kontinuitu práce
zaji��ují radní mìsta a samozøejmì zamìstnanci. Hotová je
odstavná plocha mezi panelovými domy na Sídli�ti, tam chybí
doplnit zeleò. Na tom u� se pracuje. Zapoèaly opravné práce

na povrchu èásti ulice K Mal�i. V souèasné dobì øe�íme zejména
kalkulaci cen tepla pro odbìratele, poèátkem øíjna bude
rozesílána jeho kalkulace na dal�í rok. Dobrou zprávou je, �e
do konce tohoto kalendáøního roku máme smluvní ceny
dodávaného plynu fixovány. To odbìratelùm sní�í dopad rùstu
cen energií v tomto roce. Na dal�ích úsporných opatøeních
pracujeme. Pokud se vy nebo va�i blízcí dostáváte do tí�ivé
sociální situace, nav�tivte web mìsta. Najdete tam rady, jak
postupovat.
Od záøí funguje ve Vele�ínì nová zubní ordinace paní MUDr.

Olgy Dekhtiarové, a to ve zdravotním støedisku vedle ordinace
MUDr. Opekara. Nová stomatolo�ka má uzavøenou smlouvu
se zdravotními poji��ovnami, zákroky jsou hrazeny ze
zdravotního poji�tìní. Dvì zubní ordinace v prostorách
zdravotního støediska fungovaly ji� døíve, návrat k této koncepci
pøispìje k odlehèení pøetí�ené stávající ordinaci a k lep�í
dostupnosti stomatologické péèe v regionu. MUDr. Ivo Opekar
vede zubní ordinaci ve Vele�ínì necelých 50 let! (od roku
1974).  Srdeènì  dìkuji  panu  Opekarovi  a  jeho
spolupracovníkùm za dlouhotrvající slu�bu obèanùm mìsta!
Na základì spolupráce pana doktora, mìsta a Jihoèeského
kraje si MUDr. Dekhtiar vybrala právì Vele�ín.

Petr Vágner, starosta
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Vá�ení ètenáøi.
Na zaèátku mi dovolte podìkování tìm, kdo vá�ili cestu

k volbám.
Nìjak se poøád nemohu smíøit s nízkou úèastí. Obec by mìla
být pro obèana to nejbli��í, co by ho mìlo zajímat � tady pøece
�ije�
Dost o politice, u�ili jste si jí v poslední dobì a� kam.
Co se aktuálnì dìje. Èekáme na kolaudaci nového

dokonèeného parkovi�tì na Sídli�ti, kam pøijde je�tì doplnit
zeleò. Pilnì se pracuje na zázemí pro pracovní skupinu
v objektu bývalé kotelny Z�, TMobile pokraèují v pokládání
optických kabelù (snad bude internet rychlej�í, ne� výkopové
práce).

Pokraèují  práce  na
dálnici a na rekonstrukci
mostu pøes pøehradu.

Zahájili jsme práce na rekonstrukci ulice K Mal�i. Po
dokonèení chceme pøesunout vyhlídkové místo na hrad,
proto�e po vykácení lesù je lep�í výhled blí�e ke køi�ovatce.

Podaøilo se nám oèistit a následnì o�etøit farní hroby na
místním høbitovì a poopravit kaplièku v Chodèi, která je novì
v majetku obce.

Spoleènì s vlastníky se pøipravují pozemky pro náhradní
výsadbu zelenì za dálnicí, aby mohl vzniknout plánovaný
zelený koridor.
Nedávno byl oprá�en staronový projekt ,,stezka na Nádra�í
Vele�ín�. Vzhledem k novým skuteènostem by se to koneènì
mohlo podaøit. Zále�í na dohodách s vlastníky pozemkù a na
finanèní nároènosti. Na projekt pravdìpodobnì nepùjde èerpat
dotaèní titul.

Ukliïme svìt akce bude ukonèena 22.10. 2022. Po dohodì
s Povodím Vltavy s.p. jsme spoleènì s  potápìèi a LLM Otyókwa,
vyèistili bøehy pøehrady od naplaveného nepoøádku.

Na závìr bych rád podìkoval investorovi, který po dohodì
s památkáøi nechal kompletnì ,,z gruntu�
opravit kaplièku u Dlouhé. Proto�e máme
kousek odtud základnu ochranáøù, tro�ku
jsme nad kaplièkou dr�eli patronát a
udr�ovali i její okolí. U kaplièky je lavièka
a krásná lípa, kterou jsme vysadili jako
náhradu za starou lípu, kterou porazila
vichøice. Tak�e je�tì jednou dìkuji.

