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Věřím ve Vánoce
Daniel Roselle
O Vánocích věřím všemu, čemu věří děti.
Věřím jako anglické děti, že cesmína v okně
ochrání naše domovy před zlými silami.
Věřím jako švýcarské děti, že dotknete-li se protěže,
zaplanete láskou.
Věřím jako italské děti, že Befana není ošklivá loutka,
ale dobrá víla, která každého potěší.
Věřím jako řecké děti, že mince schovaná v bochníku
čerstvě upečeného chleba přinese štěstí tomu,
kdo ji najde.
Věřím jako německé děti, že pohled na vánoční
stromeček překoná nepřátelství mezi dospělými.
Věřím jako francouzské děti, že čočka namočená a
zasazená do misky vzbudí naději ve všech, kdo už ji
ztratili.
Věřím jako holandské děti, že oblohou přeletí kůň
Sleipner a přinese na zem radost.
Věřím jako švédské děti, že přijde Jultomte a přinese
dárečky bohatým i chudým.
Věřím jako finské děti, že večírek na svatého Štěpána
rozptýlí všechen smutek.
Věřím jako dánské děti, že hudba orchestru hrajícího
na věži kostela dá všem lidem sílu.
Věřím jako bulharské děti, že jiskry z kmene
vánočního stromku zahřejí lidskou duši.
Věřím jako americké děti, že vánoční pohlednice
upevňují přátelství.
Věřím jako české děti, že Ježíšek přinese stromeček
a dárky, až zazvoní zvoneček v pokoji.
Věřím se všemi dětmi, že bude na zemi mír.
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Vážení a milí spoluobčané,
než jsme se nadáli, je tu opět předvánoční čas se vším, co k
tomu patří.
Zanedlouho začneme s výzdobou našich obydlí, abychom si
zpříjemnili toto nevlídné období a připomněli si čas
adventu. Je to také čas, kdy více myslíme na rodinu, na
vztahy, a je zvláštní, že v tomto čase jsme více shovívaví,
rozněžnělí a připraveni ledacos odpustit. Je to také čas
velkých nákupů, vždyť zvlášť o Vánocích chceme udělat
radost svým blízkým a přátelům nějakou tou maličkostí
pod stromečkem. Někdy mi ale připadá, že si někteří lidé
pletou Vánoce s nákupním maratonem a zapomínají na
kouzlo Vánoc, rozsvícené svíčky na stromečku, kdy je kolem
celá rodina pohromadě, a na rozzářené dětské oči. Tohle
jsou ty pravé Vánoce, které se obejdou bez haldy dárků, bez
předhánění se kdo víc a za kolik. Vždyť advent a Vánoce
nejsou jen o nákupech dárků a úklidu našich domovů. Ten
největší dar se nedá koupit v žádném obchodě, zdraví,
láska, upřímnost, úcta a porozumění. A uklízet bychom si
měli také hlavně sami v sobě, udělat si pořádek v životních
hodnotách, ve vztazích, abychom si mohli vážit sami sebe.
Na to se bohužel v poslední době zapomíná. Myslím si, že
bychom si na sebe navzájem měli udělat více času, více se
scházet, jak tomu bylo
dříve více zvykem, nezavírat se doma ani sami v
sobě.

Co podniknout nyní...

A co podniknout v čase adventu...

Staročeský vánoční jarmark
uskuteční se na samém začátku adventu 26.11.2011 od 15h.
Jeho pořadatelem je Český svaz žen Košetice spolu s Obecním úřadem Košetice. Všichni občané, známí, hosté i kolemjdoucí
jsou zváni na předvánoční setkání s vánočními koledami, které zazpívají děti zdejší školy, na rozdávání dárků, které všem
poslušným a hodným dětičkám, dětem i těm trošičku odrostlejším přinesou čert a Mikuláš. Všichni si pak mohou
prohlédnout výrobky na vánočním jarmarku, kde to bude vonět jehličím adventních věnců, kořením perníčků a voskem
vánočních svíček . A kdo by dostal hlad nebo žízeň, jistě najde něco dobrého na ochutnání i hřejivé svařené víno, vonící
skořicí a hřebíčkem.
Nenechte si ujít příjemné chvíle setkávání, společných zážitků a příjemných rozhovorů s těmi, na které často nezbývá ve
všedních dnech tolik času.
Vánoční jarmark začíná v 15h, následuje koncert dětí ze základní školy od 16h a rozsvícení stromečku spolu s příchodem
Mikuláše bude v 17h.

