KOTENČICE
Kotenčický zpravodaj
Vážení a milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba vánočních
svátků, které jsou snad nejkrásnějším
obdobím v roce. Nastává doba před
Štědrým dnem, kdy se těšíme na
sváteční chvíle křesťanských svátků
plných pohody, sváteční nálady, zpěvu
koled a vánočních chorálů. Vánoce
jsou velkou radostí pro děti a jejich
rodiče, pro zamilované, zkrátka snad
pro všechny občany. V době Vánoc
mají lidé k sobě blíže, chovají se k
sobě ohleduplněji. Přál bych si a přeji
to i vám, aby nám všem tyto ušlechtilé
lidské vlastnosti vydržely po celý příští
rok 2020. Přeji vám, milí občané,
abyste si letošní Vánoce prožili co
nejkrásněji ve zdraví a pohodě, abyste
se v době svátků vzdálili všem
všedním starostem. Rád bych vám
jménem obecního úřadu a celého
zastupitelstva popřál krásné prožití
vánočních svátků a úspěšné vykročení
do nového roku 2020. Petr Hlinka

Dotace na opravu pomníku
Začátkem
prosince
2019
bylo
rozhodnuto Odborem pro válečné
veterány o poskytnutí dotace – obnova
pomníku padlým a jeho okolí.
Akce musí proběhnout do 30.11.

2020. Na fotce pokládání věnců z
letošního Posvícení. (ozk)

Oslavenci jubilanti
I nadále dodržujeme zavedenou tradici
návštěv u oslavenců, kteří slaví kulatá
jubilea. Tentokrát slavili kulaté
jubileum:

Margita Dušková
Josef Šíma
Hana Opičková
Přejeme vše nejlepší oslavencům a
ještě dlouhý a spokojený život. (ozk)

Ozdravný průřez stromů
Na podzim proběhl ozdravný průřez
zeleně na návsi a okolí. Ozdravný
průřez prováděla odborná firma. Byla
provedena prohlídka a na jejím
základě byl doporučen průřez. Na
návsi jsou krásné vzrostlé stromy, a
aby to tak ještě dlouho bylo, je potřeba
pravidelná péče. Co si představit pod
ozdravným prořezem? Odstraní se
suché větve, zkrátí se výšky některých
stromů z bezpečnostních důvodů a
provede se kontrola kmenů. Je důležité
zachovat nejen krásu, ale i zdraví
stromů. (ozk)
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Obecní úřad Kotenčice
26223 Kotenčice 69
Úřední hodiny:
Pondělí:18:00–20:00hod.
Středa: 7:30–9:00 hod.
Telefon: 725 021 744
Mail:
obeckotencice@seznam.cz
WWW: www.kotencice.cz

Bankovní spojení:
521 694 319/0800
Výběr stočného
Stočné
lze
platit
čtvrtletně, pololetně nebo
na celý rok. Poplatek činí
100,-Kč na osobu a
měsíc.
Při platbě na účet uveďte
jméno a číslo popisné.
V lednu se opět budou
vybírat poplatky za psa.
Částka činí 100Kč. Lze
platit hotově v pondělí dle
rozvrhu.
Tento rok budeme vybírat
i
poplatky
hasičům.
Myslete na to a vezměte
s sebou o 100 Kč více.
Termíny výběru:
I.čtvrtletí
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
POZOR
Ještě 23.12. lze
zaplatit známku za
popelnici! Platí se
v hotovosti na úřadě.
Prosím
dodržujte
termíny pro výběr,
šetříte čas náš i váš.
(ozk)
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Stručně ze zápisů z jednání zastupitelstva
obce Kotenčice
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstev jsou na
stránkách www.kotencice.cz
Členové OZ prostudovali podklady k tvorbě
projektu na přestavbu hasičské zbrojnice, projekt
bude součástí žádosti o dotaci.
OZ připravilo podklady pro tvorbu rozpočtu na rok
2020.(jh)
Internetové stránky obce www.kotencice.cz
Postupně doplňujeme informace na internetové
stránky. Ve fotogalerii najdete fotky z proběhlých
akcí. Doporučujeme nainstalovat si mobilní
aplikaci V obraze. Pak budete mít v mobilu
aktuální informace například o sledování
sportovních přenosů nebo v kalendáři info o
pořádaných akcích. Děkujeme za připomínky, jen
tak můžeme doladit web na míru.(rdn)

