Občasník vydávaný Obecním úřadem Vrbatův Kostelec

VRBATOKOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ
Dobrý den, milí spoluobčané,
stejně jako v minulých dvou letech bych Vám ráda touto formou poskytla
některé informace o dění v našich obcích a o akcích připravovaných do let
budoucích.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem lidem, kteří se zasluhují o
fungování nejen obecních záležitostí, ale také činností spjatých s kulturními
akcemi v rámci celého roku. Díky patří zastupitelům, panu místostarostovi,
členům sociálně-kulturní komise, MAMAklubu, Seniorklubu, ČHJ, JSDH,
všem zaměstnancům obce a dalším lidem, kteří se aktivně podílejí na
nejrůznějších obecních akcích a činnostech. Těm všem patří velké díky za
to, že pomohli, kdykoliv bylo třeba.
Pavla Němcová, starostka obce

Plánované rekonstrukce hlavních komunikací
V našem katastru v současné době probíhají přípravné a projekční práce
na úseku většiny hlavních průjezdních komunikací, které jsou ve
vlastnictví Správy a údržby silnic Pardubického Kraje. Vzhledem k tomu,
že se jedná o vytoužené přání většiny z nás, vidím jako důležité Vás
informovat o tom, že i naše obec, jakožto dotčená osoba, byla vyzvána k
připomínkování projektové dokumentace, čehož jsme využili. Jedná se o
rekonstrukci těchto úseků silnic:
Prosetín – Cejřov – Vrbatův Kostelec (na konci října započnou stavební
práce na I. fázi z Prosetína do Cejřova)
Chacholice – Vrbatův Kostelec (finišují projekční práce, termín realizace
zatím není znám)
Nasavrky – Louka – Skuteč (probíhají projekční práce, rozděleno do dvou
fází: Nasavrky – Louka, realizace 2020, Louka – Skuteč, realizace 2021)
Pokud byste měli zájem o bližší informace, neváhejte mě kontaktovat se
svými dotazy.

Dotace získané v letošním roce
Pořízení malého kolového nakladače na BRKO – 843 tis. Kč = dotace 90%
Rekonstrukce veřejného osvětlení – 110 tis. Kč = dotace 50%
Dětské hřiště v Louce – 35 tis. Kč = dotace 70%
Pořízení hasičského dopravního automobilu – 55 tis. Kč = dotace 70%
Pracovní místa VPP – 527 tis. Kč = dotace 100%
Finanční dar Pardubického Kraje za účast v soutěži Vesnice roku – na
podporu volnočasových aktivit – 10 tis. Kč

Kontakty na OÚ Vrbatův Kostelec
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.
Telefon: 469 350 345, 724 159 470 web: www.vrbatuvkostelec.cz
E-mail: obec@vrbatuvkostelec.cz, starosta@vrbatuvkostelec.cz
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Plánované akce a výlety 2018
1.1.2018 – Novoroční ohňostroj
Březen – MDŽ
30.4.2018 – Pálení čarodějnic
Květen/Červen – Den dětí
Červen:
– Sraz Kostelců (26.5.) – Kostelec nad
Černými Lesy
– Pieta Karel Kněz (22.6.)
Září – Výlet pro děti
Říjen – Posvícení
Prosinec:
– Mikulášská besídka
– Rozsvícení vánočního stromu
– Adventní koncert
Dále je počítáno s dvěma výlety
organizovanými ČHJ a Seniorklubem –
jejich termíny a cíle budou upřesněny
v rámci příštího roku.

Nový znak a vlajka obce
Vrbatův Kostelec
Jak si možná pamatujete, v minulém
roce jste měli možnost hlasovat při
výběru znaku a vlajky obce Vrbatův
Kostelec a jejích místních částí.
Nejvyšší počet hlasů získal znak
zobrazený v hlavičce tohoto
zpravodaje. Tento návrh byl
heraldickou komisí Parlamentu ČR
schválen a v Parlamentu ČR byl
převzat dekret o možnosti jeho
užívání od předsedy poslanecké
sněmovny – pana Hamáčka.