Taneční zábava
Na odpolední program volně navazuje večerní zábava v restauraci Kozlův dvůr, kde pro Vás sportovci připravili od 20h
taneční zábavu. Hrát bude Akord.

Setkání seniorů
Dne 7. 12. 2011 ve 13h se v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici sejdou košetičtí senioři. Jistě se rádi pobaví při
zajímavém programu , určitě zažijí dost zábavy a přitom se budou moci i občerstvit něčím dobrým. Všichni senioři jsou
srdečně zváni.

Adventní koncert
Dne 10. 12. 2011 v 16h začíná adventní koncert, který se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v Košeticích. Zpívá Želivský
chrámový sbor. Všichni jste srdečně zváni na krásné chvíle předvánočního očekávání.

Hasičská výroční schůze
se koná v sobotu 10. 12. 2011 od 19h v hasičské zbrojnici Košetice.

Eva a Vašek
Do sálu Agropodniku Košetice Vás zve 17. 12. 2011 pan Sviták na taneční zábavu Evy a Vaška.

Plesy v obci ...

Ples sportovců
V sále restaurace Kozlův dvůr v Košeticích se dne 27.1.2011 od 20h
uskuteční ples sportovců.
Hrát na něm bude EKSPLOZE.

Hasičský ples
Termín hasičského plesu je stanoven na 25. 2. 2012,
uskuteční se v sále Agropodniku Košetice, a.s.
Hraje Onšovanka.

Informace pro občany...

1.
Cena internetu se snižuje na 390,- za měsíc. Připojení uživatelé obdrží dopis , ve kterém budou
upozorněni na změnu čísla bankovního spojení. Tato změna je důsledkem toho, že obec Košetice mění
bankovní dům. Po vyhodnocení nabídek jednotlivých bank s přihlédnutím k cenám poplatků a dalším
službám byla vybrána Sparkasse, pobočka Pelhřimov a ČPI Konto u ČP Invest.
2.
Cena za odvoz komunálního odpadu zůstává v příštím roce ve stejné výši jako letos. Za jednoho trvale
žijícího občana se bude platit 500,- Kč, dítě navštěvující školu do 26 let věku 400,- Kč. Za rekreační objekt se
vybírá 500,- Kč.
3.
Hlášení místního rozhlasu. OÚ Košetice bude od příštího roku také zasílat hlášení rozhlasu e-mailem.
Občané, kteří budou tuto službu požadovat, musí projevit svůj zájem zasláním své e-mailové adresy na
obecní e-mail: kosetice@email.cz
4.
Občanské průkazy. Od 1.12.2011 již nebude moci OÚ Košetice přijímat žádosti o zhotovení
č
ob anského průkazu. Žádosti se budou podávat pouze v Pelhřimově.