Pražská integrovaná doprava
Došlo k mírnému doladění časů odjezdu autobusů.
Jednalo se zejména o upřesnění v závislosti na
ukončení výuky ve školách . O případných
výlukáchspojů informujeme na stránkách obce. (
rdn)

Co nového v KlubKu
Společenský klub začíná ožívat. Občané se
postupně učí, že ve středu obce se mohou sejít,
společně si popovídat nebo třeba sledovat sportovní
přenosy.

Posvícení
Posvícení se každoročně koná kolem svátku Havla.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se konalo 19. 10.
2019. V poledne jsme se sešli u hasičárny a za
krásného počasí, při doprovodu Toulavé Kapely
Pepíka Janouška, jsme pochodovali k pomníčku u
kapličky. Položením věnce jsme vzdali hold těm,
kteří položili život za vznik Československa.
Následovala pochůzka po vsi s písničkou. Snažíme
se každý rok obměňovat směr, takže se šlo nejdříve
ulicí na Suchodol, poté na Rosovice a nakonec na
Pičín. Letos se posvícení protáhlo, a proto jsme
nestihli skončit v plánovaných 19:00, ale poslední
domy jsme obcházeli až za tmy a tím lehce oddálili
navazující akci.
Od sedmé hodiny večerní bylo totiž v plánu
sousedské posezení v KlubKu. Každý rok tam v
teple a s občerstvením kapela zahraje i těm, kteří
nechodili od baráku k baráku. Okolo jedenácté
hodiny Toulavou Kapelu nahradil nadějný samouk,
harmonikář V. Š., který dotáhl dechovkovou akci
do zdárného konce. Doufejme, že se tato
znovuobnovená tradice „posvícení“ udrží spoustu
dalších let a bude se těšit oblibě.
Byla jsem mile překvapená množstvím našich
občanů, kteří se večer sešli v KlubKu. Mám radost,
že naše akce se stávají známější a i účast je čím dál
větší. Tentokrát byly plné obě místnosti. V zadní
části hrála kapela, vepředu se dalo více povídat.
Sousedé se zdravili, povídali, střídali se u stolů.
Debata byla velmi pěkná. V místnostech to hučelo
jako v úle. Kapela se činila. Zpívali jsme,
doprovázeli kapelu rytmickým bubnováním a došlo
i na píseň, při které
se stojí na stolech.
Ty
to
naštěstí
vydržely. (zm, rdn)
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Lampionový průvod
Každý rok pořádá SDH a OÚ Kotenčice mnoho
akcí, které jsou určené především dětem a jejich
rodičům. Čím dál víc se ukazuje, že vzrůstá zájem
sejít se a prohodit pár slov se sousedy. Toto se
potvrdilo i první listopadovou „dušičkovou“ neděli,
kdy byl uspořádán lampionový průvod. Když jsme
na něj zvali všechny koteňáky s tím, že bychom
chtěli rozsvítit Kotenčice, ani jsme netušili, kolika
světýlky se Kotenčice opravdu rozzáří. Tak hojná
účast občanů všech věkových kategorií nás
nesmírně potěšila. Prošli jsme Kotenčice do všech
stran, i když ve zkrácených trasách, s ohledem na
nejmenší účastníky. Na závěr pochodu bylo v
KlubKu připraveno malé pohoštění a děti si mohly
vytvořit krásné papírové dýně, které si pak odnesly
domů.
Doufáme, že se všem lampionový průvod líbil tak
jako nám. Nevíme, jestli mají lampionové průvody
v Kotenčicích nějakou historii, ale rádi bychom z
něj udělali tradici, která se bude každoročně
opakovat. Děkujeme Vám za podporu a těšíme se
na Vás při dalších akcích. ( sdh)

