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Slovo starosty: 

Vážení spoluobčané, 

chtěl bych Vás tímto způsobem oslovovat v úvodu každého vydání našeho obecního zpravodaje. Účelem 
tohoto rozhodnutí je především to, abyste informace o dění v obci dostávali nezkreslené a konkrétní. Rád 
bych se touto formou vyjádřil k období minulému, ale zároveň alespoň částečně nastínil dění a plány obce 
období příštího.  

V minulém zpravodaji jsme informovali o svozu bioodpadu. Zde jsme mylně uvedli, že svoz probíhá 1× týdně. 
Svoz bioodpadu probíhá samozřejmě 1× za 14 dní. Za tuto chybu se omlouváme. Jsem velmi potěšen 
zvýšeným zájem ze strany občanů o nádoby na tento odpad. V letošním roce bude skládka bioodpadu ještě 
tolerována v prostorách u Váhy. Po jejím kompletním odstranění, které proběhne ještě v letošním roce, příští 
rok rozhodně obec tento odpad likvidovat nebude. Dřevěný odpad bude v blízkém období zlikvidován, aby 
byl prostor skládky připraven pro příští sezónu. Žádáme o udržování pořádku a upozorňujeme, že skládka je 
pouze pro občany naší obce. 

Děkuji našim občanům, kteří si pravidelně upravují prostor svého domu. Je to příjemné zjištění, že se najdou 
lidé, kteří mají zájem, aby naše obec byla čistá a upravená. 

Zastupitelstvo obce projednávalo možnost opravy místního rozhlasu, na jehož špatnou funkčnost se nám 
hromadí stížnosti. Po jednáních bylo rozhodnuto o vybudování nového bezdrátového systému. Nabídky 
firem na jeho realizaci máme, ale vzhledem ke stanovené ceně díla a dle Směrnice o zadávání zakázek malého 
rozsahu, musí být provedeno výběrové řízení.  

Započato bylo rovněž s drobnými opravami místních komunikací a vpustí při hlavní silnici. Zde jsme naplnili 
objem prací přesně do částky dle směrnice. 

Byla podána žádost o poskytnutí dotace na chodníky z Programu 2015 ze Středočeského Fondu rozvoje obcí 
a měst „Program obnovy venkova“. Zde čekáme na závěrečné vyhodnocení naší žádosti. 

Další žádosti o dotaci na akci vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod postupují do dalšího kola 
výběrového řízení. V současnosti se zpracovává žádost o zařazení do Seznamu akcí pro grant MZe – Podpora 
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu. 

V současné době nejaktuálnější akce, která nás čeká je „Volárenská pouť“. Chci Vás všechny co nejupřímněji 
pozvat na pouťové odpoledne s bohatým programem do sálu místního pohostinství. Pevně věřím, že strávíte 
příjemný čas společně s dětmi, na které jsme samozřejmě také nezapomněli. 

Odpoledne bude začínat přehlídkou svatebních šatů, kde načesanými a nalíčenými modelkami a modely 
budou naše dívky, mládenci, ženy a děti. Poznáte je vůbec? Přehlídkou budou provázet moderátoři 
„Krafťáci“. 

Následovat bude vystoupení klauna Cucína, který určitě pobaví naše děti i s doprovodem. 
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Odpoledne bude pokračovat vystoupením skupiny Pepino Band, známé z programu TV Šlágr. 

Večer hraje při taneční zábavě kapela ESO M. Hartmana. 

Přeji Vám hezkou a příjemnou zábavu. 

O. Kohoutek – starosta obce Volárna 

 

Za realizaci přehlídky šatů je nutné poděkovat především Salonu Afrodite a TJ kadeřnictví. 

Salon Afrodite, který sídlí v Kolíně ve Školské ulici, je salon s 18letou tradicí, který Vám přináší jedinečnou 
nabídku toho nejlepšího pro Vaši svatbu, ples i další významné události.  Stará se o to, aby Váš svatební či 
maturitní den byl tím nejkrásnějším ve Vašem životě… 

TJ KADEŘNICTVÍ se nachází v Kolíně - Zálabí, v blízkosti centra, s dobrou dostupností a parkováním. Design 
nového kadeřnictví spočívá v neotřelém vnímání krásy, účelovosti, originality a osobního přístupu obou 
majitelek Terezy Patočkové a Jitky Skalníkové. 
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Odpadové hospodářství a pořádek v obci: 

Je politováníhodné, že někteří z našich občanů neváhají a s klidným svědomím naházejí 
velkoobjemový odpad do kontejneru, který je určen na železo. Prosíme o navštěvování 
sběrného dvoru v otvíracích hodinách, kdy můžete odpad umístit tam, kam patří a není 
nutné házet ho přes plot! 

Provozní doba sběrného místa: 

- KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17.00 DO 18.00 HODIN 
- KAŽDOU SOBOTU OD 9.00 DO 11.00 HODIN 

 

Kultura: 

Na co se můžete těšit: 

15. srpen 2015 – Pouťové odpoledne a večerní 
zábava za doprovodu kapely ESO 

 

 

 

16. srpen 2015 – TJ SOKOL Volárna pořádá pouťové fotbalové odpoledne. Od 14.00 proběhne zápas žáků a 
od 16.00 zápas mužů. 

29. srpen 2015 – TJ SOKOL Volárna pořádá zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“. Odjezd 
v 5.30 hod. od Obecní hospody Volárna. Cena zájezdu je 200 Kč. Přihlášky je možné podávat u  pana Václava 
Čapka – mobil: 603 249 369. 

14. listopad 2015 – Posvícenská zábava. K tanci a poslechu zahraje známá kapela ECHO 91. 

5. prosinec 2015 – Mikulášská besídka pro naše nejmenší a jejich rodiče. Začátek od 14.00 hodin v Obecní 
hospodě. 

Hřbitov: 

Na posledním zasedání zastupitelstva obce byla odsouhlasena smlouva o nájmu hřbitovního místa a poplatky 
dle velikosti hrobu. Poplatky jsou stanoveny na dobu 5 letého pronájmu. Cena urnového hrobu – 170 Kč, 
jednohrob – 255 Kč a dvojhrob – 340 Kč. Uzavřít smlouvu o nájmu a zaplatit poplatek mohou občané 
v úředních hodinách na OU. 

Opustili nás… 

pan Chloupek Ladislav 
paní Svobodová Marie 
pan Luťha Milan 
pan Mašek František 

Upřímnou soustrast rodinám pozůstalých. 
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