Občasník vydávaný Obecním úřadem Vrbatův Kostelec

VRBATOKOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ
Dobrý den, milí spoluobčané,
rok 2020 se blíží k závěru a v naší obci probíhají poslední podzimní práce
spojené s výstavbou kanalizace a ČOV a rekonstrukcí části budovy
obecního úřadu na komunitní centrum. Několik posledních měsíců bylo pro
nás všechny díky tomu náročných a nepřidala tomu ani neutěšená situace
okolo COVIDu-19.
Ráda bych Vám proto poděkovala za Vaši trpělivost se vším hlukem,
prachem, bahnem, rozbitými silnicemi a objížďkami, které jste letos v
Kostelci museli kvůli stavbě kanalizace vytrpět a popřála bych Vám
především zdraví a pevné nervy, které budete v následujícím podzimu jistě
potřebovat.
Pavla Němcová, starostka obce
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COVID - 19
Rok 2020 se bohužel do historie zapíše
jako rok, kdy se masově rozšířil virus
COVID – 19. Opatření proti jeho šíření
se dotkly nás všech v jarních měsících
a nyní počínají platit nová omezující
opatření pro podzimní druhou vlnu.
Ráda bych tímto poděkovala všem,
kteří na jaře pomáhali svým sousedům
tím, že šili roušky a roznášeli je starším
občanům. Dělali to bez náhrady za
mzdu a často i z vlastního materiálu.
Děkujeme!
Naší obci se podařilo získat dezinfekční
prostředek ANTI-COVID, který si
můžete na OÚ přijít odlít zdarma do
vlastní nádoby (1 litr na domácnost).

Kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec
Od jara letošního roku probíhá v obci výstavba Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec. V letošním roce se podařilo položit
potrubí v hlavních silničních tazích a v příštím roce nás čeká výstavba dalších stok a přípojek. V podzimních měsících by
měly být dokončeny přípojky Na Bumbálce a započata výstavba stoky z návsi okolo rybníka směrem ke školce. V příštím
roce by se měla provádět výstavba Na Obci a pokračovat v budování stoky od školky přes železnici směrem k bytovce.
Předpokládaná doba ukončení celé akce je v září 2021, ale ČOV by mohla být uvedena do provozu již v létě, takže s
postupným napojováním obyvatel se počítá pravděpodobně v průběhu měsíce června. Majitelé nemovitostí budou
osloveni obcí a vyzváni k podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod. Poté se budou moci napojit na kanalizační řad. V
rámci akce je majiteli nemovitosti na jeho pozemku zbudována za plotem šachta, do které je třeba po odsouhlasení
obcí napojit domovní rozvody splaškových (nikoliv dešťových!!!) odpadních vod. Toto napojení si zajistí majitel
nemovitosti sám, nebo může oslovit realizační firmu, aby mu zpracovala cenovou nabídku na provedení domovní
přípojky (p. Tomášek, tel. 607027025).
Obec bude provozovat kanalizační systém včetně čistírny odpadních vod sama s pomocí odborně způsobilé osoby.

Projekt Mikroregionu Skutečsko – Ležáky

Třídění odpadů

Naše obec je předsednickou obcí Mikroregionu Skutečsko-Ležáky, který
získal dotační zdroje na projekt Efektivní správa Mikroregionu S-L (95 %
dotace). Díky tomuto projektu byla v loňském a letošním roce provedena
pro obec Vrbatův Kostelec celá řada aktivit. Byl spuštěn mapový portál,
který je přístupný na stránkách obce a umožňuje všem občanům nejen
náhled do katastru, historických a leteckých map, ale najdete zde třeba i
mapu hrobových míst našeho hřbitova, a to včetně doby platnosti jejich
nájmu. Dále byla díky projektu pořízena aplikace "mobilního rozhlasu" (viz.
dále), studie veřejných prostranství, strategický plán rozvoje obce a další
užitečné nástroje pro správu obce. Součástí projektu je i obsazení místa
projektové manažerky mikroregionu, kterým se stala Ing. Hana Kubičková,
která Vám ráda zodpoví případné dotazy týkající se výše uvedených aktivit
(tel. 737133865, info@skutecskolezaky.cz, www.skutecskolezaky.cz)

Mimo klasických tříděných odpadů
(plasty, karton, papír, sklo barevné a
bílé) je možno u nás třídit i:
• bioodpad(velkoobjemové kontejnery
na návsi a „na obci“ VK a v Louce)
• textil (naproti bývalé prodejně)
• použitý rostlinný olej slitý do PET
lahví (naproti bývalé prodejně)
• tonery a cartridge z tiskáren (na OÚ)
Svoz velkoobjemového odpadu bude
12.10.2020 od 16.00 hod.

