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Dotace pro obec Moraveč v roce 2009

Czech Point – obecní úřad v Moravči byl pro
jeho fungování vybaven
novou technikou za více
než 80 tis. Kč a tato dotace je již vyúčtovaná. Zařízení se snažíme uvést
do provozu, ale spojená byrokracie s tím je poměrně neuvěřitelná, takže budeme rádi, když se nám podaří službu
zprovoznit začátkem listopadu.

Dotace z obnovy venkova – každoročně jsou z těchto prostředků opravovány místní komunikace. Letos je
plánovaná cesta k novým parcelám směrem na Leskovice,
kde už v příštím roce plánují majitelé jedné parcely začít
stavět první domeček. Pro letošní rok se jedná o investici
do komunikací ve výši 250 tis. Kč z čehož je dotace krajského úřadu ve výši 60 %.

Dotace ze státního zemědělského intervenčního
fondu – (SZIF – evropské dotace) – obec v roce 2009 požádala o dotaci ve výši 3.750 tis. Kč. Kolem těchto dotací
pro obce do 500 obyvatel proběhla v tisku řada nejasností ohledně DPH u dotací v 5. (našem) kole, kdy přestala
být DPH uznatelným nákladem do výdajů. Do čtvrté výzvy
bylo DPH placeno z prostředků EU automaticky, od letošního roku již tomu tak není. V době podávání naší žádosti jsme ale o této věci nevěděli a počítali jsme s 90% dotací
a najednou jsme byli postaveni před skutečnost, že náš
podíl na dotaci nebude 10 %, ale 29 %. Proto jsme se také
zdráhali projekt realizovat. Situace se vyjasnila, stát zde
přiznal své pochybení a minulý týden jsme dostali písemné potvrzení o proplacení DPH státem. Z dotace se bude
opravovat cesta na Žlíbek, bude se měnit veřené osvětlení, proběhne rekonstrukce parku na návsi i na obci a také
se z části dotace pořídí nová technika na údržbu zeleně
– realizaci máme odloženou na rok 2010.

Dotace z prostředků místní akční skupiny Via
Rustica – náš mikroregion Brána Vysočiny (spojující
obec Moraveč, Leskovice, Nová Cerekev, Božejov, Ústrašín
a Střítež u Božejova a zemědělská družstva VOD Nová Cerekev a ZD Božejov) je již několik let zapojen do místní
akční skupiny Via Rustica (dále jen MAS). Tato MAS vyu-

žila možnosti zapojit se do programu Leader a vytvořila
vlastní rozvojovou strategii území několika okolních mikroregionů na kterou je možno čerpat dotace. Tato strategie po dvou letech uspěla jako žádost o dotace z prostředků státního zemědělského intervenčního fondu a bude
moci vypisovat vlastní dotační tituly (něco jako krajský
Fond Vysočiny) v našich okresních měřítkách. MAS Via
Rustika bude mít k rozdělení během 5-ti let cca 60 mil.
Kč. Jedná se o velké množství peněz na které je možné
poměrně dobře dosáhnout. Je zde možnost žádat o dotace pro obce, neziskové organizace, hasiče, myslivce, fotbalisty, církve, podnikatele a další subjekty. Více k těmto
žádostem a dalším výzvám na www.viarustica.cz
V letošním roce – v měsíci září byly vyhlášeny tři výzvy
- Spolková, vzdělávací a osvětová činnost v obcích
(obnova budov a objektů, nákup vybavení apod. pro spolkovou, kulturní, sportovní, osvětovou a vzdělávací činnost,
včetně vzdělávacích aktivit realizovaných jako součást projektu obnovy infrastruktury)
- Infrastruktura pro podnikání v cestovním ruchu
(obnova, modernizace a zřizování nízkokapacitních ubytovacích zařízení včetně příslušejících sportovišť a stravovacích zařízení)
- Podpora malého podnikání a tradičních řemesel
(zakládání a rozvoj mikropodniků do 10ti zaměstnanců –
budování, obnova a výstavba objektů a staveb pro podnikání, nákup vybavení a úprava skladových prostor, nákup
výpočetní techniky, projektové dokumentace)