 Jirka Rù�ièka, místostarosta, 739026248,
ruzicka@velesin.cz

 Na závìr jako v�dy nìkolik kontaktù pro pøípad
potøeby:

MP Vele�ín � 736  600  799
pøedák prac. skupiny � 603 537 754

panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za hezké
blahopøání k mým kulatým narozeninám a zástupkyním
mìstského úøadu za pøedání milého dárku.
                                                  Franti�ek Køenek

ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
k mým narozeninám a za milou náv�tìvu paní Maru�ce
Amchové a paní Maru�ce Sumerauerové.

                Jan Bürger

panu starostovi za blahopøání k mým
kulatinám. Potì�ila mì náv�tìva mých pøátel s pøedáním
dárku. Bylo to milé posezení. Neménì milé bylo i blahopøání
od øeditelství Z�, na kterou s láskou vzpomínám.

                Vìra Krupicová

V leto�ním roce se nám snad u� podaøí obnovit tradici
adventního charitativního trhu. Mìl by probìhnout první
adventní nedìli, tedy 27. listopadu 2022 od 14 do 18 hodin
na námìstí za Jakubem.
Prosím proto v�echny, kteøí se chtìjí na poøádání podílet, aby
se mi ozvali a úèast potvrdili. Pøedem moc dìkuji a budu ráda
za jakéhokoliv nové pomocníky.
Trh bude opìt spojen s prùvodem andìlù a rozsvícením
vánoèního stromu. Dìti si budou moci vytvoøit souèásti kostýmu
na Andìlském tvoøení v knihovnì v úterý 22. listopadu od
13.30 do 17.30 hodin.
Máme se v�ichni na co tì�it.

Za v�echny poøadatele
Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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Zkou�ky jsou v nedìli od 19 do 21 hodin
v  kinì ve Vele�ínì.
Vítané jsou páry a hlavnì páni!

Co je tøeba:
   ·   ODVAHU A NADŠENÍ !!!
   ·   Věk – není rozhodující
   ·   Boty – na přezutí (taneční obuv, „měkké boty˝)

·   Oblečení – pohodlné, doporučujeme –
pánové volnìj�í kalhoty, dámy støednì
dlouhou �ir�í sukni (není podmínkou)

Informace na: sirak.cz@seznam.cz; tel.
603964664(J. Voráèková); www.sirak.cz

Noci  literatury,  kterou
organizovalo a pøipravilo  Èeské
centrum  a  EUNIC  (Sdru�ení
evropských národních kulturních
institutù) se ve Vele�ínì zúèastnilo
celkem 40 posluchaèù.
V leto�ním roce se k Noci literatury,
která  probìhla  21.záøí  2022,
pøipojilo více ne� 80 mìst v celé
ÈR a na�e knihovna se pøipojila
poprvé.

Dne 10.9.2022 se konal na koupali�ti ve Vele�ínì první
roèník akce �Louèení s létem na  plovárnì �. Chtìla bych touto
cestou velice podìkovat Hasièùm Vele�ín, kteøí se postarali
o skvìlou zábavu dìtí a krásný zá�itek. Dále bych chtìla
podìkovat policistùm OOPÈR Kaplice, kteøí dìtem ukázali
svojí  techniku.
Dìkuji  také KIC a
hlavnì  paní
Rù�ièkové,  která
nám v�e,  co  jsme
potøebovali, na akci
zapùjèila. Mé velké
dík  patøí  pracovní
èetì a paní Suché,
kteøí  v�e  na
koupali�ti pøipravili,
dále týmu Hitrádio
Faktor, který bavil
dìti rùznými hrami a v�echny nás zásoboval dostatkem
sladkostí po celé odpoledne. Díky, patøí také v�em partnerùm,
kteøí nás podpoøili (Hitrádio Faktor, Støechy PTS, Jihostroj
Vele�ín, Stavební prodej J+K). V neposlední øadì chci
podìkovat celému týmu koupali�tì a hlavì Ceyneck Production
 DJ Mickey, který nás bavil a provázel celou akcí. Dìkuji velice

v�em,  které
neodradilo poèasí a
kteøí se s námi celé
odpoledne a veèer
bavili! U� se v�ichni
moc tì�íme na pøí�tí
rok  a�  si  v�e
zopakujeme.
Mareèková Zuzana,
jednatelka

 Správa majetku
mìsta Vele�ín s.r.o

Velmi dìkujeme za pøedèítání paní Marii Müllerové, Zdeòce
Kleinové, Evì Bickové, Kamile Stehlíkové a pánùm Jiøímu
Jantaèovi, Zdeòkovi Vaclíkovi a Rafalu Kacovi.

