Občasník vydávaný Obecním úřadem Vrbatův Kostelec

VRBATOKOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ
Dobrý den, milí spoluobčané,
stejně jako v minulých letech bych Vám ráda touto formou poskytla
některé informace, na které se dotazujete - o dění v našich obcích a o
akcích připravovaných v příštím roce.
Ráda bych také využila příležitosti a 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, členkám sociálně-kulturní komise, členům všech
zájmových a dobrovolnických organizací, všem zaměstnancům obce a
dalším lidem, kteří se aktivně podílejí na nejrůznějších obecních akcích a
činnostech. Těm všem patří velké díky za to, že se nerozpakují pomoci
vždy, kdykoliv je třeba.
Pavla Němcová, starostka obce
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Plánované akce a výlety 2018
1.1.2019 – Novoroční ohňostroj
Březen – MDŽ
30.4.2019 – Pálení čarodějnic
Květen/Červen – Den dětí
Červen:
– 28. sraz Kostelců – Kostelec u Jihlavy
– Pieta Karel Kněz (21.6.)
Září – Výlet pro děti
Říjen – Posvícení, Výlet do Polska
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.

Kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec
Nemožné se stalo skutečností a v letošním roce se nám podařilo získat pravomocné stavební povolení na stavbu
kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec. Tímto děkuji všem lidem, kteří svolili s vedením kanalizace přes jejich pozemek –
bez nich by stavba v tomto rozsahu nemohla vzniknout a za to jim patří velký dík.
Nyní nám zbývá ta těžší část, a tou je - kanalizaci vybudovat. Na jaře letošního roku jsme podali žádost o dotaci na
Ministerstvo životního prostředí, kde však bohužel z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla uspokojena a
skončila v zásobníku projektů. O to radostnější zprávu jsme dostali na konci srpna, kdy se rozhodlo o navýšení
alokované částky i pro projekty v zásobníku – tzn. i toho našeho. Podali jsme v tudíž v září opakovanou žádost a nyní
čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace.
Předpokládaná doba samotné realizace (která je ale samozřejmě odvislá na úspěchu přiznání dotace a úspěšném
výběrovém řízení na dodavatele stavby) je proto nejdříve v polovině roku 2019.
V rámci této velké akce budou osloveni všichni dotčení majitelé nemovitostí s nabídkou na hromadné řešení projektů
jednotlivých přípojek nemovitostí a zařízení jejich povolení. O této možnosti budete včas informování pomocí
webových stránek a rozhlasu.
Z důvodu častých dotazů bych ráda zmínila, že obec zamýšlí pro občany svých místních částí poskytnout možnost
vývozu stávajících septiků a žump na budovanou čistírnu odpadních vod.

Dotace získané v letošním roce
Pořízení příkopové sekačky – 120 tis. Kč = dotace 50%
Pořízení zimního sypače – 35 tis. Kč = dotace 70%
Pořízení hasičské elektrocentrály – 55 tis. Kč = dotace 70%
Pracovní místa VPP – 320 tis. Kč = dotace 100%
Podpora provozu místní prodejny – 10 tis. Kč = dotace 50%

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

Svoz velkoobjemového odpadu
Vzhledem ke špatné zkušenosti se
svozem velkoobjemového odpadu
letos na jaře žádám všechny občany,
kteří povezou 15.10.2018 cokoliv na
svoz velkoobjemového odpadu, aby
vyčkali příjezdu svozového vozu a
vypomohli svůj odpad naložit. Děkuji
jménem svým i jménem zaměstnanců
obce za Vaši pomoc.
INFO: Ve vestibulu OÚ je nově umístěn
kontejner na tonery a cartridge

Chodníky ve Vrbatově Kostelci
V rámci letošního roku probíhá souběžně s
projekčními pracemi v rámci akce Modernizace
průjezdní komunikace ve Vrbatově Kostelci
(investorem je Pardubický kraj) také projekce
chodníků podél této komunikace (investorem je
obec). Součástí akce je též dopravní řešení
veřejných prostranství – návsi (viz. Obr.) a
prostoru před OÚ (vedle pošty).
Na návsi by měly být sloučené zelené ostrůvky do
jednoho a měly by být vytvořeny autobusové
zálivy s vyvýšenými nástupišti v obou směrech.
V prostoru naproti OÚ by měla vzniknout
parkovací místa a prostor pro průchod pěších.
K realizaci chodníků je samozřejmě třeba
přistoupit až po realizaci výstavby kanalizace a
ideálně i modernizaci průjezdní komunikace přes
Vrbatův Kostelec.

Plánovaná modernizace rozhlasu
Jak jste si jistě všimli, tak v letošním roce nás postihla
několikanásobná odstávka veřejného rozhlasu. Vzhledem
k tomu, že stávající veřejný rozhlas již není nejmladší a
vykazuje značnou poruchovost a sníženou slyšitelnost či
srozumintelnost, rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání
o podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova,
který vyhlašuje každoročně Pardubický kraj. V příštím roce
by tak mělo dojít k modernizaci celého systému rozhlasu v
obci Vrbatův Kostelec a jeho místních částech. Počítáno je
s celkovou novu koncepcí rozmístění hlásných míst tak,
aby pokrývaly pokud možno celé zastavěné území všech
obcí a současně s novu ústřednou, která bude tento
systém řídit.
Zároveň připomínám možnost zasílání hlášení formou SMS
zdarma, ke kterému je možno se přihlásit buď na obecním
úřadě, nebo zasláním SMS na telefon starostky
724159470.

Kontejner na použitý roslinný olej
Možná jste si všimli, že u kontejnerů na tříděný odpad
naproti prodejně ve Vrbatově Kostelci přibyla nová černá
plastová “popelnice”. Jedná se o kontener na použitý
rostlinný olej, do kterého můžete ukládat přepálený
rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených
PET lahvích.
Do nádoby naopak nepatří cokoliv jiného, speciálně ne tuk
živočišný (lůj, sádlo, …) nebo motorový olej.
V případě zjištění úniku oleje mimo nádobu nebo
nepřiměřeného zápachu, oznamte toto prosím na Obecní
úřad Vrbatův Kostelec.
Děkujeme, že třídíte odpad!

Provedené akce 2018
– Pořízena příkopová sekačka, jakožto příslušenství
malého kolového nakladače
– Pořízen sypač posypového materiálu na zimní
údržbu, jakožto příslušenství MKN
– Provedena drenáž budovy kabin „Na Písníku“
– Provedena stavba skladovacího přístřešku vedle
budovy bývalé MŠ
– Pořízen průjezdní měřič rychlosti v Louce
– Do konce října bude provedeno osazní zákrytové
desky na šachtu dešťové kanalizace v Louce
– Dokončena studie protipovodňových opatření na
území všech čtyř obcí
– Získáno stavební povolení a byly podány žádosti o
dotaci na stavbu Kanalizace a ČOV Vrbatův
Kostelec
– Během podzimu by měla být ukončena
rekonstrukce průjezdní komunikace v Cejřově
– Probíhá tvorba dokumentace chodníků při hlavní
průjezdní komunikaci ve Vrbatově Kostelci
– Probíhá proces změny územního plánu

Plánované akce na rok 2019
– započetí stavby kanalizace a ČOV Vrb. Kostelec
– modernizace veřejného rozhlasu
– zpevnění ploch pod velkoobjemovými kontejnery
na bioodpad
– podání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu
Protipovodňové hráze Vrbatův Kostelec
– dokončení PD na chodník ve Vrbatově Kostelci
podél hlavní průjezdní komunikace
– dokončení změny územního plánu obce

