Košetický
zpravodaj
č.1/2010

Soutěž ve sportovní střelbě
vzduchovkou „O velikonočního zajíce“
Na Bílou sobotu 3.4. 2010 bude zahájena již
tradiční soutěž ve střelbě vzduchovkou na pevný i
pohyblivý terč. Od 9.00h bude spuštěna soutěž pro
děti od 6 – 15 let a odpoledne od 13.30h bude
pokračovat soutěž dospělých. Kdo se tradičně
účastní, ví, že jako startovné je stanovena jakákoliv
cena vztahující se k Velikonocům. Děti většinou
nosí velikonoční vajíčka, čokoládové figurky apod.,
dospělí většinou soupeří o nějaký silnější mok či
šišku salámu. Na tuto soutěž jsou zváni nejen
všichni Košetičtí, ale i návštěvníci obce bez ohledu
na to, jestli kdy drželi vzduchovku v ruce. Na
odbornou pomoc a dohlížení nad bezpečností jsou
zde specialisté, kteří Vám vzduchovku připraví a
pomůžou Vám ji například i nabít. Jsou zváni
všichni, kteří se chtějí pobavit.
Zveme zejména i ženy, zanechte
doma úklidu a vaření a přijďte se
rozptýlit. Výhodou je to, že všichni
něco vyhrají. Nikdo neodejde s
prázdnou.
Zveme
Vás
do
tělocvičny Základní školy Košetice.

Poplatky za odvoz komunálního
odpadu a ze psů
Upozorňujeme občany, že výše uvedené poplatky
měly být zaplaceny do konce měsíce února 2010.
Zůstaly ve srovnání s rokem 2009 beze změny, což
znamená: 500 Kč za odvoz TKO za každého trvale

březen 2010

hlášeného obyvatele, nezaopatřené děti a studenti
do 26 let věku mají slevu 100 Kč. Z prvního psa se
platí 150 Kč a z každého dalšího psa 200 Kč.
V pátek 5. března 2010 nebudou popelnice označené známkou z roku 2009 vyvezeny.

Cena vodného a stočného
Pro rok 2010 byla ZO Košetice schválena cena
vodného v částce 26 Kč/m3, cena stočného v částce
21 Kč/m3.

Pozvánka na schůzi
Zastupitelstvo obce Košetice zve občany k hojné
účasti na schůzi k projednání „Rozpočtu obce
Košetice na rok 2010“ a investičních záměrů obce
pro tento rok, která se bude konat ve středu
10. března 2010 od 19.00 hodin v zasedací síni OÚ
Košetice.

Pozvánka na dětský karneval
ČSŽ ve spolupráci s OÚ Košetice pořádají v neděli
14. března 2010 od 14.00 hodin ve Společenském
sále Agropodniku Košetice tradiční dětský
karneval s bohatým programem, občerstvením a s
doprovodem
oblíbené
kapely
Onšovanka.
Na hojnou účast dětí s rodiči se těší pořadatelé.
K účastníkům karnevalu máme
malou prosbu: nenoste k rozhazování
po sále nastříhané
čtverečky z časopisů, značně to
ztěžuje následný úklid po akci.
Děkujeme
za
pochopení.
Pořadatelé.

-2-

Statistika
723

Stav obyvatel k 1.1.2010
stav obyvatel k 1.1.2009
narozených v roce 2009
přistěhovaných v roce 2009
odstěhovaných v roce 2009
zemřelých v roce 2009
stav k 1.1.2010
z toho: Košetice
Nová Ves

721
15
25
28
10
723
714
9

Údaje převzaté ze stránek Českého statistického úřadu.
Všimněte si, že údaje evidované obcí se liší od údajů udávaných ČSÚ. Nicméně mají přibližnou vypovídací
schopnost. Pro srovnání jsme vám předložili údaje některých obcí z okolí. Zejména si povšimněte věkového
průměru udávaného k 1.1.2009. Košetice jsou nejmladší obcí.
Počet obyvatel k
1.1.2009

Počet obyvatel k 1.1.
NAZEV OBCE
2004

Arneštovice
Buřenice
Červená Řečice
Hořepník
Chýstovice
Chyšná
Jiřice
Košetice
Křelovice
Křešín
Lukavec
Martinice u
Onšova
Pacov
Pelhřimov
Senožaty
Svépravice
Vyklantice
Želiv