Mìstská knihovna Vele�ín
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Jejich poèet je rekordní. Nová �ivotní etapa odstartována!
�áci  prvních  roèníkù  Støední  odborné  �koly  strojní
a elektrotechnické Vele�ín si ve ètvrtek 1. záøí u�ili slavnostní
zahájení �kolního roku 2022/2023. �kolní jídelna, kde se
akce uskuteènila, praskala ve �vech, stejnì tak parkovi�tì
u �koly, letos toti� do Vele�ína nastoupil rekordní poèet
prvákù, pøièem� mnohé z nich na slavnostní zahájení
doprovodili rodièe èi jiní rodinní pøíslu�níci.

�Tolik lidí jsme na zahájení je�tì nemìli, byl to moc
pìkný pohled,� uvádí øeditel �koly Milan Timko. �V leto�ním
roce jsme do prvních roèníkù pøijali maximální poèet �ákù,
tedy 170. Zájem o na�i �kolu neustále roste, co� nás
samozøejmì tì�í. Je to vizitka toho, �e poskytujeme kvalitní
vzdìlání, máme skvìlý tým odborníkù a velmi moderní
vybavení. V neposlední øadì musím zdùraznit vynikající
spolupráci  s  firmami,  mezi  nimi�  nechybí  nejvìt�í
zamìstnavatelé. Jsme moc rádi, �e do nás noví �áci a jejich
rodièe vlo�ili dùvìru, urèitì udìláme v�e pro to, aby byli co
nejlépe pøipraveni pro profesní �ivot.�

Slavnostního zahájení se zúèastnili také zástupci firem
Jihostroj, Engel a Bosch a starosta Vele�ína Petr Vágner,
kteøí pøítomné pozdravili a øekli jim nìkolik slov. Starosta

èerstvým prvákùm mimo jiné øekl, �e vìøí, �e Vele�ín bude
místem, na které budou vzpomínat po celý �ivot, a to nejen
díky �kole a jejím pracovníkùm, ale i kvùli tomu, �e zde
naleznou nové a dobré pøátele.

Øeditel �koly �ákùm prvních roèníkù zároveò pøedal
praktické informace a pøedstavil jim své kolegy. �Slavnostní
zahájení nového �kolního roku je na�í dlouholetou tradicí.
První den na støední �kole je bezesporu velkou událostí,
proto nám na tomto symbolickém pøivítání nových �ákù

Bìhem první poloviny øíjna se uskuteèní v ZU� Vele�ín zkou�ka
evakuace a popla�ného systému. Bìhem celého týdne bude
nárazovì z budovy sly�et hlasitìj�í evakuaèní oznámení, které
bude pouze cvièné.

Dìkujeme.   ZU� Vele�ín

   Opìt se letos se pøipojíme k celostátní akci Týden knihoven,
který  pøipadne  na 3.10. � 9.10.2022. V rámci této akce opìt
vyhla�ujeme "ètenáøskou amnestii". To znamená, �e celý týden
budeme promíjet upomínky. Tímto zveme do knihovny i ty
nejvìt�í høí�níky!
  V úterý 4.10. 2022 od 14:00 se v knihovnì mù�ete seznámit
s metodou TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI. Lekci povede zku�ená lektorka
paní Rù�ena Lep�ová z Bene�ova nad Èernou, která celý program
pøedstaví, pøípadnì nabídne pokraèovací kurzy. Lekce je zdarma
a pøijít mù�e úplnì
ka�dý.
  Rok se s rokem se�el
a já bych Vás letos
v  øíjnu  opìt  ráda
pozvala do knihovny
na  ji�  druhou
pøedná�ku  Petra
Horálka  Jednadva
cetkrát v NASA, která
se u nás v knihovnì
uskuteèní  12.  10.
2021 od 18:00. Pan
Petr  Horálek  je
mnohým  urèitì
známý  jako  popu
larizátor astronomie,
spisovatel, cestovatel
ale hlavnì fotograf
nejen noèní oblohy.
Je  takté�  nositel
nìkolika  ocenìní
SNÍMEK DNE NASA
a  je  po  nìm
pojmenována planet
ka 6822 Horálek.
  Je�tì bych ráda pøipomnìla mo�nost pùjèit si u i nás audioknihy.
Pravidelnì CD obmìòujeme, v záøí jsme pro vás opìt pøivezli
80 nových titulù, vybere si urèitì ka�dý.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová

Telefon: 380 331 847, 731 181 433
Email: knihovna@velesin.cz

Web: http://knihovna.velesin.cz/
Facebook: @knihovnavelesin

zále�í. V�em pøejeme, a� jsou úspì�ní a a� se jim na na�í �kole
líbí,� uzavírá øeditel Milan Timko.