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Košetice
Blíží se konec roku a přichází období bilancování a hodnocení uplynulého, plánování budoucího. Proto bychom Vás
rádi informovali o činnostech během roku v obci. Pokusíme se vybrat ty nejdůležitější práce, akce a důležité mezníky v
působení našeho obecního úřadu v roce 2011.
Nejvýznamnější věcí v hospodaření obce jsou vždy finanční prostředky, které může použít na svou výstavbu, opravy a
vylepšení stávajícího. Letošní rok byl zcela pozitivně výjimečný v dosahování na peníze z grantů a dotací. Ihned na jaře byla
uvedena do provozu čistička odpadních vod. Celá její realizace stála 6.583.064,- Kč, přičemž z rozpočtu Kraje Vysočina jsme
získali 4.963.742,- Kč dotace. Dále byla opravena silnice Nad Kachlířkou (celkové náklady 639.577,- Kč, z toho dotace
111.000,- Kč), Turistické zážitkové centrum - lanová pyramida u bytovek (celkové náklady 379.488,-Kč, z toho dotace
151795,- Kč), Komunitní centrum mládeže Košetice v areálu ZŠ Košetice: pergola na výuku v přírodě, jezírko a herní prvky
(celkové náklady 570.000,- Kč, z toho dotace 399.000,-Kč), Jídelna MŠ Košetice (celkové náklady 220.000,-Kč, z toho dotace
110.000,- Kč). A v poslední řadě jsme získali dotaci na výstavbu veřejného rozhlasu v obci, která bude zrealizována v příštím
roce. Dojde i k jeho rozšíření v lokalitě Nad Kachlířkou , Nové Vsi a Krasolesí. Celkem jsme tak v roce 2011 získali na dotacích
do obce navíc k běžnému rozpočtu úctyhodných 5.735.537,- Kč
Dalším okruhem práce obecního úřadu je údržba komunikací a veřejného prostranství v obci. Jako každý rok byl
uklízen sníh v zimním období a sečeny a udržovány zelené plochy v obci (letošní růst zeleně byl opravdu extrémní), stříhány
stromy v obci, byla prováděna údržba hřbitova, okolí dětských hřišť. Patří sem ale i zajištění odpadového hospodářství v obci.
Dvakrát ročně jsou v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a celoročně je v provozu sběrný dvůr u fary. Byly
navýšeny počty kontejnerů na separovaný odpad. Dále existuje spousta drobných činností, které musí obecní úřad zajistit, a
proto jsme byli rádi, že nám v této činnosti a v mnoha dalších pomáhali tři zaměstnanci, kteří byli placeni z peněz Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Do života obce patří samozřejmě i kultura a společenské akce. V tomto roce proběhlo 2x vítání občánků, během pouti
byla vysvěcena kaplička svaté Anny a v zasedací místnosti OÚ vystaveny fotografie pana Hody spojené se soutěží v poznávání
fotografií. V tomto období budeme rádi, když se zúčastníte setkání seniorů v předvánočním čase, staročeského jarmarku
spojeného s rozsvěcením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou, koncertu Želivského chrámového sboru v kostele sv.
Jana Křtitele. Samozřejmě v obci proběhlo daleko více kulturních a společenských akcí a na mnoha z nich se podílela obec
alespoň v rámci sponzorského daru. Za jejich uskutečněním stojí neziskové organizace sdružující místní občany, kterým tímto
obecní úřad děkuje.
Byli bychom rádi, pokud by nám s některými činnostmi pomáhali i naši občané. Žádáme občany o nové nápady a
představy o naší budoucí vesnici. Pokud to bude alespoň trochu možné, budeme se snažit vaše sny zrealizovat.
Jaroslav Záběhlík

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO OBCE...

13. listopadu 2011 se konalo vítání občánků. Ve čtrnáct hodin se sešli tito noví občané naší obce: Anna Žáčková, Štefan Šáda,
Tereza Šimůnková a Petr Holenda v doprovodu svých rodičů a sourozenců při první společenské události. Přejeme jim do
života vše krásné, zdraví, štěstí, mnoho radosti a bezstarostnosti a jejich rodičům mnoho úžasných zážitků prožitých s jejich
ratolestmi.

CO NOVÉHO U HASIČŮ...
Výjezdový rok 2011 jednotky SDH Košetice.
V roce 2011 vyjela jednotka JPO 3 Košetice (do 10.11.2011) celkem k 29 mimořádným událostem. Z toho bylo 23 technických
pomocí, 4 požáry, 1 dopravní nehoda a 1 taktické cvičení. Co se týče výjezdů k požárům, jednalo se 22. 3. 2011 o požár lesa
v katastru obce Onšov, 2. 4. 2011 požár kuchyně rodinného domu v Onšově, 29. 8. 2011 požár strniště pole „Za humny“
v Košeticích a 24. 9. požár stohu slámy v obci Hořice. Z ostatních zajímavějších zásahů bych jmenoval 10. 4. 2011 dopravní
nehodu motorkáře na silnici č. 112 ve směru na Čechtice, kde naše jednotka spolupracovala s leteckou záchrannou službou a
30. 10. 2011 taktické cvičení na požár Obecního úřadu v Křešíně.
Tohoto cvičení jsme se zúčastnili společně s jednotkami SDH Lukavec a
Čechtice. Na závěr bych rád připomenul termín hasičské výroční
schůze, která se koná v sobotu 10. 12. 2011 od 19h v hasičské
zbrojnici.
Termín hasičského plesu je stanoven na 25.2.2012, v sále Agropodniku
Košetice, a.s. hraje Onšovanka.