76
214
993
627
42
104
723
699
362
147
1120
56
5145
16 541
699
118
184
1 152

2005

76
218
987
628
41
104
746
702
350
146
1108

2006

80
221
1000
629
43
106
750
702
350
150
1102

2007

88
218
995
632
38
103
778
716
353
153
1103

2008

Celkem

87
207
989
633
37
99
793
727
341
153
1106

54
53
53
49
5133
5103 5 058 5 045
16 417 16 462 16 471 16 610
693
684
681
698
114
112
112
114
183
181
182
174
1 128 1 089 1 097 1 082

85
202
978
644
36
102
796
742
342
146
1 091

Muži

Ženy

38
105
482
324
15
48
391
382
167
69
543

Průměrný věk k
1.1.2009
Celke
m
Muži
Ženy

47
97
496
320
21
54
405
360
175
77
548

45,9
48,3
43,3
40,3
47,7
39,1
39,1
38,6
43,2
49,9
39,9

49,3
45,7
41,9
38,6
48,0
35,5
36,6
37,7
43,2
49,0
39,0

43,2
51,2
44,8
42,0
47,4
42,3
41,4
39,6
43,2
50,6
40,8

48
22
26
5 078 2 543 2 535
16 741 8 188 8 553
695
344
351
116
60
56
177
88
89
1 081
534
547

39,4
41,5
40,2
40,9
42,4
46,9
42,4

40,2
39,6
38,9
40,8
38,7
44,8
40,5

38,7
43,4
41,4
41,1
46,4
48,9
44,3

Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel Košetic.
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Rozpočet obce na rok 2010

N á z e v

Rozpočet
roku
2010
v tis. Kč

Příjmy

N á z e v

Výdaje

- fyzických osob ze závislé činnosti
-fyzických
osob
ze
samostatné
výdělečné činnosti

1 100,00 Lesní hospodářství

- právnických osob

1 000,00 Ostatní záležitosti pozem. komun.

- práv. osob - obec

100,00 Silnice
10,00 Pitná voda, odpadní voda

Daň z přidané hodnoty

2 400,00 Právní subjekt - ZŠ

Odvody za odnětí ZPF

2,60 Místní knihovna

Popl.za odvoz komunálního odpadu
Poplatky ze psů
Popl. za užívání veřejného prostranství

Rozpočet
roku
2010
v tis. Kč

366,40 Ostatní záležitosti kultury
20,10 Církev
5,00 Dárkové bal., SPOZ

Výher. hrací automaty

10,00 Hřiště, přísp. občan. sdružením

Správní a soudní poplatky

40,00 Zdravotnické zařízení

18,50
810,00
22,00
373,34
1 545,00
98,00
11,00
70,00
65,00
226,00
3,60

Daň z nemovitostí

600,00 Bytové hospodářství

227,30

Neinvestiční dotace ze SR

570,78 Veřejné osvětlení

230,00

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

661,10 Pohřebnictví

26,00

Pronájem polí

13,33 Komunální služby

633,00

Prodej dřeva

10,00 Sběr a svoz kom. odpadu

450,00

Voda

30,00 Péče o vzhled obce a veř. zeleň

125,00

Nájem – O2

66,00 Pečovatelská služba

Místní knihovna
Ambulantní péče -nájemné
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Internet
Pronájem nebytových prostor
Prodej parcel a ostatní příjmy

1,60 Požární ochrana
13,90 Všeobecná veřejná správa a služby
154,33 Zastupitelské orgány
16,50 Bankovní poplatky
500,00 Platby daní a poplatků
21,60 Pojistné
756,00 Úhrn výdajů

Ostatní drobné příjmy

44,00

Obecné příjmy z finančních operací

10,00

Úhrn příjmů
Převod fin. prostředků z minulých let
Splátky úvěrů
předčasné splacení úvěru na ZTV
Příjmy celkem