SO� Vele�ín má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských
a  elektrotechnických  oborù.  Nabízí  maturitní  obory
Elektrotechnika � poèítaèové systémy, Informaèní technologie,
Mechanik seøizovaè � programátor CNC obrábìcích strojù,
Mechanik seøizovaè � Mechatronik. Dále uèební obory Obrábìè
kovù � obsluha CNC strojù, Elektromechanik pro stroje a zaøízení,
Strojní mechanik.
Ve�keré informace zájemci naleznou na webu www.sosvel.cz.
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Prosíme v�echny, kteøí by mohli darovat jakýkoliv druh
a poèet dýní na Halloween, aby mne  kontaktovali na tel.è.
607 806 439. Dýnì budou pou�ity na dìtskou akci  �KAMARÝTA
O�IJE  HALLOWEEN  22�,  kterou  chystají  maminky  na
29.10.2022 na vele�ínském námìstí.
Pøedem dìkujeme.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Milí spoluobèané, tì�í mì, �e dobrou zprávu pøiná�ím Vám:
Kdy� se mì lidé ptali, jak to vypadá s tìmi vítacími místy, �e
se na nì tì�í, tak jsem musela odpovídat, zatím jednám
s pøíslu�nými úøady. Celkem jsem postupnì komunikovala
se ètyømi ( v Kaplici, v Èeském Krumlovì a dvìma v Èeských
Budìjovicích ), a ze zákona mají na odpovìï 30 dní. V�em
kompetentním úøedníkùm jsem ukazovala obì nafocená místa.

Pahorek è.1 ( pøi výjezdu z Vele�ína smìrem do Èeských
Budìjovic ) v té dobì byl oset osivem, tak�e se na nìj nesmìlo,
proto jsem nafotila jen køi�ovatku a celou parcelu 314/3.

Fotky  pahorku  è.2    (naproti  benzínce)  byly  vèetnì
umístìného vele�ínského erbu s kvìtinami.

Detailnì jsem jim popsala vizi a význam vytvoøení tìchto
vítacích míst, proto�e jsou vstupními branami do mìsta, èili
jeho první vizitkou pro kolemjedoucí.
Výsledek tìchto jednání:  pro Pahorek è.2 (parc.è. 1631/2

k.ú.  naproti benzínce) máme zelenou = souhlas, tak�e
mù�eme oslovit architekty, aby vypracovali grafické návrhy.
Pahorek è.1 ( parc.è. 314/3 k.ú. )  tam je situace tro�ku
slo�itìj�í, a proto se bude v øíjnu je�tì pøímo na místì konat
summit o jeho osudu. Výsledek Vám samozøejmì napí�u.

                                  D.Javoøíková

èíslo 10  2022
 vydáno ve Vele�ínì dne 1. 10. 2022

Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, Dru�st. 596, 382 32, IÈ71184198
 Internetová podoba na: www.velesin.cz, www.velesin.ois.cz,  www.kicvelesin.cz kino@kinovelesin.cz, Tel.: 380
331 003 + záz., Tel.+ Fax: 380 331 016 Nepro�lo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají

za obsah svých pøíspìvkù.
  Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci             Povoleno  MkÈR E10951        Výtisk zdarma
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Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního  a  informaèního  centra  mìsta  Vele�ín
www.kicvelesin.cz, www.infovelesin.cz

 a pøíspìvkù do Vele�ínského zpravodaje:
Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, budova kina,
tel.: 380 331 003,  email: zpravodaj@kinovelesin.cz
Marcela �eniglová  tel.: 606 759 230

Turistický servis mikroregionu Pomal�í:  www.pomalsi.cz

 � rezervace míst:
tel:  721 375 895 ( Lenka Faltová )
Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù

 � rezer. vstupenek online:  program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina
mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

 � mo�nost  poøádání komornìj�ích pøedná�ek
(øadová i stolová úprava s promítacím zaøízením)
Kontakt:     Hana Rù�ièková     tel.: 607 806 439,
Maryna �lunková   tel.: 776 025 710, email: infocentrum@velesin.cz
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Ráda bych se omluvila v�em, kteøí nav�tívili premiéru filmu
Tajemství boletického Olympu 22. záøí 2022 v sále kina.
Bohu�el  nastaly  technické
problémy, kdy jsme mìli �patnì
synchronizovaný zvuk a obraz.
Vìøte mi, �e toto jsou situace,