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

Kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec
O důležitosti kanalizace v obci Vrbatův Kostelec asi zřejmě není třeba příliš hovořit. Myslím, že každý, kdo v posledních
letech zavítal v letních měsících k řece Žejbru, na vlastní oči viděl, jaká kvalita vody se v řece vyskytuje. V letošním roce
měla obec povinnost danou vodoprávním úřadem - měřit 4x ročně kvalitu vody z výpustí obecní kanalizace do Žejbra a
zároveň odebírat vzorky ze samotného Žejbra nad a pod Vrbatovým Kostelcem. Z vyhodnocení těchto vzorků jasně
vyplývá, že odpadní vody z obce značně přispívají ke znečištění Žejbra. Chtěla bych proto poprosit všechny vlastníky
nemovitostí napojených na obecní kanalizaci, aby dbali na pravidelné vývozy jímek, žump a septiků. V případě, že obec
nebude schopna plnit limity vypouštěného znečištění dané vydaným vodoprávním povolením, bude nutné situaci řešit
zaslepováním kanalizačních přípojek, které nejsou povoleny a provozovány dle kanalizačního řádu obce.
V současné době děláme vše proto, abychom tuto nepříznivou situaci vyřešili a umožnili napojení obyvatel na
projektovanou kanalizační síť. Na začátku letošního roku jsme započali s tvorbou projektové dokumentace pro
umístění kanalizace ve Vrbatově Kostelci. Byla to cesta trnitá, ale nakonec se nám ji s vydatnou pomocí pojektantů
podařilo zvládnout. Tímto bych ráda poděkovala všem vlastníkům pozemků dotčených stavbou kanalizace a ČOV za
jejich vstřícnost při udělování souhlasu s umístěním kanalizace na jejich pozemek. Na konci srpna nám bylo vydáno
územní rozhodnutí na stavbu kanalizace a ČOV na jehož základě byla vytvořena dokumentace pro stavební řízení,
která je nyní ve fázi připomínkování u dotčených orgánů. Předpokládáme, že do konce roku bychom měli mít stavební
povolení a budeme moci podat žádost o dotaci, která by nám umožnila tento projekt zrealizovat. Předpokládaná doba
samotné realizace (která je ale samozřejmě odvislá na úspěchu přiznání dotace) je proto nejdříve v roce 2019.

Posezení na stezce mezi Habrovčí a Ležáky

Provedené akce 2017

Pokud máte rádi procházky místní krajinou, mohu Vám
doporučit namířit své kroky na stezku mezi Habrovčí a
Loukou, kde bylo v letošním roce instalováno dřevěné
posezení pro ušlé pocestné, kde se můžete v klidu posadit
a pokochat krásnými výhledy po okolní krajině.
Tímto posílám poděkování všem, kteří se na tvorbě a
instalaci podíleli.

– Na konci října bude provedena výměna veřejného
osvětlení ve všech obcích
– Probíhá výběr dodavatele na malý kolový nakladač
– Probíhá studie protipovodňových opatření na
území všech čtyř obcí
– Provedeno dětské hřiště v Louce
– Probíhá proces změny územního plánu
– Vytvoření dokumentace pro územní a stavební
řízení na kanalizaci a ČOV Vrbatův Kostelec včetně
získání územního povolení
– Schválení znaku a vlajky obce Vrbatův Kostelec
– Zřízení odpočinkového posezení na stezce mezi
Habrovčí a Ležáky
– Během listopadu a prosince bude započata I. fáze
rekonstrukce průjezdní komunikace na Cejřov
– získání
územního rozhodnutí
na
stavbu
multifunkčního sportovního hřiště ve VK

Studie protipovodňových opatření
V rámci fondů EU – OPŽP byla získána dotace na tvorbu
Studie protipovodňových opatření, jejíž pořízení je
vzhledem ke složitosti majetkoprávních vztahů značně
složitou záležitostí. Tímto bych ráda poděkovala všem
vlastníkům dotčených pozemků za projevenou podporu a
spolupráci, neboť protipovodňová opatření mají primární
cíl zabezpečit zastavěné území obce před povodněmi
způsobenými převážně přívalovými dešti. V minulosti již
bohužel několikrát tzv. bleskové povodně nastaly, a to v
Habrovči, Louce i Vrbatově Kostelci. Doufám proto, že se
podaří protipovodňová opatření nejen navrhnout, ale také
zrealizovat, abychom nebyli svědky dalších smutných
povodňových událostí na vlastních nemovitostech nebo u
některého z našich sousedů.
Mezi navrhovaná opatření patří výstavba suchého poldru a
průlehu nad Habrovčí, vyřešení požární nádrže v Habrovči,
zkapacitnění rybníka v Louce, včetně svodného příkopu od
Dřeveše a výstavba suchého poldru za kolejemi směrem
„Na obec“ ve Vrbatově Kostelci.
Pokud byste se rádi dozvěděli více informací, můžete mě
kdykoliv kontaktovat, nebo je najdete na stránkách obce.

Plánované akce na rok 2017
– dokončení studie protipovodňových opatření a
získání územních rozhodnutí na navrhovaná
opatření – žádost o dotaci na jejich provedení
– žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV Vrb. Kostelec
– dokončení opravy komunikace v Cejřově
– dokončení změny územního plánu obce
– hledání dotačních možností na multifunkční hřiště
Vrbatův Kostelec
– tvorba PD na chodník ve Vrbatově Kostelci podél
hlavní průjezdní komunikace

