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VRBATOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Dobrý den, milí spoluobčané,
stejně jako v loňském roce bych Vás ráda seznámila s aktuálními
informacemi o dění v obci, některými činnostmi, kterými jsme se v tomto
roce zabývali a také s těmi, kterými se hodláme zabývat v roce příštím.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem zastupitelům za jejich dosavadní
činnost, panu místostarostovi za to, že s velkou trpělivostí dohlížel
především na akce stavebního charakteru, členům sociálně-kulturní
komise, MAMAklubu, Seniorklubu, ČHJ a JSDH za pomoc nejen při
pořádání kulturních akcí, ale také kdykoliv bylo třeba. Nezanedbatelné
poděkování patří též všem zaměstnancům obce, kteří pomáhají při úklidu,
údržbě a správě obecního majetku a napomáhají běžném chodu obce.
Přeji Vám i Vašim blízkým příjemně prožité vánoční svátky a hodně štěstí a
klidu po celý rok 2017.
Pavla Němcová, starostka obce

Nový znak a vlajka obce Vrbatův Kostelec
V letošním roce jste měli možnost hlasovat pro
znak a vlajku naší obce. V rámci hlasování
zvítězil návrh č. 4, který bude zaslán ke
schválení heraldické komisi parlamentu ČR.
Symbolika znaku:
Zelená barva – lesy, zemědělství
Medvědí tlapa se čtyřmi spáry – pověst o
založení Kostelce, kdy se v místech dnešního
kostela zachránil šlechtic Vrbata před
medvědem, 4 spáry = 4 části obce (Cejřov,
Haboveč, Louka, Vrbatův Kostelec)
Hlavice berly vyplněná patriarším křížem –
dřívější klášterní vrchnost

Mladí hasiči Vrbatův Kostelec
Na jaře příštího roku započne fungování oddílu mladých hasičů (SDH).
Nábor nových členů (3-15 let) bude probíhat v jarních měsících. Náplní
bude nejen požární útok, ale také další společná činnost (výlety, činnosti v
přírodě). Více info: Jiří Lédl, tel. 773 696 863

Dotace získané v letošním roce
Studie protipovodňových opatření – 946 tis. Kč, tj. 90% nákladů akce
Zatrubnění stoky ve Vrbatově Kostelci – 100 tis. Kč, tj. 50% nákladů akce
Úprava prostranství před OÚ – 25 tis. Kč, tj. 70% nákladů akce
Rekonstrukce osvětlení hasičského automobilu – 10 tis. Kč, tj. 70% nákladů

Kontakty na OÚ Vrbatův Kostelec
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.
Telefon: 469 350 345, web: www.vrbatuvkostelec.cz
E-mail: obec@vrbatuvkostelec.cz

Plánované akce a výlety 2017
1.1.2017 – Novoroční ohňostroj
Březen – MDŽ
30.4.2017 – Pálení čarodějnic
Květen/Červen – Den dětí
Červen:
– Divadelní představení (10.6.)
– Zájezd Kostelců (17.6.)
– Ležáky + pieta Karel Kněz
Červenec:
– Fotbalový zápas
– Hasičské závody
Září – Výlet pro děti
Říjen – Posvícení
Prosinec:
– Vypouštění balónků s přáním a
Mikulášská besídka
– Rozsvícení vánočního stromu
– Adventní koncert
Dále je počítáno s dvěma výlety
organizovanými ČHJ a Seniorklubem.

Vítání občánků
V roce 2016 jsme přivítali tyto nově
narozené občánky:
Theodora Nováková
Rozálie Kopecká
Matyáš Kočí
Ondřej Cepl
Vanda Kubičková
Karolína Jelínková
Šimon Marek
Sofie Brandsteinová
Přejeme zdraví a mnoho radosti!

MAMAklub
Od letošního podzimu se opět konají
schůzky MAMAklubu, kde si děti nejen
můžou pohrát, ale také něco pěkného
vytvořit. Setkáváme se každou středu
od 16 do 18 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Srdečně
zveme všechny děti včetně jejich
doprovodu!

Kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec
Jednou z nejpalčivějších otázek v současné době v naší obci je stavba kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec. Něktří možná
víte, že v roce 2009 byla pořízena dokumentace a územní rozhodnutí na její stavbu. Toto územní rozhodnutí se
bohužel v minulém volebním období neprodloužilo, takže došlo k jeho propadnutí. Vzhledem k legislativním a
majetkoprávním změnam od doby vydání dokumentace jsme byli nuceni nechat vypracovat novou projektovou
dokumentaci. Nejtěžším úkolem při její tvorbě bylo umístit trasu kanalizace co nejúsporněji, a to jak z hlediska nákladů
na samotnou výstavbu, tak také z hlediska budoucího provozu. U nově navržené trasy kanalizace se nám podařilo
zmenšit rozsah výtlaků a snížit počet přečerpávacích stanic, což by mělo v konečném důsledku zlevnit kanalizaci cca. o
5 mil. Kč (celkové náklady cca. 45 mil. Kč) a především by to znamenalo značnou úsporu při budoucím provozu. V
tomto ohledu bych ráda poprosila vlastníky dotčených pozemků, kteří budou buď ještě v tomto roce, nebo na začátku
příštího, osloveni s prosbou o možnost vedení kanalizace přes jejich pozemek, aby nám vyšli v tomto ohledu vstříc,
neboť se jedná o veřejný zájem nás všech. Čím levnější totiž bude výstavba a provoz kanalizace, tím bude nižší i stočné.
Pravidelně slýchávám názory mnoha lidí, kteří tvrdí, že kanalizace je v naší obci zbytečná a že současný stav je
vyhovující. Ve skutečnosti tomu tak ale není. V současné době jsme ze strany vodoprávního úřadu tlačeni k tomu,
abychom situaci s odpadními vodami řešili, neboť kvalita vod, které doputují z obecní kanalizace do stále častěji
vysychajícího Žejbra je na hraně se zákonem. Pokud nebude stav zlepšen do 2-5 let, bude nucena obec platit
statisícové pokuty za vypouštění znečištěných vod do Žejbra, a to se samozřejmě dotkne nás všech.
V průběhu roku 2017 by mělo být vydáno územní rozhodnutí na stavbu kanalizace a ČOV a dále bude následovat
tvorba dokumentace pro stavební povolení a vydání stavebního povolení. Poté nás čeká velké administrativní
martyrium při žádání o dotaci, takže nejbližší termín stavby kanalizace se pohybuje okolo roku 2018 až 2019.

Sběrná nádoba na použitý jedlý olej
V roce 2017 bude v obci Vrbatův Kostelec umístěna sběrná
nádoba (vzhledově černá plastová popelnice), do které
bude možno v PET lahvích ukládat použitý jedlý olej a tuk
rostlinného původu z domácností (např. ze smažení).
Sběrná nádoba bude opatřena popisem se specifikací
odpadu, který je možno do ní odložit.

Dotace na Studii protipovodňových opatření
V rámci fondů EU - Operačního programu životní prostředí
byla Státním fondem životního prostředí přiznána dotace
na tvorbu Studie protipovodňových opatření komplexně na
celém území obce Vrbatův Kostelec. Pořízení studie bude
vzhledem k náročnosti terénních měření a zpracování
podkladů trvat celý příští rok a výstupem bude návrh
vhodných opatření k eliminaci rizika povodní, a to
především v částech obcí, které byly v minulosti postiženy
povodní nebo leží v rizikovém území, které by mohlo být
povodní postiženo. Celkem byla v rámci projektu získána
dotace cca. 946 tis. Kč, což je 90% z celkových nákladů
akce.

Příspěvek místnímu obchodu – Jednotě Hlinsko
Na základě žádosti provozovatele místního obchodu
Jednoty Hlinsko byl zastupitelstvem obce odsouhlasen
příspěvek 10 tis. Kč na rok 2017. Společně s dotací od
Pardubického Kraje tak provozovatel získá příspěvek 20 tis.
Kč na částečné pokrytí provozní ztráty místní prodejny.

Provedené akce 2016
–
–
–
–
–
–
–
–

Úprava stoky v Habrovči
Zatrubnění stoky na návsi ve Vrbatově Kostelci
Nová parkovací plocha v Louce u hřiště
Nová kontejnerová stání na tříděný odpad „Na
obci“ a směrem ke hřbitovu
Vodovodní přípojka a úprava prostranství před
obecním úřadem včetně osazení nové úřední desky
Započetí změny územního plánu
Započetí tvorby územněplánovací dokumentace na
kanalizaci a ČOV Vrbatův Kostelec
Výběr znaku obce Vrbatův Kostelec

Plánované akce na rok 2017
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rekonstrukce veřejného osvětlení
stavební povolení na kanalizaci a ČOV Vrb. Kostelec
studie protipovodňových opatření
projekční práce související s budovou obecního
úřadu
drenážování a opravy kabin Na písníku
oprava komunikace v Cejřově
dokončení změny územního plánu obce
hřiště v Louce
pořízení projektové dokumentace na multifunkční
hřiště Vrbatův Kostelec

Svoz velkoobjemového odpadu: 24.4. a 30.10. 2017

