Březen / 2011
Slovo úvodem…
Vážení spoluobčané,
nyní se k Vám dostává nové číslo zpravodaje. Doufáme, že informace, které
obsahuje pro Vás budou mít potřebnou hodnotu. Od posledního vydání z prosince
loňského roku přeci jen nějaký čas utekl a nových informací přibylo. Za celé
vedení obce Vám přeji příjemné čtení.

Investice a dotace
Tak jak jsme uváděli v prosincovém zpravodaji, pokračuje proces přípravy projektu odkanalizování obce
včetně ČOV . V únoru proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na tento investiční
záměr. Doporučení výběrové komise a případné schválení vítězného uchazeče proběhne na nejbližším
veřejném zasedání zastupitelstva, aby se projekční práce v rozsahu dokumentace pro územní řízení
rozběhly v co nejkratší době. Přihláška do dotačního programu Středočeského kraje na opravu chodníků
byla podána a nyní se čeká na výsledek, stejně tak jako dotace ČEZ na projekt dětského hřiště. V měsíci
březnu se bude podávat žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora. Na ožehavém tématu dokončení
cyklostezky se usilovně pracuje, neboť se objevily nové skutečnosti v této problematice. O dalších
podrobnostech a jednotlivých výsledcích budete průběžně informováni.

Nové vyhlášky
Byly schváleny následující dvě vyhlášky:
1. Vyhláška číslo 1/2011 o místním poplatku ze psů.
2. Vyhláška číslo 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
První vyhláška určuje výši poplatku ze psa, který činí 50 Kč za prvního psa a 100 Kč za druhého a
každého dalšího psa.
Druhá vyhláška určuje poplatek za každý výherní přístroj v naší obci. Ten je stanoven na 5 000 Kč / 3
měsíce.
Plné znění vyhlášek je k nahlédnutí na OÚ, případně na internetových stránkách obce www.volarna.cz
v sekci „Vyhlášky a nařízení“.
V této části si Vás dovolujeme upozornit na termín splatnosti místních poplatků za odvoz komunálního
odpadu a poplatků ze psa. Termín je 31. 3. 2011.

Symboly obce
Obec zažádala heraldickou kancelář o návrh znaku a vlajky obce Volárna. Návrh byl zpracován i
s odůvodněním v následující podobě.
Slovní popis symbolů
Blason znaku: Červeno-modře zlatou obrácenou krokví dělený štít nahoře stříbrně mřížovaný.
Popis vlajky: Návrh vlajky (praporu) opakuje provedení znaku (štítu) jeho převedením do látkového listu
o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (závazně stanoveném dle státní vlajky ČR).
Historický nástin a výklad k nově navrhovaným symbolům obce Volárna
Jak vyplývá z uvedeného heraldického popisu (tj. blasonu) navrhovaného obecního znaku, dominantní
(první a hlavní) tzv. heroldskou figurou štítu je zlatá obrácená krokev, evokující monogram obce „V“.
Krokev se ve štítě zobrazuje standardně hrotem nahoru, pokud ale směřuje hrotem dolů, nazývá se
„obrácenou“ a připomíná právě literu „V“.
Volbu heroldské figury tzv. mřížování v horním červeném poli štítu inspiroval územní plán obce,
zobrazující pomocí červených (čtvercových a obdélníkových) ploch jednotlivé parcely, propojené téměř
pravidelnou úhlopříčnou sítí (mříží) komunikací.
Heraldika ovšem nepoužívá bílou a žlutou tinkturu, ale stříbrný a zlatý kov (byť zjednodušeně a prakticky
zobrazovaný bíle a žlutě), z barev pak červenou, modrou, zelenou a černou. Proto je mřížování
(symbolizující uliční síť) v blasonu stříbrné a krokev zlatá.
Obec Volárna je v podstatě velmi mladou vsí, vybudovanou na pravidelném „šachovnicovém“ půdorysu
až během druhé poloviny 19. století a tato zcela výjimečná i ojedinělá skutečnost (nevídaná u většiny
našich obcí s návsí ulicového či okrouhlého typu) musela být ve znaku jednoznačně zdůrazněna, jako
originální (moderní) symbol.
Další zajímavý fakt, že se jedná o vysazení obce v místech někdejšího rozsáhlého středověkého rybníka,
evokuje modrá barva v dolní části štítu, která (rozdělená krokví opět do tvaru „V“) připomíná místní
přírodní rezervaci „Váha u Volárny“ (chráněný vodní útvar).
Štít navrhovaného znaku tak symbolicky „postupuje“ od nejstarších (spodních) základů osídlení v místech
bývalého rybníka, až do (horní) současnosti (půdorysu obce) a vše je tvarováno krokví do podoby „V“.
Tedy moderní (jednoduché a geometrické) pojetí pomocí tradičních heraldických prvků (figur a symbolů).
Grafické vyobrazení symbolů
Znak obce Volárna

Vlajka obce Volárna

Jelikož jsme si vědomi toho, že symboly obce jsou důležitým „identifikačním“ znakem, budeme velice
rádi, když se k návrhu vyjádříte písemnou formou (ANO – NE) vhozením do schránky před OÚ, případně
v anketě na webových stránkách obce do 15.3 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva, o jehož konání
budete informováni.

Kopírování pro občany
Obecní úřad nově nabízí pro občany možnost černobílého i barevného kopírování.
Cena černobílé kopie je 1 Kč / A4 a cena barevné kopie je 3 Kč / A4.
Kopírování je možné využít vždy v úředních hodinách OÚ.

