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Vážení spoluobčané,
opět se k Vám dostává další číslo našeho občasníku, ve kterém bychom Vás rádi seznámili s novinkami, událostmi a chystanými
akcemi, které pro Vás připravil obecní úřad obce Volárna. Chtěli bychom poděkovat TJ Sokolu Volárna za opětovné vyčištění
koupaliště, které proběhlo v jarních měsících. Bohužel, díky silné pylové aktivitě a blízkosti polí bylo jejich úsilí částečně zmařeno
znečištěním vodní hladiny. Další poděkování patří našim rybářům, kteří v rámci brigády vzorně vyčistili další úsek náhonu
odvádějící dešťovou vodu z naší vsi. V neposlední řadě patří poděkování volárenské mládeži za přípravu a realizaci Staročeských
májů. I když naše mládežníky opět potrápil déšť, z čehož se stává bohužel nechtěná tradice, věříme, že je to přese všechny
nesnáze neodradí a budou se této prakticky největší slávě v obci věnovat i nadále. Je příjemné vidět, jak tato slavnost „donutí“
téměř všechny obyvatele obce uklidit před svými domy, okopat patníky a posekat trávu na svých i obecních záhonech. Škoda jen,
že takto naše vesnice nevypadá po celý rok…
Odpadové hospodářství a pořádek v obci:
Na obecním úřadě se poslední dobou hromadí stížnosti na čistotu v okolí cyklostezky a dětského hřiště. Jedná se především o
produkty našich zvířecích miláčků. Chtěli bychom upozornit majitele těchto zvířátek, že kromě radosti, kterou vám čtyřnohý
kamarád přináší, také za něj nesete odpovědnost. Buďte prosím ohleduplní k ostatním spoluobčanům a především k našim
dětem, a uklízejte po svých pejscích, abychom se za chvíli nebáli do okolí obce vůbec vyjít!
S pejsky souvisí i další problém, kdy někteří majitelé nedbají na přísný zákaz koupání psů ve volárenském koupališti. Opět
žádáme, abyste byli ohleduplní k ostatním občanům, kteří koupaliště využívají ke koupání a osvěžení. Uvědomte si, že koupaliště
má sloužit všem.
Od loňského roku byl v obci zaveden svoz bioodpadu, který probíhá jednou týdně. Popelnice (hnědá barva) pro zájemce jsou
stále k dispozici na obecním úřadě. Roční poplatek za svoz bioodpadu činí 300 Kč. Upozorňujeme, že ze zákona je přísně
zakázáno vhazovat bioodpad do komunálního odpadu. Za tento čin hrozí vysoké pokuty. Pokud tedy máte s likvidací bioodpadu
problém, není nic jednoduššího, než navštívit OÚ.
Vzhledem k tomu, že z obecních prostorů před domy se dlouhodobě stává úložiště palivového dřeva a stavebních materiálů se
v blízké budoucnosti chystá vyhláška, která tuto činnost zakáže. Je pochopitelné, když někdo staví nový dům nebo provádí
rekonstrukci, že se okolí této stavby stane na čas úložištěm stavebního materiálu a odpadní sutě. Co je ale zarážející, je hromada
písku prorostlá plevelem na chodníku, kde již několik let brání chůzi. Žádáme proto naše spoluobčany, kterých se toto týká, aby
včas odstranili tyto překážky z veřejných prostranství, a vyvarovali se tak případným problémům.
Dalším podobným problémem je parkování aut v ulicích. Je nepříjemné vidět, jak se z některých našich ulic stává autodráha, kde
je nutné denně testovat své schopnosti řízení, abychom vůbec projeli. Buďte prosím ohleduplní a snažte se svá vozidla parkovat
na svých pozemcích a ne na ulici. I toto téma se co nejdříve dostane k obecnímu zastupitelstvu a bude jej nutné vyřešit nejspíše
vyhláškou s náležitými postihy za její nedodržování.
Cyklostezka:
V jarních měsících proběhla výstavba první části polní cesty, která spojí silnici mezi Ovčáry a Volárnou s Veltruby. Díky této cestě
došlo konečně k propojení našich dvou částí cyklostezky do jednoho celku. Při této výstavbě dal obecní úřad Volárna souhlas
firmě STRABAG s využitím nové části cyklostezky. Tato část však byla díky použité těžké technice poškozena, proto firma
STRABAG zajistila její následnou opravu.
Nový pomník padlých hrdinů:
Obecní úřad si dal za úkol provést opravu pomníku padlých hrdinů na návsi. Po odborném přezkoumání bylo zjištěno, že pomník
je v takovém stavu, že jeho oprava již není možná. Nejen, že v něm byly nalezeny velké praskliny, ale také se zjistilo, že pomník
stojí na mělkém základu a naklání se. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového pomníku a úpravě jeho okolí. Po vybetonování
základu byl vztyčen nový monolit a položena nová dlažba. Zámková dlažba kolem pomníku byla vyčištěna. Jsme rádi, že se tato
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akce povedla uskutečnit před konáním Staročeských májů a naše mládež i spoluobčané mohli padlé hrdiny uctít s důstojností,
kterou si jistě zaslouží.
Hřbitov:
Po několikaletých peripetiích se konečně podařilo dořešit otázku ohledně vlastnictví hřbitova, poplatků a dalších s tímto
problémem souvisejících činností. V nejbližší době budou schváleny poplatky nájemního prostoru na pohřebišti, o kterých vás
samozřejmě budeme informovat.
Kultura:
Uskutečněné akce:
Kulturní sezónu letošního roku otevřel TJ Sokol Volárna se svým Sportovním plesem, na kterém zahrála skupina ESO Míly
Hartmana. Jako vždy, tato zábava se pyšnila hojnou účastí.
Další zábavu pro zkrácení zimních měsíců pořádal Klub volárenských žen, kde byla návštěvnost občanů toužících po zpěvu a tanci
bohužel mizivá.
30. 4. 2015 obecní úřad uspořádal na volárenském hřišti tradiční pálení čarodějnic pro naše nejmenší a jejich rodiče. Jako vždy se
tato akce setkala s velkým ohlasem.
O týden později (9. 5.) vyšla do ulic naše mládež za doprovodu Polabanky, aby oslavila Staročeské máje.
6. 6. 2015 připravil obecní úřad dětský den s velkým množstvím atrakcí, které si naše děti jistě užili.
Na co se můžete těšit:
Nejbližší akce, která nás čeká je pouť, která se koná 15. srpna. Tu by chtěl obecní úřad stejně jako v loňském roce oslavit
celoodpoledním programem a večerní zábavou. S podrobným programem budete samozřejmě včas seznámeni.
Po pouťové zábavě následuje samozřejmě ta posvícenská. Ta se uskuteční 14. listopadu.
Plány zastupitelstva:
Aktuálně se řeší dotace na chodníky, která by měla dopadnout v náš prospěch. Dále je stále v běhu kanalizace a vodovod. Nově
se uvažuje o možnostech bezdrátového rozhlasu, nového veřejného osvětlení, úpravy nástupiště autobusové zastávky mnoho
dalšího. Na tyto informace si budete muset však počkat v některém z příštích čísel volárenského zpravodaje nebo se můžete
zúčastnit zasedání zastupitelstva, kde vám budou podány informace aktuální a zodpovězeny všechny vaše dotazy.

Přejeme všem spoluobčanům a především dětem, aby si užili léto plné slunce, vody,
dovolené a všech ostatních radostí, které letní měsíce přináší.
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