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Dobrý den, milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, že v listopadu uplynul přesně jeden rok od

1.1.2016 – Novoroční ohňostroj

začátku mého působení ve funkci starostky obce Vrbatův Kostelec a

Březen – MDŽ

jeho místních částí Cejřova, Habrovče a Louky, ráda bych Vás touto

Březen/Duben – Dětský karneval

formou seznámila s činnostmi, kterými jsme se v tomto roce zabývali
a také s těmi, kterými se hodláme zabývat v roce příštím.

Květen/Červen – Den dětí

Pokud bych měla zrekapitulovat rok 2015 , tak se pro mne nesl
především v duchu seznamování se s povinnostmi starosty jakžto
představitele obce i státní správy (bohužel jich není málo a stále
přibývají), revizi obecního majetku a stávajících pohledávek,
závazků, uzavřených smluv a právních předpisů,

30.4. – Pálení čarodějnic

ale také

seznamování se s běžným chodem obce a problémy, které se v
jednotlivých obcích vyskytují. Zde bych ráda poděkovala všem
občanům, kteří nás nejen upozornili na problémy, ale pomáhali nám
je také konstruktivně řešit. Díky tomu se podařilo zrealizovat
například prodloužení osvětlení směrem „Na písník“, doplnit
osvětlení v Habrovči či vybudovat horskou vpust u bytovky.
Kromě výše uvedených činností se podařilo v tomto roce

Květen/Červen – Zájezd Kostelců
Červen – Ležáky + Karel Kněz
Červenec – Fotbalový zápas
Září – Výlet pro děti
Říjen – Posvícení
Listopad – Vypouštění balónků a
Mikulášská besídka
Listopad/Prosinec – Rozsvícení
vánočního stromku
Dále je počítáno s dvěma výlety v
průběhu roku organizované ČHJ a

zrealizovat několik větších investičních akcí, které byly spjaty s
dotačními tituly. Jsou to výstavba nového dětského hřiště, investice

Vítání občánků

do odpadového hospodářství obce a výměna otvorových výplní v

V roce 2015 jsme přivítali tyto nově

budově bývalé mateřské školy. Díky těmto dotačním akcím se
původní rozpočet obce 3,4 mil. Kč navýšil v oblasti příjmů o 1 mil.
Kč, a to při zachování přebytkového rozpočtu (tzn. celkové příjmy
obce za rok 2015 jsou vyšší než výdaje).

narozené občánky:
Emily Dejdarová
Nikolas Hájek
Dominik Mošner

Touto cestou bych ráda poděkovala všem zastupitelům za jejich

Natálie Pilařová

dosavadní činnost, panu místostarostovi, který je velkou oporou při

Přejeme hodně štěstí a zdraví!

správě obce, členům sociálně-kulturní komise, ČHJ a JSDH za

MAMAklub

pomoc nejen při pořádání kulturních akcí, ale také kdykoliv bylo
třeba a všem zaměstnancům obce, kteří pomáhají při údržbě a
správě obecního majetku a napomáhají běžném chodu obce.
Přeji Vám i Vašim blízkým příjemně prožité vánoční svátky a hodně

Kontakty na OÚ Vrbatův Kostelec
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.

Od

letošního

činnost

podzimu

MAMAklub

–

zahajuje
setkávání

všech dětí s maminkami či bez nich.
Uvítáme též kohokoliv, kdo má
nápady na výtvarné aktivity a rád
by pomohl při organizaci a tvorbě.

Telefon: 469 350 345

Setkáváme se každé úterý od 16 do

E-mail: obec@vrbatuvkostelec.cz

18

hodin

v

zasedací

obecního úřadu.

místnosti

Srdečně

zveme

Nové hřiště ve Vrbatově Kostelci
V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
byla Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace
na výstavbu dětského hřiště. Hřiště obsahuje 8 herních
prvků, které jsou určeny pro všechny věkové skupiny
(včetně rodičů). Jedná se o velké pískoviště s bagrem,
herní

domeček

–

mašinku,

pružinové

houpadlo,

klouzačku, lezeckou stěnu, prolézací prvek, houpačku
ptačí hnízdo a 20 m dlouhou lanovku. Součástí projektu
byla i výstavba oplocení, dopadových ploch a výsadba
zeleně. Celkem byla získána dotace 398 tis. Kč, která

Výměna otvorových výplní v bývalé MŠ
Z programu Podpora obnovy venkova byla

Dotace na odpadové hospodářství obce
V rámci fondů EU - Operačního programu životní
prostředí byla Státním fondem životního prostředí
poskytnuta dotace na odpadové hospodářství obce. V
rámci projektu byly pořízeny domácí kompostéry, 2
velkoobjemové kontejnery na bioodpad, 5 kontejnerů

Pardubickým

krajem poskytnuta dotace

na

výměnu oken a dveří v budově bývalé MŠ.
Celkem bylo vyměněno 31 oken, 2 balkónové
dveře a 2 vstupní dveře. Celkem byla v rámci
projektu získána dotace 100 tis. Kč, což je cca.
50% nákladů akce.

Provedená výsadba dřevin

na separovaný odpad a drtič dřevní hmoty. Domácí
kompostéry si již měli šanci vyzvednout všichni

V

vlastníci nemovitostí v katastru obce Vrbatův Kostelec

Pardubice – Ždírec nad Doubravou se podařilo

či Louka u Vrbatova Kostelce v průběhu podzimu.

vyzískat zdarma náhradní výsadbu za dřeviny

Kdo tak ještě neučinil, má stále možnost si kompostér

pokácené v rámci stavby. Tato náhradní výsadba

vyzvednout zdarma na obecním úřadě. Občané mají

byla na podzim provedena v intravilánech obcí a

také možnost na zahradní odpad (větve, listí,..) využít

podél stezky Habroveč – Ležáky. Jedná se

drtiče

především o jeřáb ptačí a okrasné keře.

dřevní

hmoty,

který

bude

obsluhován

zaměstnancem obecího úřadu. Získanou štěpku si
bude možno ponechat či odvézt do kontejneru na
bioodpad, který je volně k užití. Podorbnosti najdete
buď na internetových stránkách obce, nebo přímo na
obecním úřadě. Celkem byla v rámci projektu získána

Poplatky za odpad a třídění odpadů
Z kalkulace nákladů za svoz odpadů vychází nutnost
doplácet část celkových nákladů za obyvatele ze strany
obce. Tato částka se bohužel vzhledem k rostoucím
cenám stále navyšuje. Stávající stav by bylo možno

rámci

akce

Revitalizace

železniční

trati

Plánované akce na rok 2016
– úprava stoky v Habrovči
– zatrubnění stoky vedle požární nádrže na
návsi ve Vrbatově Kostelci
– revize kanalizace a návrh budoucího stavu
– projekční práce související s budovou obecního
úřadu
– drenážování a opravy kabin Na písníku
– snaha o opravu komunikace v Cejřově
– vodovodní přípojka k obecnímu úřadu

vylepšit větším množstvím vytříděného odpadu – za

– změna územního plánu obce

ten totiž obec dostává zaplaceno. Tříděním odpadu

– řešení hřiště v Louce

proto můžete předejít navyšování poplatku za odpad.

Svoz velkoobjemového odpadu: 4.4. a 5.9. 2016