z nichž zřejmě pro šibeniční termíny pro podání žádostí bylo podáno pouze 8 žádostí z obcí a spolků do dotačního titulu Spolková činnost v obcích. Dotační tituly
pro podnikatele a podporu cestovního ruchu nebyly naplněny a peníze ve výši cca 5 mil. Kč určené k vyčerpání v
letošními roce budou převedeny na příští rok.
Také my jsme využili možnosti požádat o dotaci a naše
obec je jedním z výše uvedených 8 žadatelů. Požádali jsme
o dotaci na opravu sálu v místním hostinci a výstavbu nového sociálního zařízení. MAS Via Rustica naši žádost podpořila a pokud se tak stane i v Brně na SZIFU, tak se můžeme těšit na 90% dotaci z celkových nákladů 700 tisíc z
nichž bychom opravili sál, komíny, vyměnili okna, přeštukovali a vymalovali sál a také postavili nové záchody, které
by již vyhovovali současným hygienickým podmínkám.
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MAS - kursy
Místní akční skupina Via Rustica se již delší čas angažuje v pořádání různých kursů. V současné době jsou vypsány
tyto kursy do kterých je možno se přihlásit:

Kurz španělštiny pro děti s rodilou mluvčí, A1 - A2...................................Začíná: 30. 11. 2009 v 18:30, uzávěrka: 29. 11. 2009 v 23:59
Španělština pro začátečníky A1 - A2 se španělskou mluvčí.................. Začíná: 31. 10. 2009 v 19:30, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
Kurz PC pro seniory - mírně pokročilí........................................................... Začíná: 31. 10. 2009 v 10:30, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
Kurz PC pro seniory - začátečníci................................................................ Začíná: 31. 10. 2009 v 10:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
Kurz PC pro začátečníky - Kamenice nad Lipou....................................... Začíná: 31. 10. 2009 v 18:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
MS Office, Kamenice nad Lipou. ................................................................. Začíná: 31. 10. 2009 v 18:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
Němčina pro začátečníky, Kamenice nad LipouA0 - A1 - A2. ............... Začíná: 31. 10. 2009 v 17:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
Angličtina pro začátečníky, Kamenice nad Lipou A0 - A1 - A2.............. Začíná: 31. 10. 2009 v 18:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
Kurz ruštiny pro falešné začátečníky A1 - A2............................................ Začíná: 31. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:00
Ruština pro začátečníky A0 - A1 - A2.......................................................... Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:45
Kurz obchodní němčiny-dvouměsíční kurz................................................ Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:30
Obchodní němčina -desetiměsíční kurz..................................................... Začíná: 30. 10. 2009 v 18:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:45
Kurz kreslení - tužka............................................................................................................. Začíná: 30. 10. 2009 v 19:30, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:45
Němčina pro pokročilé B1 - B2 - C1........................................................... Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:45
Němčina pro mírně pokročilé A2 - B1........................................................ Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:45
Němčina pro začátečníky A0 - A1 - A2....................................................... Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:45
Angličtina pro začátečníky A0 - A1 - A2. .................................................... Začíná: 30. 10. 2009 v 19:30, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:30
Doplnění kurzu němčina pro mírně pokročilé A2 - B1............................ Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:30
Doplnění kurzu angličtiny pro pokročilé B1 - B2 - C1............................. Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 29. 10. 2009 v 18:30
Doplnění kurzu angličtina pro mírně pokročilé A2 - B1..........................Začíná: 30. 10. 2009 v 20:00, uzávěrka: 29. 10. 2009 v 22:00
Doplnění do kurzu angličtina pro začátečníky A1 - A2...........................Začíná: 30. 10. 2009 v 20:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 20:00
Doplnění do kurzu angličtina pro začátečníky A1 - A2........................... Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 29. 10. 2009 v 23:00
Francouzština pro mírně pokročilé............................................................. Začíná: 30. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 18:00
Kurz tvorba internetových stránek od A do Zet pro pokročilé............... Začíná: 30. 10. 2009 v 17:00, uzávěrka: 31. 10. 2009 v 23:59
Tvorba internetových stránek od A do Zet pro začátečníky. ................. Začíná: 31. 10. 2009 v 19:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 23:59
KURZ MS OFFICE............................................................................................ Začíná: 30. 10. 2009 v 18:00, uzávěrka: 31. 10. 2009 v 23:59
FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A0 - A1 - A2.................................Začíná: 01. 12. 2009 v 18:00, uzávěrka: 30. 11. 2009 v 23:59
PC0902 - MS Office........................................................................................ Začíná: 31. 10. 2009 v 16:00, uzávěrka: 30. 10. 2009 v 16:00
V případě, že byste rádi získali podrobnější informace, či pro registraci do kurzů kontaktujte slečnu Vlachovou na
telefonním čísle 777 320 395 nebo na jejím emailu barbora.vlachova@viarustica.cz. Přihlašecí formuláře do kurzů
jsou také k dispozici na webových stránkách sdružení Via rustica o.s. - www.viarustica.cz
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- - - pozvánky pro vás - - - pozvánky pro vás - - Mikulášské odpoledne
proběhne tentokrát v sobotu 5. prosince, tentokrát dříve než jindy
– už od 13 hodin 15 minut. Se svou novou pohádkou nás přijede potěšit opět divadelní společnost Hralous s pohádkou Kterak chůvy upíra
zmohly. Jako každý rok přijde po pohádce Mikuláš s doprovodem.