Nepotřebné věci potřebným
V měsíci listopadu se naše obec zapojila do sbírky
textilu a jiných potřeb do domácnosti pořádanou
sociálním družstvem Diakonie Broumov. Svou
činností pomáhá lidem, kteří se z nějakého důvodu
ocitli v krizové životní situaci či na okraji
společnosti, poskytuje jim ubytovací služby, hledá
pro
ně
pracovní
příležitosti.
Rovněž
zprostředkovává pomoc obětem živelných pohrom.
Spolupracuje
s
jinými
humanitárními
organizacemi, církvemi a dalšími institucemi.
Pořádá nejen jednorázové sbírky, ale spravuje též

sběrné kontejnery. Přispívá tím k prevenci vzniku
odpadů. A co se děje s vybraným zbožím?
Diakonie má vybudovanou vlastní třídírnu.
Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc
lidem v České republice, východní Evropě a v
zemích třetího světa, zejména v Africe. Textil
nevhodný k nošení či nějak poškozený zpracovává
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na čistící plachetky. Z materiálu, který by
jinak skončil na skládkách, smysluplně
využije cca 90%. Protože tím podstatně
snižuje zátěž životního prostředí, našla
pro systém separace a svozu textilu
podporu u Ministerstva životního
prostředí. Již od svého založení (15. 9.
1993) se snaží naplnit poslání své práce „Nepotřebné věci potřebným.“ Najdete- li
tedy při předvánočním úklidu jakoukoliv
pro Vás již nepotřebnou věc, využijte
kontejnery na textil pískově-žluté barvy,
jejichž počet překračuje hranici 800.
Najdete je ve dvou velikostech a jsou rozmístěny
po celé republice.
Rádi bychom poděkovali všem našim občanům,
kteří se do listopadové sbírky zapojili a pomohli
tím potřebným.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
 veškeré letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
 látky (minimálně 1m2, ne odřezky a zbytky
látek)
 domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky) zabalené v krabici
 vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
peří
 obuv – nepoškozená a v párech (svázaných
gumičkou)
 kabelky, batohy, drobné předměty z
domácnosti
 hračky – nepoškozené a kompletní, také

plyšové
 menší elektrospotřebiče – mohou být i
nefunkční
 knihy, časopisy
Nevhodné věci:



ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, znečištěný a vlhký textil (jh)

Působení zemědělského družstva v obci
Zemědělské družstvo v Kotenčicích nemá sídlo, přesto
je součástí naší obce. Celý rok, v každém ročním
období vídáme různou zemědělskou techniku ať už
přímo na polích nebo na místních komunikacích. Pro
někoho je nedílnou součástí vesnice a zpestření dne pro
jiné může být obtíž, prach a hluk. Každé ráno můžeme
potkat auto mlékaře, který odváží mléko. Jde o
množství 1 300 000 litrů. To je množství, které je
obtížné si vůbec představit. Tento objem vyprodukuje v
místním kravíně přibližně 190 ks dojnic. Celkem má
ZD Suchodol dohromady asi 450 ks dobytka. Není to
jen kravín, který leží hned vedle vesnice. Když se
podíváme do krajiny, vidíme lány polí, které bud přímo
vlastní družstvo nebo je má pronajato od mnoha z nás.
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Pokud budeme o polích mluvit v číslech, jde
celkem o cca 1100 ha z toho 883 ha orné půdy.
Rád bych se vrátil k místnímu kravínu. Všichni
víme, nejde jen vydělávat, občas se také musí
investovat, zdokonalovat a opravovat. Místní
kravín investoval částku 3 milionů korun.
Vybudovali vrt pro užitkovou vodu, v letošním
roce postavili přístavbu přístřešku pro telátka a
hlavně co by nás mělo nejvíce těšit, byla
vybudovaná nová jímka. Nejedná se o žádné
koťátko. Má kapacitu 400m3.Jednou z dřívějších
investic
bylo
spolufinancování
nového
asfaltového koberce směrem k ČOV..Rád bych
upozornil na dobrou spolupráci obce a družstva.
Kromě jiného nám zajištuje odvoz a likvidaci
bioodpadu, kterého celoročně není málo.(fb)

