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Milí čtenáři, vážení spoluobčané,  naši Volárňáci,

ravodaj

prázdniny  nám  pomalu  ale jistě  končí,  a  tak  věříme,  že  si  každý  chvíle  svého  volna,  odpočinku  a  letni'ho

grilování užil  podle svých  představ a přicházející podzim a následnou zimu zvládneme všichni s plně nabitou
energi,'....

Jako  první informaci  pro Vás  máme  podzimní novinku  na  našich  webových  stránkách.  Od  1.  10.  2019  zde

bude   spuštěn   systém   pro   zasílání  zpráv  do  vašich   e-mailových   schránek.  Jednoduchým   způsobem   na

stránkách  zaregistrujete svou  e-mailovou  adresu  a  následně Vám  budou  zasílány všechna  hlášení místního

rozhlasu.

Toto přihlášeníje samozřej.mě dobrovolné. Věříme, že s touto bezplatnou službou  budete spokoj.eni.

Pro  registraci  bude nutné vyplnit  na  stránkách  obce Volárny vpravo dole svůj  e-mail  a jméno či  přezdívku.

Následně  Vám  přij.de  potvrzovací e-mail  pro  ověření  pravosti  Vaší adresy.  Po  kliknutí  na  odkaz  v tomto  e-

mailu dokončíte registraci. A to je vše©

Mostek na cyklostezce

Jak j.sme Vás již  dříve  informovali,  mostek (propustek)  na  cyklotrase,  směr TPCA je v havarijním  stavu.  Byly

zde provizorně umístěny značky „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech".

Bohužel,  i  přes  tato  opatření se  stále  najdou  i  tací odvážlivci,  kteří tyto  značky  nerespektují a  přes  tento

mostek j.ezdí dál traktorem  a j.inými těžkými  stroji,  a  dokonce  nám  někdo tyto  značky naházel  do  příkopu.

Tento  vandal  si  vůbec  neuvědomil,  že  tyto  značky  nejsou  naschvály  obce,  ale  jsou  tu  pro  bezpečnost

občanů ! ! !

Naiento  mostek  byl  vypracován  statický  posudek.  Ztohoto  posudku  je  povolen  vjezd  pouze  cyklistům  a

chodcům.  Ostatním  je  vjezd  zakázán,  z důvodu  „havarijního  stavu''.  Posudek je  k nahlédnutí  na  OÚ.  Byla

poslána  žádost  na  vypracování  dopravního  značení,  které  musel  schválit  Dopravní  inspektorát  v Kolíně  a
Odbor  dopravy v Kolíně.    Nové  značení bude  u  mostku  během  měsíce  září  nainstalováno, jedná  se  o  dvě

značky  „Slepá  pozemní  komunikace'`,  „Zákaz  vj.ezdu  všech  motorových  vozidel`'  a  ,,Zákaz  vjezdu  vozidel,

jejichž  ši'řka  přesahuje  vyznačenou  mez``  a  budou  zde  umístěny  dvě  betonová  svodidla.  Proto  prosíme
cyklisty, kteří jezdí za tmy, aby jezdili se světly a na tyto betonová svodidla si dali pozor!! !

Oprava  mostku  je  nezbytná,  toto  označení  mostku  zde  bude  po  celou  dobu,  než  obec  sežene  peněžní

prostředky přes dotační program. Také zkusíme zažádat o peněžní prostředky Zemědělské družstvo Ovčáry.



Místo určené pro větve, roští

Prosíme všechny naše občany, aby nám nevozili posekanou trávu na místo určené pro skládku křoví a roští.

Tvoři'  se  nám  tam  hromady  trávy,  která  tam  nepatří.  Tráva  patří do    810  popelnic,  které  j.sou  pravidelně

vyváženy.  Kdo 810 popelnici stále ještě nemá, je mu  k dispozici k zakoupení na OÚ.

Popelnice na plast

Po  zavedení žlutých  popelnic  do všech  domácností máme  první informace  o vytříděném  plastu.  Za  druhé

čtvrtletí  tohoto   roku   byl   oproti   předchozím   obdobím  zvýšený  celkový  objem   odvezeného   plastového

odpadu. To znamená, že jejich náhrada za původní kontejnery v obci se vyplácí.  Děkujeme, že třídíte...  :-)

V při'padě,  že   budete  mít  vdomácnosti  jednorázový  velký  odpad   do  plastové   popelnice   (polystyren   a

podobně) je možné si vyzvednou na OÚ žlutý plastový pytel, který AVE vyveze spolu s popelnicí.

Sekání před domy

Prosíme naše občany, kteříjsou dostatečně fyzicky zdatní a záležíj.im, aby obec byla upravená a krásná, necht'

si  posekají před svými domy trávni'ky,  i když jsou tyto pruhy obecní. Samozřej.mě, v případě nemohoucnosti

a nemoci stačí požádat pana Aleše Hanka, a on tento pruh před jeho domem poseká. Není však samozřejmě

v jeho silách takto upravovat celou obec. Chápeme, že to není Vaší povinností, ale přeci jen vzhled  pozemku

před  Vaším  domem  dotváří celkový  dojem  Vašich  domovů,  a  stej.ně jako  my,  i  Vy jste  určitě  rádi,  když je
v naší obci vše upravené.  Děkujeme!

Dotace 1 000 Kč na obyvatele

Pro  tuto  dotaci  proběhlo  výběrové  řízení  na  PD  ,,Výměna  svítidel  veřejného  osvětlení  vobci  Volárna`'.

Přihlásili  se  tři  uchazeči.    Proběhlo  otevírání  obálek,  kterého  se  zúčastnil  p.  Radek  Pelikán.  Vyhrála  firma

Stanislav Jíra, Pátek 75, Poděbrady. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 0 tom, kdo vyhraje výběrové

ři'zení, Vás budeme informovat. lnstalace nových LED světel, když půjde vše podle plánu, by měla proběhnout

na podzim tohoto roku.

Hospoda

Tak jak jsme slíbili během měsíce července byly vyměněny čtyři okna v naší Obecní hospodě, dalším krokem

by měla  proběhnout začátkem  října výměna topení.  Budou  zde  nová  kamna  a  elektrokotel.  Zbývající okna

bychom chtěli vyměnit v příštím  roce.

Kulturní akce, které nás čekají do konce roku 2019

Dýňobraní -velice povedená akce z loňska, proto bychom na ni rádi navázali a udělali opět pro děti i dospělé

vydlabávání dýní. Termi'n akce ještě upřesníme, předpoklad je cca  konec října.

Tradiční lampionový průvod -1.11.2019

Posvícenská zábava -9.11.2019.   K tanci a poslechu  nám zahraje skupina  Unikát

Vánoční zdobení a Rozsvícení vánočního stromu -termíny upřesníme

Mikulášská -1.12.2019

Dana Bayerová  -starostka obce


