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1/2019
Milí čtenáři, vážení spoluobčané, naši Volárňáci,
protože jsme v nedávných dnech vstoupili do nového roku, dovolte mi na začátek zpravodaje, abych Vám
ještě jednou popřála šťastný a pohodový rok 2019, mnoho životních i pracovních úspěchů, a především,
pevné zdraví! Dále bych Vám chtěla opětovně poděkovat za důvěru, kterou jste vložili do zastupitelstva díky
svému hlasování v komunálních volbách. Věřím, že se s mnohými z Vás budeme potkávat na zasedáních
zastupitelstva obce, kulturních akcích i jiných příležitostech a na tato společná setkání se již nyní těším…
Nové zastupitelstvo funguje sice krátce, ale i tak pro Vás máme několik novinek, o které bychom se s našimi
spoluobčany chtěli podělit. V listopadu a prosinci 2018 se nám podařilo zorganizovat v naší obci velké
množství kulturních akcí: Posvícenská zábava, Lampionový průvod, Vánoční zdobení, Rozsvícení stromu a
Mikulášskou zábavu. Doufáme, že si každý z našich občanů nalezl chvíli, aby alespoň některou z našich akcí
navštívil.
V závěru loňského roku se mimo jiné řešil nemalý počet dalších menších úkolů. Jmenujme alespoň některé.
Zprovoznění několik let nefunkční sirény (poděkování patří panu Petru Orbanovi), pokácení převislé vrby na
pozemku místního pohostinství. Vrba byla pokácena na základě žádosti občanů, v podzimním čase díky
opadávání listí vznikal v ulici neskutečný nepořádek. O likvidaci vrby se postarali manželé Hankovi, kterým
touto cestou také děkujeme.

Dále Vás chceme seznámit s několika informacemi pro rok 2019. Všechny důležité a aktuální zprávy budou
vždy vyvěšeny na obecních webových stránkách www.volarna.cz.

Voda a kanalizace - vodné a stočné pro rok 2019
Ceny vodného a stočného byly pro letošní rok stanoveny následovně:
Vodné: 68,94Kč s DPH/1 m3
Stočné: 49,39Kč s DPH/1 m3
Na www stránkách pro vás připravujeme samostatnou stránku s informacemi k vodě a kanalizaci (aktuální
ceny, kontakty na servis, atd.)
Kdo z občanů nemá provedené napojení na kanalizaci, volejte na toto číslo pro odvoz splašků – p. KONYVKA,
tel: 603 557 122, který Vám na odpadní vodu vystaví doklad o ekologické likvidaci. Tento doklad si prosím
uložte, v případě doložení na životní prostředí.

Občané, kteří zaplatili dar obci (22 000,--Kč) na vodovod a kanalizaci přes účet a nevyzvedli si ještě
potvrzení pro finanční úřad, ať se co nejdříve dostaví na OÚ v úředních hodinách.

Poplatky za popelnice a za psa pro rok 2019
Pro tento rok zůstávají poplatky za popelnice i za psa stejné:
Komunální odpad:

550,--Kč/osoba

Bio popelnice:

300,--Kč/domácnost

Poplatek za psa:

100,--Kč/1 pes

Poplatky je možné zaplatit hotově na OÚ, v úředních hodinách u paní Janebové, nebo na účet č.
8728151/0100, VS: č.p., do poznámky: jméno a příjmení.

Tříděný plastový odpad - žluté popelnice
Z důvodu neustálého „nepořádku“ v obci v podobě rozlítaných plastů po ulicích, jejichž zdrojem jsou špatně
zavírané kontejnery a zanechávání pytlů s plasty vedle kontejnerů, se zastupitelstvo obce rozhodlo přijmout
nabídku od společnosti AVE a od 1. 3. 2019 zruší všechny velké žluté kontejnery na plasty v obci. Kontejnery
budou nahrazeny žlutými popelnicemi o objemu 240L, kterou dostane každá domácnost.
Výhody vyplývající z tohoto řešení pro občany i pro obec:
1)
2)
3)
4)

Zamezí se nepořádku v obci
Popelnice pro domácnosti budou zdarma
Občané (hlavně ti starší) nemusí nikam chodit a odnášet plasty
Vývoz popelnic bude jednou měsíčně, k popelnici občané dostanou popis, které „plasty“ do této
popelnice patří.
5) Dle zkušeností z jiných obcí tento systém vede ke zvýšení objemu
tříděného plastového odpadu. Více vytříděného odpadu znamená
zvýšenou návratnost financí od EKO-KOMU a.s. do pokladny OÚ.
Tyto finance jsou následně využívány k platbám za vývoz dalšího
odpadu v naší obci.

Sběrný důr
Za rok 2018 se kontejner na velkoobjemový odpad ze sběrného dvora vyvážel celkem 7×. Cena vývozů činila
35 565,--Kč.
Dle informací a zkušenosti od firmy AVE, se tento kontejner v okolních obcích vyváží dvakrát, maximálně
třikrát ročně. U nás se vyveze a během jednoho týdne je opět plný? Tento fakt je téměř neuvěřitelný.
Zastupitelstvo obce se proto dohodlo, že od 1. 1. 2019 se bude sběrný dvůr odemykat jednou měsíčně. Vždy
první sobotu v měsíci, a to od 9:00 hod do 11:00 hod.
Prosíme občany, aby nábytek, postele, sedací soupravy a podobně, pokud to bude technicky jen trochu
možné, pořezali, rozštípali či rozebrali na menší kusy. Je to tak trochu smutné, když polovinu objemu
kontejneru zaberou dvě šatní skříně, které není jejich majitel schopen rozbít na jednotlivé části. Děkujeme.

Telefonní budka

Na OÚ přišel informační dopis od O2 Czech Republic a.s., že jejich přístroj vykazuje dlouhodobě minimální
provoz, což je pro společnost neekonomické. Dle čj. ČTÚ-41 366/3017-610/VI končí k 31. 12. 2018 povinnost
provozovat tento veřejný telefonní automat jako univerzální službu, a proto bude tato telefonní budka
zrušena. Rušení telefonního automatu bude probíhat během roku 2019 v několika etapách (demontáž
telefonního automatu a následně zrušení hovorny).

Hroby
Prosíme občany, kteří ještě nezaplatili nájem za hrobové místo, aby tak učinili. Bude s nimi podepsána
nájemní smlouva, dle nového „Řádu veřejného pohřebnictví“ na 15 let, v úředních hodinách u paní Janebové.
Cena:
Urnový hrob: 34,--Kč/rok
Jednohrob:

51,--Kč/rok

Dvojhrob:

68,--Kč/rok

„Účelová dotace“ za včasné napojení na kanalizaci
Stále se vyplácí „účelová dotace“ pro občany, kteří se včas napojili na kanalizaci (tj. červen, červenec a
srpen). Dotaci je možné si vyzvednout opět u paní Janebové v úředních hodinách.

Touto informací se s Vámi pro tuto chvíli loučím, děkuji za pozornost a čas věnovaný volárenskému
zpravodaji.

Dana Bayerová – starostka obce