Rozsvícení vánočního stromu a
tvoření
Jako každý rok jsme se sešli první adventní neděli na

společném setkání. Děti pod vedením Lucie
Poplšteinové tvořily opět ozdoby na stromeček i domů.
Tenhle rok vyráběly svícny
na stromeček, chvojové
svícny, dřevěné betlémky,
ozdoby ze včelího vosku i
z papíru. Akce už má
nádech tradice, a to tradice
velmi pěkné. Společná
práce dětí ve vesnici je
myslím jedna z nejhezčích,
co si lze před Vánocemi
představit.
Když
pak
tvoření naváže na zastavení
se u vánočního stromu je
advent opravdu kouzelný.
K večeru jsme se sešli na
návsi. Pod stany se
rozlévalo svařené víno a
medovina, byla nachystaná
i vánočka, štola a čajové
cukroví. K poslechu i zpěvu
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hrál TOX Poděbrady. I počasí nám přálo, letos jsme ho
dobře objednali. Bylo chladno, ale na prosinec velmi
příjemně. Nefoukal vítr a ani nepršelo. V prosincovém
chladu bylo moc příjemné se zahřát teplým svařákem
nebo medovinou. Myslím, že to byla další vydařená
společná akce. Jen tak dál. (rdn)
\

Svatý Mikuláš
Byl čtvrtek 5. prosince. Venku se již dávno
setmělo. V domech s malými dětmi stoupá napětí
spojené s očekáváním, zda přijde i letos. Kdo?
Přece ta na první pohled naprosto nesourodá trojice
– svatý Mikuláš, čert a anděl. Určitě přišla. U nás
v Kotenčicích totiž chodí pravidelně. Ani letos si
rozhodně nenechala ujít malinko ustrašené pohledy
dětí, jejich písničky či básničky, ujišťování, že se
polepší a „dospěláky“, jenž si vždy vybaví zážitky
ze svého dětství. Kde má tato tradice kořeny? Proč
společně rodiny obchází zrovna tyto tři postavy?
Odpovědi na tyto i jiné otázky se pokusí přinést
následující řádky.
Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 280 v Lykii,
což je dnešní Turecko. Je patronem námořníků a
rybářů, ochráncem převozníků a především dětí.
Známý je hlavně pro svoji štědrost a velkorysost.
Jeho postavu doprovází několik legend a dobrých
skutků. Jednou z nejstarších je ta o zchudlé rodině,
která uvízla v dluzích, a vše směřovalo k tomu, že
otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou
prodány a odvlečeny do veřejných domů. Zasáhl
však sv. Mikuláš. Zachránil je tím, že jim tajně
vhodil do pokoje valouny zlata, jimiž jejich otec

