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Vážení spoluobčané, 

po dlouhé odmlce se k Vám opět vrací náš volárenský občasník. Doufáme, že se nám jej podaří dodávat do vašich schránek 

s větší pravidelností, než tomu bylo doposud. Nejprve nám dovolte, abychom Vám poděkovali za vaše hlasy v komunálních 

volbách, které proběhly v říjnu tohoto roku. Budeme se snažit nezklamat Vaši důvěru, kterou jste do nás vložili. 

Nyní nám dovolte představit nové zastupitelstvo obce Volárna pro roky 2014 – 2018: 

Kohoutek Oldřich - starosta obce 

Pelikán Radek  - místostarosta obce 

Mácha Rostislav - předseda finančního výboru 

Plaček Miloš  - předseda kontrolního výboru 

Bayerová Dana  - předsedkyně kulturního výboru 

Hanek Aleš  - předseda výboru pro zeleň a životní prostředí 

Orban Zbyněk  - předseda mediálního a prezentačního výboru 

Svoz komunálního odpadu během vánočních svátků: 

Dle informací společnosti AVE Kolín, která zajišťuje v naší obci svoz odpadu, bude během vánočních svátků svoz probíhat 

následovně: 

V 52. týdnu (tj. od 22. do 28. 12. 2014) nebudou v linkách žádné změny, tzn. svoz veškerých odpadů proběhne dle 

harmonogramu. 

V 53. týdnu (tj. od 29. 12. do 4. 1.) bude jediná změna, a to ve čtvrtek 1. 1. 2015, kdy nepojede žádný svozový vůz.  

Náhradní svoz za čtvrtek proběhne v pátek 2. 1. 2015, a páteční svoz se tak posune na sobotu 3. 1. 2015 (např. separované 

odpady). 

Odpadové hospodářství v obci: 

Dne 15. 11. 2014 v naší obci proběhl svoz nebezpečného odpadu. Mrzí nás, že opět někteří z našich spoluobčanů nerespektují 

pravidla a zahrnují odpadem okolí sběrného dvoru již týden dopředu. Před sběrným dvorem se tak objevují ledničky, 

pneumatiky, okenní rámy se sklem a další výdobytky moderní civilizace. Pokud bude k takovým událostem docházet i nadále, 

dočkáme se bohužel v blízké budoucnosti doby, kdy budou některá veřejná prostranství sledována kamerovým systémem. 

Podobný problém s odpadem máme i na obecním pozemku v blízkosti Váhy, který příležitostně sloužil k ukládání dřevin v jarních 

měsících, jenž byly později spáleny. Bohužel, i zde si někteří z nás dřeviny spletli s kompostem, případně s místem, kde se dá 

uskladnit cokoliv, a tak na tomto pozemku nacházíme samé „poklady“ z našich domácností. I zde se zamyslíme, jak nadále 

zamezit těmto nepříjemnostem. 

Parkování nákladních vozidel na autobusové zastávce: 

Jistě si mnozí z vás všimli, že se občas v oblasti autobusové zastávky nachází odstavená nákladní vozidla, která brání běžnému 

provozu automobilů, ale především autobusů. Byli jsme již upozorňováni ředitelstvím autobusové dopravy, že někteří z řidičů 

odmítají zajíždět do naší obce, protože zde není možné zastavit a zajistit bezpečné nastoupení/vystoupení osob právě díky 

překážejícím nákladním vozidlům. Pro OÚ je velmi nepříjemné řešit takovouto situaci. Chtěli bychom vás, kterých se to tyká, 

požádat, aby v rámci bezpečnosti spoluobčanů (a především dětí) řešili parkování jiným způsobem. Obecní úřad tuto situaci 

konzultoval i s Policí ČR, a bylo nám sděleno, že je přímo povinností zastupitelstva, takovéto vozidlo nafotit včetně poznávacích 
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značek, a celou věc jim předat k šetření. Neradi bychom přistupovali k takovýmto krokům, ale pokud se nákladní automobil 

v prostoru zastávky opět objeví, nebudeme váhat a této možnosti využijeme. 

Kultura: 

Uskutečněné akce: 

Prvním kulturním počinem nového zastupitelstva byl lampiónový průvod obcí, který se uskutečnil 7. listopadu. Jsme rádi, že se 

nám děti s rodiči sešli v tak hojném počtu, a že počasí přálo i závěrečnému ohňostroji, který byl odpálen za veselého odpočtu 

našich dětí. 

30. listopadu proběhlo rozsvěcení vánočního stromu na návsi obce. Po krátkém proslovu pana starosty a nádherném vystoupení 

dětí z MŠ Jestřábí Lhota, za které jim děkujeme, došlo i na ochutnávku tradičního svařáku. 

6. prosince proběhla pro naše děti mikulášská besídka v sále obecní hospody. Děti i jejich rodiče si užili zábavné odpoledne 

s čerty a Mikulášem. 

Na co se můžete těšit: 

Nejbližší akcí ve vánočním období je již devátý ročník šipkového turnaje, který začíná 25. 12. v Obecní hospodě od 14.30 hodin. O 

den později 26. 12. proběhne na témže místě druhý ročník šipkového klání našeho něžného pohlaví. 

Pokud nemáte na 31. 12. jiný program, přijďte Nový rok oslavit do Obecní hospody na taneční zábavu. 

Plány zastupitelstva obce na rok 2015: 

Na závěr zpravodaje, bychom Vám alespoň ve stručnosti chtěli představit některé z připravovaných plánů OÚ: 

Právě v těchto dnech se řeší dokončení žádosti na vyhlášené dotace TPCA, které bychom chtěli využít na dokončení dětského 

hřiště. Na hřišti chybí ještě některé prvky, které bychom tam chtěli dodat, ale především oplocení, které by zabránilo 

samovolnému pobíhání našich čtyřnohých kamarádů v tomto prostranství, a umožnilo dětem, aby si hráli v hygienicky 

nezávadném prostředí. 

Další akcí, která nás v příštím roce čeká, je oprava kanalizačních jímek, oprava propadlých částí a vyčištění. Na jaře se také začne 

s opravou silničních potahů (opravy výtluků, atd..). 

Jako další úkol pro příští rok, je získání dotace na opravu chodníků, které to v některých částech obce již opravdu potřebují, a 

rekonstrukci prostoru autobusové zastávky. Chceme změnit nástupní prostor včetně ostrůvku a dopravního značení tak, aby se 

především zvýšila bezpečnost pro naše děti i nás ostatní. 

Plánů do budoucna máme opravdu velké množství, ale je potřeba dokončit nejprve ty vytyčené a následně se pustit do těch 

dalších… 

Nyní již nezbývá opravdu nic jiného, než Vám všem, našim spoluobčanům, popřát klidné a 

pohodové prožití vánočních svátků, bohatého ježíška a do nadcházejícího roku 2015 

hodně štěstí, spokojenosti, lásky a především pevného zdraví!  