Kultura
Uskutečněné akce:
Šipkový turnaj proběhl dne 25. 12. 2010. Letošního sportovního utkání se zúčastnilo 18 odvážlivců, kteří
se nebáli změřit své síly v této prestižní soutěži. Pořadatelé děkují všem hráčům, příznivcům a fanouškům
za báječnou atmosféru a těší se na příští šipkové klání.
Silvestrovská zábava a oslava Nového roku 2011 se konala pod režií Svazu volárenských žen. K tanci a
poslechu zahrála kapela Atlantic.
Obecní úřad a „Přátelské divadlo Jitky Novákové“ uspořádali dne 29. 1. 2011 loutkové divadlo pro naše
nejmenší. Na loutkové divadlo dorazilo více než 40 dětí.
Sportovní ples, který pořádala TJ Sokol Volárna dne 29. 1. 2011, proběhl za hudebního doprovodu
kapely Polabanka.
Připravujeme:
Svaz volárenských žen pořádá dne 12. 3. 2011 dětský karneval. Všechny děti a jejich rodiče jsou srdečně
zváni. Začátek karnevalu je od 14:00 hodin. Hudební doprovod zajistí pan Slavík.
Svaz volárenských žen si Vás dále dovoluje pozvat na taneční zábavu, která se koná dne 12. 3. 2011. K
tanci a poslechu hraje kapela ROCKETA. Začátek zábavy je od 20:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Volárenská mládež se pomalu pouští do příprav „Staročeských májů“. Ty by se měly uskutečnit dne 7. 5.
2011.

Internetové stránky obce
Stránky obce Volárna jsou již v plném provozu. Jestliže se na nich zaregistrujete, budete na svůj e-mail
dostávat nejen informace o nových příspěvcích na stránkách, ale také přepis hlášení místního rozhlasu.
Připravujeme také zasílání krátkých informačních zpráv formou SMS na mobil. V současné době jsme ve
fázi testování této služby, proto prosíme o trpělivost.
Podařilo se nám také sehnat asi 300 černobílých fotografií z historie naší obce. Fotografie budou
převedeny do digitální podoby a umístěny na stránky, aby se mohl každý podívat, jak například vypadala
naše obec před 50 lety. O umístění fotografií na web vás budeme včas informovat.

Sportovní dění v obci
Lední hokej
Po roční pauze se parta lidí z Volárny opět rozhodla založit, pod hlavičkou
Sokola, oddíl ledního hokeje a zúčastnit se pro sezonu 2010/2011 soutěže
amatérských hokejistů, která se hraje na ZS v Poděbradech pod značkou VHL.
Po počátečních „porodních“ bolestech se složením týmu (představa byla zapojit
co nejvíce hráčů z Volárny) se podařilo dát dohromady výbornou partu hráčů,
která táhne za jeden provaz, hraje hokej ze záliby a pro srandu, ale především
ve výborné partě. Náš tým tvoří tito hráči: brankoviště ovládá Míra Bulíček a v poli se potí Petr Král,
Jarda Kubeš st., Aleš Hanek, Tomáš Hartman, Pepa Babička, Vítek Svoboda, Honza Kybal, Patrik
Hladík, Radim Dobiáš, Michal Kratochvíl, Honza Čtvrtečka, Pepa Vokoun, Péťa Chlumský, Dan Beneš,
Jirka Heřmánek a. Jarda Kubeš ml..
Z každého hokejového utkání je připraven článek o jeho průběhu, který se společně s výsledky objeví vždy
dva až tři dny po sehrání na internetových stránkách obce. Starší články ze zápasů najdete v sekci „TJ
Sokol“.
Výsledky z lednových a únorových utkání:
Volárna – Libodřice
Volárna – Dolní Chvátliny
Volárna – Velký Osek
Volárna – Křečhoř
Volárna – Vikingové Kolín

5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
9:4 (2:3, 4:1, 3:0)
5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
6:6 (2:2, 2:1, 2:3)

Po odehraných utkání jsme nyní v tabulce na šesté pozici z dvanácti týmů.
Následující utkání do konce soutěže:
4. 3. 2011
7. 3. 2011
16. 3. 2011
19. 3. 2011
23. 3. 2011
26. 3. 2011

19:00
19:30
18:30
18:00
18:30
18:00

Volárna – Křečhoř
Volárna – Kutná Hora
LM Poděbrady – Volárna
Libice – Volárna
Sány – Volárna
Rožďalovice – Volárna

Všechna utkání se hrají na ZS Poděbrady.
Fotbal
V sobotu 12. 2. 2011 proběhla výroční členská schůze TJ Sokol. Jelikož nebyla volební, složení výboru
zůstalo stávající. Zklamáním byla pouze malá účast členů i hostů TJ. Asi nejzajímavější z celé akce byl na
domácí poměry kritický projev předsedy. O aktuálním dění v týmech mužů a žáků se dovíte nejvíce na
internetových stránkách obce, ve zkrácené podobě zde ve zpravodaji. Tým mužů se poctivě připravuje na
jarní část mistrovské sezóny a dolaďuje se jeho posílení.
Zápasovou formu na první „mistrák“ si prověří v následujících přípravných utkáních:
5. 3. 2011
14:00
Volárna – Žehuň
12. 3. 2011 14:00
Volárna – Nebovidy (dle počasí na UMT Č.Pečky – upřesnění proběhne)
19. 3. 2011 14:00
Hradčany - Volárna