Sport a děti
Kromě samotné ochrany obyvatelstva mají hasiči v naší obci i jiné
nezastupitelné náplně činnosti. Jednou z nejdůležitějších je práce s
dětmi. Tato činnost je v dnešní době opravdu nenahraditelná a dle
mého názoru by bylo třeba, aby se některé spolky v obci touto
aktivitou nechali inspirovat. Pod dohledem vedoucích absolvoval Výcvik jednotky 5. 11. 2011
kroužek mladých hasičů od června letošního roku celkem 8 společných zleva stojící: Václav Duffek, Petr Holenda, Jiří Mudra,
akcí. Jednalo se především o účast na hasičských soutěžích a hrách, z Martin Jíra, Ondřej Hunal, Martin Duffek, Vladimír
kterých mladí hasiči přivezli i několik pohárů, a dále několik společných Šimůnek, Leoš Kubík
výletů. Velmi zdařilou akcí pořádanou okrskem byl přespolní běh z zleva sedící: Karel Šáda, Jan Vávra, Václav Šedivý, David
Košetic do Onšova, který se konal 11.6., samotný závod byl doplněn o Záběhlík, Tomáš Smetana, Petr Bloudek, Tomáš Klapka,
zajímavé dovednostní i vědomostní úkoly, naši mladí hasiči se v tomto Roman Jonáš.
klání umístili na předních pozicích.
Dalším kamínkem mozaiky úloh SDH je sportovní činnost. Ta byla letos
velmi pestrá, hlavně díky „A“ družstvu mužů, které jezdilo na všechny okolní hasičské soutěže. Oproti předchozím letům
dosahovalo družstvo mnohem lepších časů, požární útok bylo v letošním roce schopno běhat pravidelně mezi 25 a 26
sekundami. Toto zlepšení je důsledkem investice do techniky a intenzivnějšího tréninku.
Vladimír Jaroš, Petr Holenda, Markéta Jarošová

TJ SOKOL KOŠETICE

-

fotbalový podzim...

Letošní fotbalový podzim byl pro košetické sportovní fandy velkou událostí,
"A" tým se vítězstvím v Okresním přeboru probojoval do 1.B třídy, a tak byli
příznivci fotbalu napjati, jak místní borci zvládnou posun do krajského
fotbalu. Před sezonou se všichni shodovali, že to bude přechod velmi těžký,
a hlavním cílem tak bylo, aby se "áčko" nenacházelo v sestupových vodách.
Ovšem začátek nové sezony zastihl fotbalisty prvního týmu ve skvostné
formě, když své soupeře dokázali svou bojovností přehrávat, a získávali tak
důležité body do tabulky. To, že první porážka přišla až v 9. kole, nečekal ani
ten největší optimista. Jak už to bývá, tak i na náš tým po této porážce přišla
lehčí krize a následující výsledky nejen
výsledkově, ale bohužel i herně nebyly
zcela ideální. Po posledním kole podzimu
Tabulka střelců Košetice "A"
se košetický celek nachází v tabulce 1.B třídy na skvělém čtvrtém místě, pouhý jeden bod
poř.
jméno
gólů
za vedoucím celkem z Luk nad Jihlavou, toto počínání si bezesporu zaslouží velké uznání.
Pozitivní je také fakt, že do prvního týmu se daří při občasných absencích zařadit i hráče z
1. Vejsada Aleš
9
B
týmu. I košetické "béčko" mělo dobrý rozjezd do sezony, první prohra přišla v šestém
2. Kubů Lukáš
9
kole soutěže. Pak se projevil i fakt, že termíny zápasů často kolidovaly se zápasy "áčka", a
3. Sovka Martin
3
nebylo tak možné využít některých hráčů, kteří zvládali zápasovou zátěž obou celků.
4. Kadlec Tomáš
2
Konečné osmé místo po podzimní části třetí třídy se tak nechá považovat za solidní vklad
5. Suk Zdenek
1
pro fotbalové jaro. Popřejme tak fotbalistům kvalitní zimní přípravu a dobré výkony v
6. Lhota Martin
1
zápasech roku 2012.
7. Fenár Michal
1
Petr Holenda