nejen splatil dluhy, ale ještě zbylo na věno.
Legendy o jeho štědrosti nejspíše vedly k dnešní
tradici rozdávání sladkostí 5. prosince, večer před
jeho svátkem. Ten připadá na 6. prosince, na den,
kdy sv. Mikuláš zemřel. Po světě jsou rozesety
desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši.
Uděláte- li si výlet do Prahy, navštivte kostely na
Staroměstském náměstí, na Malé Straně či barokní
kostel ve Vršovicích. Mikuláš bývá oblečen
v červeném, někdy v bílém a dokonce i ve zlatém
plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce
biskupskou berlu, celý kostým většinou doplňuje
bílý plnovous. Mikuláše podle tradice doprovází
anděl celý v bílém s bělostnými křídly, symbol
dobra, laskavosti a ochrany. Podle legendy o smrti
Mikuláše totiž Mikuláš poprosil Boha, aby si pro
něj mohli přijít v okamžik jeho smrti andělé a
doprovodili ho na jeho poslední cestě. Poslední
postavou v trojici je čert, který děti straší svým
hrozivým vzhledem a je symbolem zla. Čert
většinou nosí řetěz, kterým hrozivě chrastí a pytel,
aby si v něm mohl zlobivé děti odnést do pekla.
Zlobivé děti pak dostanou uhlí nebo brambory. V
minulosti bývaly děti obdarovány jen na Mikuláše,
nikoli na Štědrý den. Dostávaly jablka, oříšky,
marcipánové figurky Mikuláše, čerta nebo jiné
sladkosti.
Jaká byla letos nadílka u Vás? Jakou básničkou či
písničkou udělaly vaše děti Mikulášovi radost?
Vzpomenete si ještě na básničku nebo písničku
z Vašeho dětství? Na fotce je Kotenčický Mikuláš
a jeho pomocníci. (jh)
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Bylinkové okénko
Rýmovník
Blíží se zima, zahrada usíná a tak už není tak
jednoduché vyjít ven a natrhat si byliny na čaj.
Proto bych ráda upozornila na rostlinu, kterou máte
pravděpodobně doma a která je připravena
k použití celý rok. Na Zdravém pečení jsme
ochutnávali čaj z rýmovníku a sirup.
Rýmovník (rodu Plectranthus) je pokojová rostlina
čeledi hluchavkovitých. Vyznačuje se velmi
silnými a dužnatými listy, které voní po meduňce a
mátě. Odvar připravený v poměru jednoho lístku na
jeden šálek se používá vnitřně při bolestech hlavy,
horečce, kašli, rýmě, nachlazení, zánětu průdušek,
malárii, ale také vysokém krevním tlaku, vysoké
hladině cholesterolu, žaludečních křečích, jaterních
poruchách, ledvinových a žlučníkových kamenech,
střevní kolice, průjmu, odčervení střev a
desinfekcích zažívacího traktu. Je významným
pomocníkem při otocích končetin a odvodňování
organismu. Skvěle také uvolní zduřelou nosní
sliznici. Zevně lze výluhem
ošetřit
lehké
popáleniny,
drobné oděrky, pohmožděniny,
poranění kůže.
Můžeme si připravit tinkturu,
dokonce i mast. Tinktura je
vhodná na nachlazení, mast
využijeme k léčbě modřin a
popálenin.Tinkturu
připravíme tak, že půl litru
80% alkoholu a 20 listů
z rýmovníku naložíme do
sklenice. Louhujeme 3 měsíce
nejlépe ve tmě. Hotovou
tinkturu scedíme do čisté
nádoby
a
konzumujeme.
POZOR jde o mateční, to je
neředěnou
tinkturu.
Před
užíváním je nutno zředit ve
vodě nebo přidat do čaje.
Tinktura se užívá 3x denně po
10 kapkách, které se přidávají do smoothies, čaje
nebo šťávy.
Sirup - pokud přes léto připravujete například
bezový nebo mátový sirup, použijte obdobný
postup. Nebo se můžete inspirovat tímto receptem:
2 hrsti lístků rýmovníku + 1/2 l vody + 1/2 kg
cukru + citrónová šťáva
Lístky zalejeme vařící vodou, necháme vylouhovat
přes noc. Přecedíme přes plátno, přidáme cukr,
citrónovou šťávu podle chuti, uvaříme na hustší
sirup a nalejeme do malých skleněných pohárů.
Užíváme 1-2 lžičky denně. Můžeme připravit

menší dávku, protože materiál máme pořád na
okně.
Jako rychlou pomoc lze nadrtit lístky a utřít s
cukrem. Dětem pak podáváme jednu lžičku směsi
třikrát denně. Podobně drcené lístky s kapkou
olivového oleje lze mazat na hrudník a mezi
lopatky. Tím se můžete zbavit zánětů průdušek a
bronchitid.
Inhalace - Toto přírodní antibiotikum můžeme i
inhalovat, protože ulevuje od bolestí v krku a od
ucpaného nosu. V listech jsou obsaženy rostlinné
vonné oleje thymol a karvakrol. Lístky stačí mnout
v ruce a čichat. Na noc si dejte větvičku pod
polštář.
Na rány - Možná to ani netušíte a raději byste
použili lístky aloe, ale rýmovník pomáhá hojit
rány. Stačí omýt půl hrnku lístků a zalít
převařenou, mírně zchladlou vodu. Zcela
zchladlým nálevem pak můžete potírat rány, včetně
ekzému. Větší rány můžete na noc zabalit.
Vylouhované lístky položte na ránu a jemně ovažte
obvazem. (rdn).