které jsou postrachem ka�dého
promítaèe.  Bohu�el  nastala
ne��astná souhra více okolností
a toto byl výsledek. Je�tì nikdy
se nám to nestalo a udìláme
v�echno proto, aby se to neopakovalo. Nicménì abychom to
napravili, mù�ete se pøijít na tento film podívat ji� 10. listopadu
od 18 hodin do sálu kina ve Vele�ínì znovu a vstup bude
samozøejmì zdarma.
Je�tì jednou se jménem v�ech omlouvám a tentokrát u� bude
jistì v�e v poøádku.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Vystoupení mladých zpìvákù a taneèní skupiny na venkovní
scénì za kinem  2.9. Zde byl také vylosován výhece hlavní
ceny  padelboardu.
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Pondìlí 20 00  do 21 15 hodin
 tìlocvièna Z�
 Eva Veselá � základy rytmické gymnastiky,
posilování, kalanetika, protahovací a relaxaèní cvièení  cvièení
s ni��í intenzitou

 Úterý od 16 15  do 17
15  tìlocvièna Z�
 Jana Voráèková a Monika Votíková � sportovní hry, cvièení
na náøadí, zdravotní cvièení apod.

  Úterý od 17 15
do 18 30   tìlocvièna Z�
 Jana Voráèková a Monika Votíková � základy atletiky,
gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní
cvièení, soutì�e apod.

Bli��í a aktuální informace hledejte ve vývìsní skøíòce naproti
autobusovému nádra�í !

Areál koupali�tì Na Skalkách provozujeme
od roku 2014. Bìhem této doby koupali�tì
nav�tívilo celkem 98 447 osob.
V leto�ním roce to bylo 9 840 náv�tìvníkù. Celkové pøíjmy

ze vstupného a pronájmu obèerstvení byly 399 000 tis. Kè.
Provozní náklady po vyúètování energií budou ve vý�i cca 1
800 tis. Kè. I letos vodu v bazénu pravidelnì kontroloval
Zdravotní ústav s Krajskou hygienickou stanicí,  která
konstatovala, �e bazén  je provozován dle platných pøedpisù
a v souladu s provozním øádem. V leto�ním roce provoz
koupali�tì zaji��ovalo celkem 16 pracovníkù, kdy na jedné
smìnì museli být 23 plavèíci, strojník a pokladní.
O poøádek a úklid se starali strojníci a uklízeèka. Koupali�tì

bylo letos v provozu od 1. èervna do 31. srpna.
V  leto�ním  roce  jsme  pro  vás  vytvoøili  nový  FB
https://www.facebook.com/KoupalisteVelesin a IG
https://www.instagram.com/koupaliste_velesin/ profil, kde
jsou v�echny aktuální informace o provozu koupali�tì a akcích,
které se pøipravují. Dále zde naleznete fotografie a videa z
akcí, které ji� probìhly.

Letos zde probìhl první roèník akce pro dìti i dospìlé
�Louèení s létem na plovárnì�. V pøí�tím roce bychom
v poøádání akcí na koupali�ti chtìli pokraèovat. Bìhem doby,
po kterou bude koupali�tì uzavøeno,zde najdete rùzné soutì�e,
hlavnì nám sem mù�ete napsat, co vám na koupali�ti schází
a co bychom mohli zlep�it pro vìt�í spokojenost na�ich
náv�tìvníkù. Je pro nás maximální prioritou, aby se na�i velký
i malý náv�tìvníci na koupali�ti cítili co nejlépe a strávený
èas si zde maximálnì u�ili. V�em pracovníkùm bych touto
cestou ráda podìkovala za spolupráci a zároveò dìkuji v�em
za náv�tìvu na�eho koupali�tì "Na Skalkách".

Mareèková Zuzana, jednatel
 Správa majetku mìsta Vele�ín s.r.o
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Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají
nádoby na bioodpad, �e v období od
bøezna 2022 do øíjna 2022 budou nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

 Výjimka bude v  øíjnu,
kdy probìhne svoz ve ètvrtek 27. 10.
2022.

Aktuální informace na webových
stránkách mìsta
 otevírací doba  do 31. 10. 2022
Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních
obcí, které mají mo�nost ukládat odpad
(Besednice, Loèenice, Øímov, Mojné,
Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní
doba:
pondìlí a� ètvrtek  12:00 � 17:00
pátek               10:00 � 17:00
sobota                    8:00 � 13:00

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo,
barevné kovy, baterie) nebo ulo�ení
odpadu  pro  podnikatele  a  ostatní
subjektyje provozní doba od 1.3. Do 31.
10. 2022
pondìlí a� pátek        7:00 � 17:00
sobota            8:00 � 13:00

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel.
725785422, pavel.peroutka@email.cz
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