Jen si tak trochu zasoutěžit...
Letní soutěž v poznávání fotografií
V létě probíhala v naší obci soutěž v poznávání fotografií, bohužel soutěže se i přes
dobré informování občanů nezúčastnilo mnoho soutěžících. Při diskusích o soutěži s
obyvateli obce jsem nabyl dojmu, že účast bude velmi dobrá, protože zájem o soutěž
přicházel ze všech stran, v podstatě každý, s kým jsem mluvil, si zkoušel poznat
fotografie, ať už na internetových stránkách obce, nebo na letní výstavě fotografií, kde
byly fotografie též umístěny. Když přišel čas vyhodnocení soutěže, byl jsem zklamán
počtem zhruba patnácti vyplněných dotazníků, z nichž největší podíl tvořily odpovědi
dětí z naší ZŠ. Dodatečně jsme soutěž rozdělili na dvě kategorie, a tak nám z
vyhodnocení vzešli dva vítězové. V kategorii dětí se stal vítězem Jiří Štyx ml. a mezi
dospělými zvítězila dvojice Lucie Čermáková s Lukášem Radilem, kteří byli až na jedno
zaváhání bezchybní. Fotografie včetně popisu si můžete prohlédnout na stránkách
obce v sekci fotogalerie. Závěrem bych chtěl na čtenáře zpravodaje apelovat ve smyslu
hesla „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, aby využili možnosti zasoutěžit si se
svými spoluobčany, potěšíte tím nejen sebe, ale i organizátory příštích soutěží.
Petr Holenda
Výtvarná soutěž
Obec Košetice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti .
Tématem této soutěže je nakreslit nejhezčí vánoční blahopřání kreslicí tuhou. Čtvrtku A 4 přeložte
na půl a malujte na čelní stranu dvojlistu. Na poslední stránku dole napište své jméno, bydliště a
věk. Věkové kategorie: do 6 let, do 12 let, do 15 let, dospělí.
Soutěž končí 15.1.2012 .
Dvě nejhezčí vánoční přání budou vybrána a odměněna pěknými dárky. Současně budou tato
přání použita jako předlohy pro tvorbu oficiálního vánočního přání Obecního úřadu Košetice pro
rok 2012. Svá blahopřání odevzdávejte na Obecním úřadu v Košeticích a vystavena budou spolu se
jmény autorů na vývěsní informační desce.

Literární soutěž
Obec Košetice vyhlašuje literární soutěž :
Téma: Vánoční nebo zimní báseň
Vánoční nebo zimní povídka, příběh, pohádka
Kategorie: 6-12 let, 12-15 let,dospívající a dospělí
Z každé kategorie bude vybráno v každém tématu nejlepší dílo , vítězové budou odměněni pěknými
dárky a jejich texty budou uveřejněny v Košetickém zpravodaji a na internetových stránkách,
případně v žákovském časopisu základní školy.

Perníčky
Již se stává tradicí, že v předvánočním čase vyhlašujeme soutěž o nejhezčí perníček.
V posledním týdnu od 17.12.2011 do 23.12.2011 před Vánocemi proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v
Košeticích výstava perníčků a výrobků z perníku. Své výrobky můžete donést spolu s jménem a adresou na OÚ Košetice
do 16.12.2011. Fotografie výrobků budou uveřejněny na vývěsce u Jednoty a na webových stránkách OÚ. Hlasovat
můžete na samotné výstavě, prostřednictvím e-mailu na adresu obce
obec@kosetice.cz nebo vhozením hlasovacího lístku přímo do schránky na OÚ.
Uzávěrka hlasování je 15. 1. 2012.
Tvůrce perníčku s největším počtem hlasů
bude odměněn drobnou výhrou.

MAS Via rustica o.s.