Slavnostní
vyhlášení Brdské
ligy 2019
Dne 1.11. jsme udělali
tečku
za
letošní
sportovní sezónou na
slavnostním vyhlášení
Brdské ligy. Převzali
jsme si pohár a medaile
za celkové 3. místo
v ročníku 2019. Všem
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děkujeme za podporu.(sdh)

Zamyšlení
Dny se krátí. Příroda se ukládá ke spánku.
Uvědomuji si, jak moc rozdílné je vnímání našeho
světa. Možná vám to nepřijde. Žijete tu už
odjakživa. Když sem ale přijde člověk, který je
zvyklý na Prahu, nebo na město obecně, vidí tu
zajímavé rozdíly. Když jsem šla ve městě, viděla
jsem lidi i jsem je znala, ale pozdravila jsem a to
bylo většinou vše. S některými jsem se znala třeba
z vlaku, jezdila s nimi každý den, a přesto jsme si
nikdy neřekli ani dobrý den. Jen jsme o sobě
věděli. Prostě proto, že těch lidí bylo tolik, že
rozhovorem s každým bychom strávili neúměrnou
část svého času.
Tady je to jiné. Jak postupně poznávám lidi, tak mi
s nimi vyskakují i jejich příběhy. Někdy jsou
růžové, někdy mírně zamračené. Aby naše životy
byly už jen růžové, k tomu nám nikdo nepomůže.
Ne nadarmo se říká, že pomocnou ruku hledej na
konci svého ramene. Nemusíte se mnou souhlasit,
berte to jen jako námět k zamyšlení, ale jsem
přesvědčená o tom, že když si nebudu chtít pomoci
sám, nikdo jiný mě nemůže zachránit. Pokud mám
NEMOC tak nad sebou jednoduše nemám MOC:
Doktoři nám mohou pomoci, ale pokud se
nebudeme chtít vyléčit sami, nikdo jiný to za nás
udělat nemůže.
Mohou odstranit a většinou
odstraňují následky naší nesprávné a nevyvážené
stravy nebo našeho chování.
Proto je důležitá změna. Když to, co jste dělali
doteď, vedlo k nemoci, je potřeba přehodnotit svoje
priority, svoje způsoby chování a stravování a začít
něco dělat jinak. Bez toho se změny nedočkáte.
Tuto změnu musíte udělat sami. V naší vesnici se z
mého pohledu poslední rok rozhýbává společenské
dění. Záměrně píšu z mého pohledu, protože i před
tím tu bylo, jen já ho nevnímala. Se zprovozněním
Společenského klubu se naskytla možnost
společných setkání. Pořadatelé do nich vkládají
hodně energie i svého volného času. Dělají to v

dobré
víře,
proto, že
chtějí,
aby
se
dění ve
vesnici
spojilo.
Za
mě
jim patří
velký dík,
protože
jen ten,
kdo
někdy něco organizoval, dokáže ocenit, kolik úsilí
taková akce stojí. Máme štěstí. Můžeme se
setkávat, povídat si, společně se posunout dál. Ale
jen pokud přijdete tak se můžete posunout,
popovídat si, odreagovat se. Bez vaší účasti velká
část vynaložené energie vyjde vniveč a i vy se
nikam neposunete. Takže prosím, pokud chcete
změnit nebo třeba jen vyladit svůj život, využijte
šanci na společná setkávání. Můžete se posunout
dál a tím, že uděláte něco sami - to je přijdete,
otvíráte dveře k dalším posunům ve svém životě.
Dnes na zasedání zastupitelstva jsme si rozdělovali
úkoly i to, kdo zajde popřát krásné svátky. Jednalo
se o naše spoluobčany v seniorském věku i o děti.
Pro mě je to krásné a vážím si pozornosti, které se
občanům dostává. V Praze, kde jsem žila dřív,
nikoho nezajímali ani senioři ani děti. Mohutnost
velkoměsta smývala lidskost chování. Prosím važte
si tohoto přístupu, zdaleka není samozřejmostí.
Vážím si společného života tady na vesnici,
uvědomuji si, že rozdílné názory na některá témata
si můžeme nechat, ale na společné dění ve vesnici
máme názor stejný. Odložili jsme naše drobné
neshody a společně se posouváme dál. Jestli si
mohu dovolit přání, tak bych nám přála, ať se naše
společné cesty setkávají v lásce a porozumění.(rdn)

Plánované akce:
30. 12. 2019Veřejná schůze od 19: 30 hodin
Jak třídit odpad - přednáška
Protipožární opatření - přednáška
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