Večer využijeme vytopeného sálu a sjedeme se pak následně
od 19.00 – na již tradičním sousedském posezení s obvyklým
programem. Všichni jste srdečně zváni.

Babinec

se při letošní nastupující zimě sejde již 5. listopadu na obecním úřadě v Moravči. Přijďte „pobejt“ a užít si dvou příjemných hodin při kávě,
povídání, pletení či jiných ručních pracích.
Současně je k dispozici na obecním úřadě i tělocvična a mateřské
centrum. Možnost využívání těchto prostor si můžete kdykoliv domluvit se
starostkou na  tel. 728 227 404.
S nástupem zimních měsíců upozorňujeme naše čtenáře, že knihovnu je možno využít denně v úředních hodinách paní Větrovské v případě
potřeby vám jistě vyhoví i jindy – po telefonické dohodě.

Vlasové studio Lenka Rychlá
Nová Cerkev 40 (vedle KOVO Šimek)
nabízí stříhání, barvení a prodlužování vlasů,
úpravu společenských účesů.
Je potřeba se telefonicky objednat
na mobilu 728 034 521.

Voda
Na konci srpna a začátkem září proběhly opravy na přívodním vodovodním řádu z jímání a v odkyselovačce. Zarostlá přívodní trubka byla zprůchodněna, byly vyměněny po mnoha letech regulační uzávěry, následně byla vyčistěna odkyselovačka a vyměněna drť. Tímto opatřením a desinfekcí vody bylo dosaženo opět staré dobré kvality, jak
o tom svědčí nejnovější rozbor z poloviny září. Při těchto opravách dodavatelská firma zapříčinila celkové vyprázdnění vodojemu. Za nesnáze způsobené při opravách se omlouváme.

Rozhlasové vysílání
stalo se již zřejmě tradicí, že po dvou letech nás navštíví rozhlasoví pracovníci a požádají o natočení „okénka“
z naší obce. Letos měli zájem zejména o historii naší obce spojenou s tolerančním evangelickým kostelem. Namluvili jsme toho s paní redaktorkou mnoho, ale co přesně z toho použije do vysílání se můžete přesvědčit na rozhlase
ČR Region (87,9) tuto neděli 10-11 hod. a ve středu ve 14.20 hod. tamtéž.

Hlína

Předváděčka
Ve čtvrtek 5.listopadu 2009 v prostorách obecního úřadu bude firma Duchač představovat bylinné
produkty pro zdravý životní styl. Akce, na kterou jste
všichni srdečně zváni, začíná ve 14.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

v souvislosti se zemními pracemi na nové cestě ke stavebním parcelám směrem na Leskovice bude k dispozici
poměrně slušná zemina, která se musí odtěžit a na její
místo přijde zpevněný kamenný podklad pro komunikaci. Práce by měly být zahájené v listopadu a pokud někdo
máte o zeminu zájem, dejte prosím vědět na obecní úřad.

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Společnost SOMPO (sdružení obcí pro likvidaci odpadů) nabízí mimořádný svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu všeho druhu, který proběhne počátkem listopadu. Kdo máte
nějaký takový odpad a nechcete čekat na jaro, domluvte si jeho odevzdání na OÚ..

..................................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v říjnu 2009, z pověření Obecního úřadu v Moravči,
zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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