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“
Tento projekt je financován Evropskou unií

MAS Via rustica o.s. vyhodnocení 5. příjmu žádostí o poskytnutí dotace
V září letošního roku jsme Vás informovali o administraci nových projektů přijatých o prázdninách v rámci 5. výzvy místní akční
skupiny Via rustica. Celkově bylo přijato 37 projektových žádostí o poskytnutí dotace s celkovým požadavkem na získání více než 20
mil. Kč. Do bodového hodnocení postoupilo celkem 36 projektů, 1 projekt byl z hodnocení vyloučen z důvodů nesplnění podmínek
administrativní kontroly.
Celkové finanční prostředky k přerozdělení mezi přijaté žádosti byly pro tuto výzvu ve výši cca 14,95 mil. Kč. Pro letošní rok bylo
alokováno cca 9 mil. Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu. Finanční prostředky ve výši 5,95 mil. Kč jsou nerozdělené
finance z let 2009 a 2010.
Dne 10.10. 2011 byl schválen Radou sdružení pořadník žádostí s níže definovanými výsledky. Hodnocení žádostí bylo provedeno
nezávislými osobami z celého zájmového území, přičemž snahou bylo zvolit takové hodnotitele, u kterých se nepředpokládá jakákoliv
předpojatost vůči žadatelům apod.
Celkově tedy byla rozdělena částka mezi kladně ohodnocené projekty ve výši 14,73 mil. Kč. Nerozdělená částka ve výši cca 220 000,- Kč
je přesunuta do následujících výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace.
Na přelomu října a listopadu dále dojde k registraci všech projektů na Státním zemědělském intervenčním fondu v Brně, kde budou
provedeny kontrolní úkony postupů pracovníků Via rustica při administraci projektů a dále dojde ke kontrole schvalovacího mechanizmu
členů Rady sdružení Via rustica. Tato kontrola ze strany SZIFu garantuje žadatelům o poskytnutí dotace, že zajistí správné plnění úkolů,
které musí místní akční skupina Via rustica zajistit, aby mohlo dojít k podpisům smluv o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIFem. O
výsledku této kontroly Vás budeme v budoucnu informovat.

Opatření 1: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy
V rámci tohoto opatření bylo schváleno 8 žádostí o poskytnutí dotace v celkovém dotačním objemu 4,02 mil. Kč. Z důvodů
nedostatku finančních prostředků pro toto opatření nebyly podpořeny 2 projektové žádosti s požadavkem na 1,28 mil. Kč.
Opatření 1: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy

Neschválené

Schválené

poř. č.

žadatel

název projektu

průměr podíl ze 100% b.

pož. dotace

1.

Měs tys Nová Cerekev

Úpra va veřejného pros tra ns tví ná vs i před ka pl í
ve Sta novi cích

105,3

75,21%

429 910 Kč

2.

Obec Koš eti ce

Informa ce pro obča ny obce Koš eti ce

104,7

74,79%

448 725 Kč

3.

Obec Bra tři ce

Zpevněné pl ochy a úpra va zel eně v obci Bra tři ce

104,7

74,79%

600 000 Kč

4.

Obec Útěchovi ce

Úpra va verějnéhp pros tra ns tví v Útěchovi cích
pod Stra ži š těm

101,7

72,64%

380 856 Kč

5.

Obec Ká men

Úpra va veřejných pros tra ns tví a pl och v obci
Ká men

98,7

70,50%

480 004 Kč

6.

Obec Onš ov

Úpra va veřejného pros tra ns tví a opra va
a utobus ových čeká ren

98,7

70,50%

680 000 Kč

7.

Měs to Pa cov

Úpra va pros tra ns tví za Pa covs kým zá mkem

96,3

68,79%

600 000 Kč

8.

Obec Zhořec

Obnova ná ves ního perku v obci Zhořec

95,3

68,07%

402 547 Kč

9.

Měs to Černovi ce

Úpra va veřejných pros tra ns tví v Černovi cích

92,3

65,93%

600 000 Kč

10.

Obec Hořepník

Úpra va veřejného pros tra ns tví ná m. Prof.
Bechyně Hořepník- I. Eta pa

86,0

61,43%

680 000 Kč

celkem:

5 302 042 Kč

Opatření 6: Podpora malého podnikání a tradičních řemesel
Do tohoto opatření byla přijata 1 projektová žádost o poskytnutí dotace. I přes to, že tato žádost byla velmi zajímavá a členy Rady
sdružení byla hodnocena kladně po stránce aktivit, bohužel nedokázala splnit povinnost získat 50 % bodů ze 124 a nebyla podpořena
k financování. Připravené finanční prostředky byly následně přesunuty do opatření 1 a 2.
Opatření 6: Podpora malého podnikání a tradičních řemesel
poř. č.
Neschválené
1.

