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Slovo úvodem… 

Vážení spoluobčané, 

dostává se k Vám nové číslo zpravodaje a já doufám, že si v tomto 
předvánočním čase najdete alespoň krátkou chvilku na jeho přečtení. 
Za nové vedení obce Vám slibuji, že tento zpravodaj ve zcela nové úpravě 
bude vycházet pravidelně tak, aby se nové a především důležité informace 
k Vám dostali včas a příjemnou cestou. Než však začnete bedlivě číst 
následující řádky, dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil do října tohoto 
roku a Vám všem velice poděkoval za hlasy, které jste v letošních 
komunálních volbách odevzdali a zároveň za důvěru, kterou jste v nové 
zastupitelstvo obce vložili. Slibuji, že se vynasnažíme, aby Vám tato důvěra 
byla mnohonásobně vrácena.  

        Starosta obce 

Dovolte mi představit nové vedení obce, včetně kompetencí, za které budou jednotliví zastupitelé 
zodpovídat. 

Ing. Bc. Jaroslav Kubeš  – starosta obce 
pan Oldřich Kohoutek – místostarosta obce, veřejný pořádek 
Ing. Aleš Hůla  – finance, předseda finančního výboru 
pan Petr Orban   – kontrola, předseda kontrolního výboru 
paní Lenka Kasardová  – kultura 
paní Hana Prchalová  – zeleň a životní prostředí 
pan Zbyněk Orban   – média a prezentace obce, www stránky, zpravodaj 

Investice a dotace 

V současné době probíhá proces přípravy na tvorbu projektu s názvem „Odkanalizování obce a 
nakládání se splaškovými vodami“. Jsou vedena různá jednání o způsobu vlastního odkanalizování obce, 
možnosti přidělení dotace z různých dotačních titulů a mnoho dalších věcí spojených s tímto projektem.  
Mimo to obec v současnosti podává přihlášku do dotačního fondu Stř. kraje – Fond rozvoje obcí a měst 
s projektem úpravy chodníků při hlavní komunikaci. Současně probíhá příprava i dalších projektů (dětské 
hřiště, úprava návsi, sběrné dvory) tak, abychom mohli dostatečně rychle reagovat na nové dotační výzvy, 
které budou vypsány v průběhu roku 2011. Zároveň byla na žádost občanů zahájena jednání s obcí 
Ovčáry, automobilkou TPCA a občanským sdružením Prostor o možnosti dokončení cyklostezky 



z dotačního grantu TPCA – Partnerství pro Kolínsko. O podrobnostech a průběžných výsledcích 
jednotlivých projektů budete informováni v dalších číslech zpravodaje. 

Nové vyhlášky 

Byly schváleny následující vyhlášky týkající se komunálních a stavebních odpadů: 

1. Vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Volárna.  

2. Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Nejdůležitější informace se týká změny ceny za odvoz komunálního odpadu. Ta se ze současných 400 Kč / 
osobu mění na 450 Kč / osobu. Je to nepříjemná, ale nutná věc. V loňském roce činily celkové náklady za 
svoz 861 Kč / osobu, z čehož vyplývá, že OÚ hradil více než polovinu nákladů. V roce 2011 čekáme další 
zdražení těchto služeb, proto jsme k tomuto řešení přistoupili. 

Dále vyhláška řeší dopad na neplatiče za svoz komunálního odpadu. Jsou bohužel mezi námi i tací 
občané, kteří tuto službu neradi platí. Proto tomu, kdo nezaplatí včas, bude sazba dle nové vyhlášky 
znásobena 3x a jestli ani poté nedojde k úhradě poplatku, bude vše řešeno exekucí. Doufáme však, že 
těchto kroků nebude třeba využívat. 

Plné znění vyhlášek naleznete na vývěsce před OÚ a internetových stránkách obce. 

Zaměstnanec obce 

Pan Plaček, který se staral o úklid v naší obci, musel bohužel svou 
činnost ukončit ze zdravotních důvodů. Místo něj můžete nyní vídat 
Václava Jakubála, který byl přijat na jeho místo. V současné době se 
pan Jakubál díky sněhové nadílce nejčastěji prohání po vsi buď ve 
velkém traktoru a nebo na malém traktůrku, aby nám tu zimu alespoň 
trochu usnadnil. Přejeme mu mnoho najetých kilometrů bez nehody ☺. 

Panu Plačkovi za celou obec velice děkujeme za kvalitně odváděnou práci a chtěli bychom mu 
popřát pevné zdraví! 