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

Stále jsou na obecním úřadě k dispozici
k vyzvednutí ZDARMA zahradní
kompostéry na bioodpad. Kdo si ještě
nevyzvednul, nebo již od obce má, ale
vlastní větší zahradu a kompostér
nestačí, je možné si ho na OÚ
vyzvednout.

Komunitní centrum a Knihovna Vrbatův Kostelec
Od července do listopadu letošního roku probíhá
rekonstrukce části budovy obecního úřadu Vrbatův Kostelec
pro účely vytvoření Komunitního centra. Dosud nevyužívaná
část OÚ byla v havarijním stavu a bylo třeba masivních
rekostrukčních prací, aby bylo možné ji využívat.
Rekonstrukcí vznikne nový prostor pro setkávání lidí, spolků a
zájmových sdružení a pořádání komunitních akcí, přednášek
a dalších aktivit občanů obce. Tyto aktivity budou v příštím
roce zajišťovány koordinátorem komunitního centra, který
bude mít na starosti vyhledávání a uskutečňování zajímavých
akcí, které bychom zde mohli pořádat. Zároveň bude
zajištěna pomoc sociálního pracovníka pro řešení obtížných
životních situací, ať už se týkají zdraví, finančních nesnází,
problematiky dávek, pomoci seniorům, psychologické péče a
mnoha jiného.
Součástí Komunitního centra bude i Knihovna, kterou můžete
již nyní využívat v prostorách zasedací místnosti Obecního
úřadu každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin. Knihovní fond
je díky spolupráci s Knihovnou Chrudim pravidelně
obměňován a zahrnuje svazky pro dospělé i děti. Aktuální
katalog naší knihovny naleznete na webových stránkách obce
a čítá téměř 500 svazků knih.

Strategický rozvojový dokument obce
V současnosti finalizuje tvorba strategického rozvojového
dokumentu obce Vrbatův Kostelec včetně místních částí
pro období 2021 – 2026.
Jedná se o dokument, který na základě komunitního
projednávání, do kterého se zapojila široká veřejnost
(formou dotazníků a diskuzí na kulatých stolech),
stanovuje priority rozvoje naší obce a nastiňuje konkrétní
opatření, která by se měla zrealizovat, aby bylo dosaženo
požadovaných cílů. Jednoduše je to dokument, do kterého
zaznamenáme, co bychom v obci chtěli v příštích letech
vybudovat nebo čeho dosáhnout.
Tento dokument bude v průběhu října vyvěšen na
webových stránkách obce, kde je možné si ho prohlédnout
a vznést případné návrhy či připomínky na doplnění.
Pokud máte zájem o zlepšení podmínek k žití v naší obci a
místních částech, toto je cesta, jak tomu můžete pomoci.

Mobilní rozhlas
Nyní můžete dostávat zdarma aktuální zprávy z obce:
– jako SSMS do svého chytrého mobilního telefonu
pomocí aplikace Moje Obec (viz. QR kód níže)
– emailem pomocí odkazu na stránkách obce
– klasickou SMS zprávou pomocí odeslání SMS na
číslo 777 080 880 ve tvaru: REG VRBATUVKOS
(vzhledem ke zpoplatnění služby pro obec prosíme
registrovat pouze v případě, že nejste schopni
využívat předchozí dvě varianty)

Provedené akce 2020
– započetí výstavby Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec
– započetí stavby Rekonstrukce Komunitního centra
Vrbatův Kostelec (v budově OÚ)
– výměna oken a dveří v budově Pošty
– provedena změna územního plánu obce Vrbatův
Kostelec č. 2
– vytvořena dokumentace na kompletní rekonstrukci nové
hasičské zbrojnice
– vytvořena studie veřejných prostranství – náves a prostor
před OÚ Vrbatův Kostelec
– tvorba Strategického plánu obce 2021 - 2026

Plánované akce na rok 2021
– dokončení stavby Kanalizace a ČOV
– stavba Protipovodňové hráze Vrbatův Kostelec
– tvorba dokumentace chodníků při hlavní průjezdní
komunikaci ve Vrbatově Kostelci a v Louce
– tvorba dokumentace na rekonstrukci zbytku
budovy Obecního úřadu
– odbahnění nádrže v Habrovči