žadatel

název projektu

MgA Petr Tůma

Res ta urá tors ká ka menos ocha řs ká díl na

průměr podíl ze 100% b.
52,3

42,20%

pož. dotace
300 000 Kč

MAS Via rustica o.s.
Opatření 2: Spolková, vzdělávací a osvětová činnost v obcích
V rámci tohoto opatření bylo schváleno 10 žádostí o poskytnutí dotace v celkovém dotačním objemu 6,03 mil. Kč. Z důvodů
nedostatku finančních prostředků pro toto opatření nebylo podpořeno 5 projektových žádostí s požadavkem na 3,14 mil. Kč.
Opatření 2: Spolková, vzdělávací a osvětová činnost v obcích

Neschválené

Schválené

poř. č.

žadatel

název projektu

průměr podíl ze 100% b.

1.

SDH Beneš ov

Obnova budovy býva l é š kol y v Beneš ově u
Černovi c

106,3

72,81%

pož. dotace
720 000 Kč

2.

Obec Arneš tovi ce

Spol kové kl ubovny v Arneš tovi cích

103,7

71,03%

720 000 Kč

3.

SDH Arneš tovi ce

Kl ubovna ha s i čů v Arneš tovi cích

103,7

71,03%

720 000 Kč

4.

Obec Dobrá Voda u
Pa cova

Obnova budovy býva l é š kol y v Dobré Vodě u
Pa cova

102,7

70,34%

716 251 Kč

5.

Ml íka ři o.s .

Opra va Ml íká rny v Dobré Vodě u Pa cova

99,3

68,01%

120 240 Kč

6.

SDH Jetři chovec

Centrum vol noča s ových a kti vi t Jetři chovec- 2.
eta pa

95,0

65,07%

701 789 Kč

7.

Obec Onš ov

Rekons trukce obecní s pol ečens ké mís tnos ti

94,7

64,86%

527 000 Kč

8.

TJ Sokol Hořepník

Víceúčel ové hři š tě TJ Sokol Hořepník

94,0

64,38%

680 000 Kč

9.

As oci a ce TOM ČR Ka ma rá di

Tur. Zá kl a dna -Hutě-úpra vy pl á š tě obytné
čá s ti +energeti cké ús pory

93,0

63,70%

448 200 Kč

10.

Obec Mora več

Sta vební úpra vy kul turního za žízení v obci
Mora več- 2. čá s t

90,3

61,85%

680 000 Kč

11.

Obec Těmi ce

Obnova kul turního domu v Těmi cích

87,3

59,79%

675 022 Kč

12.

Obec Útěchovi ce

Moderni za ce hři š tě v Útěchovi cích pod
Stra ži š těm

87,0

59,59%

541 354 Kč

13.

Obec Obra ta ň

Sta vební úpra vy s portovní ha l y v Obra ta ni

81,0

55,48%

680 000 Kč

14.

SDH Černovi ce

Udržova cí pra á ce ha s i čs ké zbrojni ce v
Černovi cích

80,3

55,00%

521 794 Kč

15.

Měs tys Luka vec

Rekons trukce kul turního domu v Luka vci - 2.
eta pa

74,7

51,16%

720 000 Kč

cel kem:

9 171 650 Kč

Opatření 3: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby
V rámci tohoto opatření bylo schváleno 9 žádostí o poskytnutí dotace v celkovém dotačním objemu 4,68 mil. Kč. S ohledem na nesplnění
kritéria, kdy musí žadatel o dotaci získat minimálně 50 % bodů ze 144, nebyla schválena projektová žádost KC Perleťánek i přes fakt, že
připravená částka pro toto opatření dostatečná. Zbylé finanční prostředky byly rozděleny do opatření 1 a 2.
Opatření 3: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby

Neschválené

Schválené

poř. č.

žadatel

název projektu

průměr podíl ze 100% b.

pož. dotace

1.

ŘKF Poš ná

Opra va kos tel a s v. Ba rtol oměje v Poš né

108,0

75,00%

720 000 Kč

2.