8523,24
1600
2072,90
756,00
7294,34

20,00
350,00
1325,10
633,00
6,50
10,00
27,00
7294,34
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Jednání ZO Košetice
33. jednání dne 23.9. 2009
ZO schválilo:
 Žádost o změnu funkčního využití pozemků p.č.
2037/3 a 2037/5 manželů Š. v ÚPD obce.
 Odstranění montované kolny, postavené na
obecním pozemku.
 Odkoupení pozemků u střelnice za odhadní cenu.
 Žádost o výjimku ZŠ a MŠ Košetice.
 Žádost pana J.S. o odprodej části parcely č.
774/6 pod p.č. 774/27 o výměře 82 m2.
 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v
obecním bytě - paní P.R.
 Revizi knihovního fondu MLK Košetice.
 Pronájem hasičské zbrojnice SDH Košetice od
1.10.2009 na dobu 6 let.
 Rozpočtové opatření č. 4 s rozpočtovými
změnami č. 15 - 24.
 Zprávu finančního výboru ze dne 17.8. 2009 a
kontrolního výboru ze dne 15.9. 2009.
 Příspěvek občanskému sdružení LADA.
ZO zamítlo:
 Žádost paní H.A. o odprodej předzahrádky, která
je v majetku obce.
 Žádost HC Košetice o příspěvek na činnost.
ZO bere na vědomí:
 Informace o fotovoltaické elektrárně - záměr
zřízení v průmyslové zóně obce.
 Žádost SDH Košetice o dotaci na projekt:
"Rekonstrukce a zateplení budovy hasičské
zbrojnice Košetice" z Via rustica, o.s.
 Propad daňových výnosů za stejné období oproti
loňskému roku v částce 550 000 Kč.
34.jednání ZO ze dne 18.11. 2009
ZO schválilo:
 Žádost Košetice Kastel, s.r.o. k řízení s požadovanými změnami v ÚPD obce.
 Odstranění montované kolny, postavené na
obecním pozemku - byl posunut termín odklizení
do konce měsíce dubna 2010.
 Žádost o příspěvek ČSCH Košetice na činnost
s mládeží.
 Žádost pana V. P. o prodej stavebních parcel č.
758/67 a č. 758/6.
 Žádost o prodej stavební parcely č. 758/8
manželům S.
 Zahájení řízení o převodu pozemku na obec
Košetice pod kaplí Bolestí Kristových.
ZO zamítlo:
 Žádost o odkup pozemku u bytového domu č.p.
178 manželům B.
ZO bere na vědomí:

 Informace o provedených pracích na kapli sv.
Anny v Onšovské ulici.
 Informace o akcích v adventu 2009.
35. jednání ZO ze dne 29.12. 2009
ZO schválilo:
 Žádost manželů Ž. o odprodej stavební parcely
č. 761/24.
 Žádost o odprodej pozemku p.č. 2316/1
o výměře 118 m2 paní V.Z.s vložením věcného
břemene k průchodu přes tento pozemek.
 Podání žádosti v rámci POV na opravu místní
komunikace od křižovatky RD Fürbachových k
RD Lhotových.
 Exekuční vymáhání pohledávek obce Košetice
od občanů od roku 2003 dosud.
 Poplatek za odvoz TKO ve stejné výši jako
v roce 2009 - 500 Kč na osobu a zachování
vyhlášky s úlevami pro nezletilé děti a studující.
 Investiční akce pro rok 2010.
 Rozpočtové provizorium do platnosti nového
rozpočtu obce na rok 2010.
ZO zamítlo:
 Žádost Pečovatelské služby Charity Pelhřimov
o příspěvek na činnost.
ZO bere na vědomí:
 Informace o vybavování dětského hřiště .
36. jednání ZO ze dne 17.2. 2010
ZO schválilo:
 Návrh rozpočtu obce na rok 2010 v příjmech:
8 523 240 Kč, ve výdajích: 7 294 340 Kč, dále
převod finančních prostředků z minulých let ve
výši 1 600 000 Kč, splátky úvěrů ve výši
2 072 900 Kč a předčasné splacení úvěru ve výši
756 000 Kč.
 Rozpočtový výhled a závazky obce Košetice na
roky 2010 - 2014.
 Provozovatelskou smlouvu s fi VODAK na rok
2010, finanční vypořádání za rok 2009 se ztrátou
67 566,10 Kč a cenu vodného ve výši 26 Kč
a stočného ve výši 21 Kč pro rok 2010.
 Žádost o zvýšení pokladního limitu pro právní
subjekt ZŠ a MŠ Košetice.
 Bezúplatný převod pozemků p.č. 2244/14
a 2324/14 na kraj Vysočina.
 Žádost o příspěvek na dětský karneval.
 Žádost o příspěvek na činnost okrsku Košetice hasiči.
 Záměr obce Košetice pronajmout fotbalové
hřiště.
 Žádost o odprodej hasičského auta na náhradní
díly za cenu 5 000 Kč.
 Rozpočtové opatření č.7 se změnou 33.
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Místní lidová knihovna Košetice zdraví
všechny své příznivce
S uspokojením můžeme konstatovat, že
počet čtenářů naší knihovny neklesá. K 31.12. 2009
vykazovala knihovna 145 registrovaných čtenářů.
Z toho je 85% čtenářů místních a 15% čtenářů
z okolních obcí. Věkové složení tvoří 27% dětí do
15 let a 73% čtenářů starších 16 – 93 let. Větší
počet tvoří ženy.
Za minulý rok navštívilo knihovnu 2600
návštěvníků, což je o 200 více ve srovnání s rokem
2008. Rovněž se zvýšil počet výpůjček knih a
časopisů z 5 300 na 6 000. Zvýšila se i návštěvnost
na bezplatném internetu. Nepatrný pokles výpůjček
byl zaznamenán u dětské populace, byl však
vyvážen návštěvností na počítačích a internetu.
Knihovna každým rokem průběžně doplňuje
knižní fond, hrazený z finančních prostředků
rozpočtu Obecního úřadu Košetice. V roce 2009
bylo nakoupeno celkem 102 nové knihy a
zaplaceno celoroční předplatné na čtyři výtisky
časopisů: Vlasta, Květy, Praktická moderní žena a
pro děti časopis ABC. Náklady na doplnění
knižního fondu činily 19 877 Kč. V knihovně je ke
konci roku evidováno 7 108 svazků.
Pro rozšíření nabídky bylo půjčeno
v minulém roce
200 kusů knih z Městské
knihovny v Pelhřimově, se kterou máme již několik
let velmi dobrou spolupráci.
Všem svým čtenářům a návštěvníkům
děkujeme za jejich přízeň a všem našim dosud
nečtenářům nabízíme širokou škálu dobré naučné
i krásné literatury. Přijďte se do naší knihovny
podívat, budete vítáni. Těšíme se na další
spolupráci v roce 2010.

Pobíhání psů po obci
Když se v současné době
budete chtít projít po naší obci,
musíte být velice obezřetní a hledat
si cestičku, která není značkovaná
výkaly psích miláčků, ať již řádně
venčených nebo volně pobíhajících.
Jak postupně mizí hromady sněhu,
odkrývají sice menší, ale o to
odpudivější hromádky, které nezodpovědní majitelé
psů nechávají bez úklidu. Již mnohokrát jsme na
povinnost odklízet psí výkaly upozorňovali, a to jak
v písemné podobě ve Zpravodaji nebo hlášením
v místním rozhlase. Přístup těchto občanů nám
vůbec neusnadňuje naše úsilí v udržování pořádku
a příjemného vzhledu obce.
V obecně závazné vyhlášce č.6 z roku 1995 je
pod §12 uvedeno:

Chovatel psa je povinen zejména:
a) Udržovat psa v čistotě.
b) Zamezit znečišťování společných prostor domů,
dětských hřišť, veřejných prostranství a jiného
majetku třetích osob psem.
c) Zamezit poškozování květinových záhonů a
trávníků v parcích a na podobných místech psem.
d) Odstranit nečistoty způsobené psem na místech,
kde to může být na závadu ostatním uživatelům a
na veřejných prostranstvích (chodníky, komunikace
apod).
e) Ve společných prostorách domů a na veřejných
prostranstvích vodit psa na vodítku u nohy a psy
starší 6 měsíců s výjimkou psů malých plemen
opatřit náhubkem.
f) Opatřit psa evidenční známkou umístěnou na
obojku.
Majitelé psů by si měli uvědomit, že jsou za
svého psa plně odpovědni a ponesou veškeré
následky nedodržování této obecně závazné
vyhlášky.
Svým
bezohledným
přístupem
a neplněním alespoň základních povinností
způsobují majitelé psů ostatním občanům újmu a
zavdávají tak příčinu k mnoha oprávněným
stížnostem ostatních občanů.
Ve výše uvedené vyhlášce je rovněž uvedeno:
Chovatel je rovněž povinen učinit taková
opatření, aby předešel a zabránil úniku psa z míst,
kde je chován. Je zakázáno jeho volné pobíhání.
Toto je rovněž další nešvar v naší obci a někdy
máte dojem, že určití majitelé tímto způsobem
provokují nebo možná jen obracejí na sebe
pozornost. Pobíhající psi mohou způsobit dopravní
nehodu nebo zranění jiné osoby. Je lépe těmto
událostem raději předcházet, než je následně řešit.
Psi se mohou po obci pohybovat pouze
s doprovodem, musí být na vodítku a s náhubkem.
Opakované porušování vyhlášky bude projednávat
a postihovat přestupková komise, které budou
předávány podněty.

