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Vážení spoluobčané, 

letošnímu roku nezbývá již nic jiného, než několika krátkými 

krůčky dojít ke svému závěru, za kterým nás čeká rok nový. 

Než se však s tím současným rozloučíme, stihne nás všechny 

nyní v předvánoční době ještě trochu potrápit, protože tento 

čas je naplněn lehkou nervozitou způsobenou sháněním 

dárků, pečením cukroví a úklidem. Můžeme asi jen marně 

doufat, že za svou snahu budeme přírodou odměněni bílými 

Vánocemi, ale naděje, že nás alespoň na Štědrý den zasype 

sněhová peřina tu samozřejmě stále je. 

Dříve, než se plně oddáte vánočním svátkům, dovolte nám se s vámi podělit o vyhodnocení úkolů a cílů, které 

jsme si na rok 2015 stanovili. 

Hned na počátku nového volebního období byla podána žádost na poskytnutí dotace na výstavbu chodníků 

z Programu 2015 ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. V jarním ani v podzimním termínu jsme 

bohužel neprošli závěrečnými výběry. 

V měsíci dubnu jsme zahájili jednání o opravě Pomníku padlých, který byl již ve velmi špatném stavu a 

rozhodně nepůsobil důstojným dojmem. Po vyhodnocení stavu kamenickou firmou a zhodnocení všech pro 

a proti jsme došli k závěru, že pomník nemá význam opravovat, ale že je potřeba vybudovat pomník nový. 

Současně s novým pomníkem byla provedena i úprava jeho okolí. Jsme rádi, že se vše podařilo dokončit ve 

velmi krátkém termínu a Staročeské máje letošního roku tak mohly proběhnout v novém prostředí. 

V letním období byla snaha vyklidit prostor skládky - roští a nechtěný „zelený svoz“. Částečné vyklizení, které 

bylo finančně celkem dost nákladné, ale díky některým naším aktivním spoluobčanům přišlo vniveč, protože 

neváhali a odebranou část pomohli opět doplnit. V zimních měsících dojde k vyklizení celého prostoru a 

vyhláškou o odpadech se zakáže v tomto a jiném místě skladování. Občané mají možnost využívat hnědé 

popelnice. Na vyskladnění většího množství si musí sjednat kontejner a zaplatit jeho odvoz. Děkujeme 

občanům, kteří nádoby na bioodpad využívají. 

Velmi zdařilou akcí byla organizace pouťového odpoledne. Módní přehlídka ve vlastním podání 

předvádějících pod záštitou TJ kadeřnictví a salonu Afrodite byla prostě skvělá. Děti si svou část dne užily 

s klaunem Cucínem a závěr odpoledne byl věnován hudební produkci v podání Pepino BANDu. Večerní 

zábavu doprovodila kapela ESO Míly Hartmana. 

Drobné opravy komunikací a propadlých vpustí, které byly po obci provedeny, určitě splnily svůj účel, ale 

nevešli jsme se bohužel finančně do vyhrazené částky, proto nebyla provedena oprava silnice u hřbitova. 

Také nebylo provedeno plánované vyčištění kanalizace v ulici u „Plačáku“. Obě akce máme již naplánované 

v rozpočtu na rok 2016. 
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Bylo poptáno několik firem na realizaci projektu „Obecní rozhlas“. Po schválení nové vyhlášky o malých 

zakázkách bude oslovena firma vybraná zastupitelstvem obce k realizaci rekonstrukce rozhlasu. 

V současné době se dokončuje dokumentace k připravovaným žádostem o dotace na dobudování dětského 

hřiště, dále připravujeme dokumentaci k žádosti o zateplení budovy Obecního úřadu a dát ji tak již velmi 

potřebný nový kabát. 

Zastupitelstvo obce bude také řešit financování a výběr firmy pro výstavbu čistírny odpadních vod, kanalizaci 

a vodovod. Úkol určitě nelehký, který je během na dlouhou trať. 

Vzhledem k tomu, v jakém stavu se již delší dobu nachází vodní 

nádrž Váha a pochybnostech, že je v těchto místech stále ještě 

k nalezení větší množství rostliny růžkatce potopeného, byla 

zahájena jednání o možnosti získání této vodní nádrže do vlastního 

užívání. Pokud by se podařilo vyjmout tuto lokalitu z oblasti 

chráněného území, znamenalo by to pro obec získání velmi 

krásného území, které by se stalo po náležitých úpravách krásnou 

odpočinkovou zónou obce. 

V listopadu byla také zahájena výsadba ovocných stromů podél „Kolíbky“ směrem k lesu. V příštím roce 

budeme v této výsadbě samozřejmě pokračovat. 

V letošním roce byly také poměrně intenzivně řešeny stavební parcely, které obec vybudovala za Joskovými. 

Na prostředním pozemku se brzy začne stavět, poslední (trojúhelníkový) je před podpisem smlouvy k prodeji 

a první pozemek obec vykupuje zpět vzhledem k jistým okolnostem, aby byla záhy prodána jinému zájemci. 

V roce 2016 by se měl v obci Volárna uskutečnit závod silničních motocyklů na přírodním okruhu. Tento 

závod by měl proběhnout poslední prázdninový víkend, tedy 27. – 28. 8. 2016. Přejeme organizátorům, aby 

se jim závody v naší vesnici podařilo uskutečnit. Ve spolupráci s pořadateli vás budeme průběžně o těchto 

závodech informovat. 

 

 

Nyní již nezbývá opravdu nic jiného, než 

Vám všem, našim spoluobčanům, 

popřát klidné a pohodové prožití 

vánočních svátků, bohatého ježíška a do 

nadcházejícího roku 2016 hodně štěstí, 

spokojenosti, lásky a především 

pevného zdraví! 