Měs to Černovi ce

Zá chra na kos tel a v Dobeš ově

105,7

73,40%

426 150 Kč

3.

ŘKF Nová Cerekev

Opra va kos tel a s va tého Tomá š e Becketa v Nové
Cerekvi

104,7

72,71%

672 972 Kč

4.

Měs to Pa cov

Sta vební úpra vy kl á š terního kos tel a s v. Vá cl a va
II.

104,0

72,22%

600 000 Kč

5.

Obec Eš

Obnova ka pl i čky v obci Eš

93,7

65,07%

460 503 Kč

6.

ŘKF Luka vec

Opra va kos tel a v Mezi l es í

92,0

63,89%

534 150 Kč

7.

FSČCE Mora več

Opra va va rha n v eva ngel i ckém kos tel e v
Mora vči

90,7

62,99%

493 000 Kč

8.

ČSOP Pa cov

Obnova drobných s a krá l ních s ta veb II.

90,3

62,71%

532 584 Kč

9.

Obec Onš ov

Obnova ka pl i čky v Těš kovi cích

79,0

54,86%

238 889 Kč

10.

KC Perl eťá nek

Pa s porti za ce pa má tek na k.ú. Čl enů s va zku obcí
Lípa

26,7

18,54%

711 235 Kč

cel kem:

5 389 483 Kč

Jiří Hodinka, koordinátor Via rustica o.s.
Lukáš Vlček, předseda Via rustica o.s.

INZERCE
Vážení přátelé,
rád bych pozval každého kdo má rád pěknou českou písničku a kdo má rád dobrou zábavu, do
kulturního domu v Košeticích v sobotu 17.12.2011.
Tento den nás přijede potěšit krásnou písničkou a pěkný programem paní Eva Ševčíková s
manželem Vaškem.
Program začíná v 18.00 a potrvá nejméně do 21.00. Během tohoto večera se bude tancovat, zpívat
a je možné si také zakoupit pěkný dárek v podobě CD, DVD a to vše je možné i s podpisem obou
umělců, kteří jsou velice přátelští a milí.
Dobré občerstvení a příjemnou obsluhu
přímo na sále zajistí pořadatel pan L. Sviták
s rodinou. Počet míst na sále je omezen, a
tak doporučuji zakoupit si místenku
předem, a to u paní Křivánkové v obchodě
Barvy, drogerie v Košeticích. V případě
jakéhokoliv dotazu prosím volejte
pořadatele na čísle 603 210 463.
Přeji Vám pěkný kulturní zážitek.
L. Sviták s rodinou

Co se andělovi nelíbilo...
Bruno Ferrero
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější,
která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a
každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem
přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít
dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a
prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný,"
mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se
nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a sklopil skromně
dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám
přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času
bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem."
Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval!"

VÁNOČNÍ DÁRKY
Vybrat dárek je mnohdy problém. Ale nejen to. Problémem může
být i dar přijmout. Dary jsou totiž jakýmsi druhem řeči. Způsob,
kterým někomu cosi dáváme, něco vyjadřuje: jsou to slova
proměněná v čin.
A jak je to s dary o Vánocích?
O Vánocích existují jak dary z povinnosti („Co by si o mně
pomyslel?“), tak dary vyžadované („Ukaž mi svou lásku!“),
dále dary, jakožto výměnný obchod („Jsou naše vzájemné dary
stejně hodnotné?“) a dary z vypočítavosti (ty jsou vánoční
variantou úplatku).
Také existují dary, které mají reprezentovat dárce bez ohledu na
pocity obdarovaného („Podívejte se, co jsem mu dal! Jak jsem
dobrý!“). A konečně existují i dárky, které jsou projevem lásky tedy dělením se a sdílením toho, co nás těší a co přináší užitek.
Dary jsou zviditelněním vztahů, které mezi dárci a obdarovanými
panují. Dary samy ale vztahy netvoří!
Dárek není jen věc, která má určitou hodnotu.
Dárek je především osobní poselství, které říká:
„Mám tě rád“. A něco takového se penězi
vyjádřit nedá. V dárku totiž dáváme sami sebe. A
to je velká, slavná věc, kterou bychom o
Vánocích měli zažít.

INZERCE
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