V této souvislosti Vám obecní úřad děkuje za spolupráci při úklidu sněhu z chodníků a zároveň si na 
Vás dovoluje apelovat s prosbou, aby jste nenechávali svá vozidla zaparkovaná na místních 
komunikacích, neboť tím bráníte jejich zimní údržbě a znesnadňujete tak práci panu Jakubálovi. 

  



Kultura 

Uskutečněné akce: 

První adventní neděli proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po krátkém proslovu 
pana starosty jsme si pro zahřátí připili svařákem a ti mladší z nás čajem, ke kterému dostali něco 
sladkého k zakousnutí. I když to byla akce konaná na poslední chvíli, jsme 
rádi, že se nám podařilo sejít v tak hojném počtu a doufáme, že z ní vytvoříme 
příjemnou tradici. 

Dne 5. 12. byla pořádána pro naše nejmenší mikulášská nadílka, která 
proběhla v Obecní hospodě. I přes to, že u některých dětí zvítězil bacil nad 
Mikulášem, zúčastnil se nadílky velký počet omladiny. O program se jako 
vždy staral pan Slavík společně s čertem Zachariášem. 

Připravujeme: 

Dne 25. 12. proběhne již tradiční vánoční šipkový turnaj a o den později, tedy 26. 12. se chystá turnaj v 
pokeru. Obě události se uskuteční v Obecní hospodě. Podrobnosti včas naleznete na vyvěšených 
plakátech ve výše zmíněném zařízení. 

Ani na Silvestra nemusíte být zavřeni doma a dívat se skrz okno na ohňostroj. V Obecni hospodě Vám 
na závěr roku zahraje kapela Atlantic. 

V prvním zimním měsíci nového roku (29. 1. 2011) si můžete dlouhou chvíli zpříjemnit Sportovním 
plesem, který má pod taktovkou TJ Sokol. K tanci a poslechu Vám  bude hrát kapela Polabanka. 

Pro ukrácení zimy chystáme našim dětem loutkové divadlo. Vystoupení se uskuteční před plesem TJ 
Sokol, tedy 29. 1. 2011 od 15.00 hodin. 

Nábor 

Nově vznikající sdružení v naší obci „DOBROVOLNÉ HASIČKY“ 
chystají nábor členek do svých řad. Pokud se nebojíte milé dámy 
vody, neváhejte se přihlásit! Pro podrobnosti prosím kontaktujte paní 
Irenu Dohaničovou nebo Janu Hloucalovou. 

  



Internetové stránky obce 

Právě v těchto dnech se pracuje na dokončení a spuštění nových stránek naší obce. Naleznete na nich 
všechny vyhlášky, zápisy z veřejných zasedání, výběrová řízení, chystané akce a mnoho dalších informací. 
Mezi nejzajímavější novinky asi patří možnost registrace, po které vám budou chodit na váš e-mail 
všechny nově přidané aktuality. Dále se připravuje zasílání krátkých zpráv na mobil. Stránky poběží do 
konce roku ve zkušebním provozu, proto omluvte jejich případné chyby a nedodělky. Děkujeme za 
pochopení. Po spuštění prosíme o případné komentáře k novým stránkám, abychom je mohli upravit 
k vaší plné spokojenosti. 

Na internetových stránkách naleznete každé vydání „VOLÁRENSKÉHO ZPRAVODAJE“ včetně 
tohoto čísla. 

Nový poskytovatel internetu

Tento týden byl na střeše OÚ spuštěn nový vysílač společnosti WIC, která poskytuje připojení 
k bezdrátovému internetu v pásmech 2,4 a 5 GHz. Níže uvádíme ceník a kontakty na tohoto poskytovatele. 

rychlost cena bez DPH cena s DPH agregace 

4 Mb/s 250,- Kč 300,- Kč 1:10 

6 Mb/s 417,- Kč 500,- Kč 1:10 

8 Mb/s 625,- Kč 750,- Kč 1:10 

Jednatel     Vedoucí servisního oddělení 
Maršík Filip     Oliva Petr 
Mobil: 604 383 499    Mobil: 607 233 234 
e-mail: marsik.filip@wic-net.cz  e-mail: oliva.petr@wic-net.cz 

Závěrem…

Vážení a milí spoluobčané, zastupitelstvo obce si Vám všem  dovoluje popřát krásné svátky 
vánoční, bohatého ježíška a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky v nadcházejícím roce 
2011.  

PŘÍJEMNÉ A KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ. 

  