Pálení na vlastních pozemcích
Při jarním úklidu na zahrádkách se obvykle vyhrabe
mech, suché listí, větvičky a jiný odpad, který by se
měl v podstatě kompostovat, což by bylo
k životnímu prostředí nejšetrnější. Někteří občané a
nejen ti, co mají v obci trvalý pobyt, řeší likvidaci
odpadu na svém pozemku pálením. V tomto případě
připomínáme, že oheň lze založit pouze za
bezvětrného počasí, neměl by být ve velikosti vatry,
měl by být pod neustálým dohledem a neměl by
svým dýmem a zápachem obtěžovat jak sousedy,
tak někdy celou ulici. Doufáme, že budete v tomto
ohleduplní a předejdete tak případným stížnostem.
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Nejsme vám lhostejní
Touto cestou děkujeme všem, kteří na nás myslí a díky kterým jsme zvládli i v této nelehké době
poskytovat naší sociální službu v plné kvalitě. Děkujeme všem, kteří jsou zde uvedení, ale i těm, kteří nechtějí
být zveřejněni.
Bez podpory našich přátel by naše Centrum LADA,o.s.pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným
postižením mělo veliké problémy. Díky Vám všem jsme mohli dovybavit snouzelen, doplnili jsme
pomůckami pro zlepšení jemné motoriky, nářadím pro pracovní terapii, keramickým materiálem, dávali jsme
do pořádku zahradu atd.
Naši klienti měli možnost absolvovat několik poznávacích výjezdů.
Všech si Vás moc vážíme a přejeme v roce 2010 vše nejlepší.
MPSV České republiky, Krajský úřad kraje Vysočina, Obec Horní Ves, Obec Proseč pod Křemešníkem,
Obec Střítež u Božejova, Obec Důl, Obec Vyskytná, Obec Chýstovice, Obec Putimov, Obec Útěchovičky,
Obec Hořepník, Obec Těchobuz, Obec Dubovce, Městys Nová Cerekev, RKF Čechtice, Obec Bratřice,
Obec Salačova Lhota, hasiči ze Salačovy Lhoty, Městys Lukavec, Obec Rynárec, Obec Jiřice, Petr Kopřiva –
truhlářství, truhlářství Kott, Moravec zámečnictví, Sinfo.s.r.o., Obec Dehtáře, Obec Kámen u Pacova, Obec
Pošná, Městys Lukavec, Obec Hojovice, Obec Věžná, Microcomp, Ing. Fanta, Valtrostav, OVB Allfinanz,
Obec Chyšná, Ing. František Dostálek, Obec Křelovice,Lesotech, Agrospol Starý Pelhřimov, Město Horní
Cerkev, Obec Litohošť, JO + JO, Obec Samšín, Fremis Čechtice a.s., MUDr. Kubínková, Bluetech, Obec
Senožaty, Město Pelhřimov, Obec Mezná, Liwa CZ, ČSOB, TUBI Italia Bohemia, Autocentrum BUPI,
Cerepa, a.s.,HENKEL ČR spol.s.r.o., Spojené kartáčovány, pan František Dušek Agrico, ICOM Transport,
Ing. J. Majer, Votápek Josef, Adema Pacov, pan Kalina – elektro, pan David elektro v.d., Ing. Kozojed Jiří,
Agropodnik Košetice, a.s., Andrea Němcová, Skalová Pavla, Mišoňová Ivana, Českomoravská konfederace
odb. svazů – pan senátor Milan Štěch, Miroslav Kačer, pan Pavel Kříž, Lhotský Jaroslav, Vacek Pavel, Obec
Leskovice, Veselý Radek, Kovařík Josef, MUDr. Svobodová Luďka, FE -MI Centrum Pacov, OU Mladé
Břiště, Nadace České spořitelny, Flíček Milan , Dřevozpracující družstvo Lukavec, Dřevotvar, Město
Červená Řečice, Hora s.r.o., Město Pacov, Město Kamenice nad Lipou, Obec Čáslavsko, Obec Košetice,
Nermutová, Obec Křešín, ISTAR Praha, manželé Bílkovi, pan Florián, Agos stavební a.s. Pelhřimov,
STUHA a.s., KOS servis, pan František Dušek, Milan Škrabal, J.Hadrava, Lucinka Tíkalová, pan Dvořák, pan
Hamr
S úctou k Vám
za Centrum LADA, o.s.
Mgr. Hynek Seidl
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Inzerce:

2. výzva pro podání žádostí o dotace u MAS Via rustica.
V rámci realizace strategického plánu Leader vyhlásí začátkem března Místní akční skupina Via rustica o.s. 2. výzvu pro podávání
žádostí o dotaci. Tentokrát se bude výzva týkat záměrů (fichí) 1, 3 a 4, které Vám níže přiblížíme.
Fiche 1: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy
Oprávnění žadatelé: Obce a svazky obcí
Výše dotace: max. 90 % ze způsobilých výdajů
Výše způsobilých výdajů: 50 000 - 500 000 Kč
V rámci tohoto opatření lze žádat o dotace na úpravu povrchů veřejných prostranství, výsadbu veřejné zeleně, obnovu chodníků a
nezbytných přístupových komunikací, dále také na modernizace, zavádění a obnovu veřejných rozhlasů, nákup mobiliáře, pořízení
techniky na údržbu veřejné zeleně a veřejných prostranství.
Fiche 3: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby
Oprávnění žadatelé: Obce, svazky obcí, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace
Výše dotace: max. 90% ze způsobilých výdajů
Výše způsobilých výdajů: 50 000 – 500 000 Kč
Toto opatření využívá finanční prostředky na přípravu studií nebo projektů na obnovu, restaurování a oživení movitých a nemovitých
kulturních památek, opravy, rekonstrukce a restaurování kulturních památek a drobných sakrálních staveb, tvorbu stálých výstavních
expozic a realizaci aktivit vedoucích k oživení památek (výstavy, kulturní akce). Ovšem musíme ihned upozornit, že výstavy a
kulturní akce jsou pouze doprovodným prvkem celého projektu, nikoliv stěžejní záležitostí celého projektu.
Fiche 4: Infrastruktura cestovního ruchu
Oprávnění žadatelé: Občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, zemědělští podnikatelé a nezemědělské podnikatelské
subjekty, pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu
Výše dotace: max. 90% ze způsobilých výdajů
Způsobilé výdaje: 50 000 – 250 000 Kč
Cíle čtvrtého opatření jsou zaměřeny na budování pěších, lyžařských tras a hippostezek s důrazem na tématické zaměření poukazující
na místní přírodní, historické, kulturní aj. zajímavosti.
K této 2. výzvě budou uspořádány semináře pro žadatele, o kterých budeme včas informovat na stránkách sdružení Via rustica
(www.viarustica.cz). Semináře budou připraveny tak, aby dokázali informovat o přípravě projektové žádosti, popisu projektu a jakým
způsobem se vyvarovat případných formálních chyb, kvůli kterým by mohl být žadatel o dotaci případně vyřazen z hodnocení i
přesto, že jeho projekt je dokonalý.
Samozřejmě bližší informace budou také začátkem března vyvěšeny na internetových stránkách sdružení Via rustica, kde budou
umístěny potřebné formuláře pro vyplnění k žádosti, příručka pro žadatele a další nezbytné informační dokumenty.
Současně také v případě potřeby získání bližších či upřesňujících informací je možné napsat na e-mailovou adresu info@viarustica.cz
či zavolat na tel.: 776 615 478 (Jiří Hodinka) nebo 721 672 574 (Petr Holenda).

Jiří Hodinka, koordinátor sdružení
Lukáš Vlček, předseda sdružení

