
Volárenský zpravodaj  

2/2020 
 

Vážení spoluobčané, 

tento zpravodaj vychází v nelehkém období, které se dotýká nás všech. COVID 19 vtrhl do našich životů a 

převrátil nám je naruby. Ze všech stran jsme „masírováni“ médii, co smíme a nesmíme, příkazy, zákazy a 

nařízeními, ale především neuvěřitelnou záplavou informací se stále se opakujícím tématem. Koronavirus. 

Těším se na den, kdy toto slovo přestane být středobodem všech rozhovorů, a my se vrátíme do starých 

dobrých kolejí našich všedních dnů.   

Od chvíle, kdy vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav v ČR, dáváme všechny aktuální 

informace na naše webové stránky v odkazu „COVID 19“, kde je můžete bez problémů najít. 

Chtěli bychom poděkovat našim „švadlenkám“, které nám našily zdarma roušky pro potřeby obce. Také všem 

dobrovolníkům, kteří nám pomáhají nebo svou pomoc nabízí, patří naše vděčnost. Velice si Vaší pomoci 

vážíme a děkujeme za ni! 

Roušky jsou stále k dispozici na Obecním úřadě, v případě potřeby zavolejte na číslo 321 320 022 a roušky 

Vám budou doneseny. Do všech domácností byla rozvezena desinfekce, pokud budete potřebovat další, opět 

se nám ozvěte na výše uvedený telefon a desinfekci Vám rádi doručíme. 

I v této náročné době Obecní úřad nezahálí, proto nám dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami z naší 

obce… 

 

REZIGNACE NA MANDÁT 

Dne 17. 2. 2020 podala slečna Klára Janebová rezignaci na mandát zastupitele. Zastupitelstvo obce Volárna 

zasedá nyní v šesti lidech, z posledních komunálních voleb totiž nevzešel žádný náhradní kandidát, který by 

funkci zastupitele převzal. Z tohoto důvodu jsme také byli nuceni zrušit kulturní komisi. Slečně Janebové za 

její dosavadní práci děkujeme. Konec kulturní komise samozřejmě neznamená konec kultury v naší obci. 

Otěže po našem zastupiteli převzala dobrovolně paní Irena Dohaničová. Jsme tedy velice zvědaví, co si pro 

nás nachystá .   

 

DOTACE LED SVĚTLA 

Jak jsme již zmiňovali dříve, bylo zažádán o dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Poslední týden 

v dubnu by se mělo sejít zastupitelstvo kraje, které o dotacích rozhoduje. O výsledku Vás samozřejmě 

budeme informovat. 

 

  



DOTACE CHODNÍKY U HLAVNÍ SILNICE 

Pro podání žádosti na dotaci rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice je nejprve nutné připravit 

projektovou dokumentaci. Na dodavatele této projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení.  

Přihlásily se tři firmy:   

Telsig servis spol. s.r.o. – 341 000,--Kč 

Ing. Jiří Jodl, Ořech – 333 000,--Kč 

Aleš Jambor, Poděbrady – 349 000,--Kč 

Výběrové řízení vyhrála firma Ing. Jiří Jodl, se kterou byla podepsána smlouva o dílo, s termínem dodání do 

6 měsíců. 

 

DOTACE NA MOSTEK 

Stejně jako u dotace na chodníky, i zde musí být nejdříve připravena projektová dokumentace.  

Do výběrového řízení se přihlásily tyto firmy: 

Telsig servis spol. s r.o. – 73 000,--Kč 

Ing. Roman Nešpor, Kolín – 84 200,--Kč 

Aleš Jambor, Poděbrady – 78 000,-- Kč 

Vítězem řízení je firma Telsig servis spol. s r.o., byla s ní podepsána smlouva od dílo. Na vytvoření projektové 

dokumentace mají 5 měsíců. 

Pokud vyjde naše žádost o dotaci na realizaci mostku, přispěje nám společnost ZOD Zálabí a.s. Ovčáry 

finančním darem 100 000,--Kč. 

 

DOTACE – NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN 

V roce 2022 obci končí územní plán obce. Podnikáme první kroky, které jsou nutné k přípravě realizace 

nového územního plánu, včetně žádosti o dotaci. O vývoji situace Vás budeme postupně informovat. 

 

NOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DO ULICE K ČOV 

Stále řešíme osvětlení ulice směrem k ČOV. Původní nápad byl použít solární LED lampy s bateriemi, ale toto 

řešení nám nebylo doporučeno. Systémy jsou nespolehlivé a hlavně bychom museli v budoucnu řešit výměnu 

baterií za nové.  

Požádali jsme proto o posouzení možnosti instalace nových pouličních lamp u plánovaných bytových domů 

v této ulici. Dle prvotních informací musí být vytvořena projektová dokumentace a následně se může zažádat 

o stavební povolení. 

 

NÁJEM ZA HROBOVÉ MÍSTO 

V roce 2020 některým občanům končí nájemní smlouva na hrobová místa. Obec Volárna je jako provozovatel 

pohřebiště povinna 90 dní před skončením nájmu informovat nájemce o konci nájemního období. Proto již 



někteří občané obdrželi dopis s touto informací. Nové smlouvy budou připraveny až po 22. 6. 2020. Je 

připraven nový ceník za nájem hrobového místa a za služby spojené s nájmem. Tento ceník se musí nejprve 

schválit na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 

TRAKTOR, MULČOVAČ, PŘÍVĚS 

Obec Volárna rozeslala poptávky na nový traktůrek s příslušenstvím.  Porovnáváme všechny požadavky, a až 

se otevřou obchody, dořešíme jeho nákup. 

 

PLACENÍ POPLATKŮ ZE PSŮ A POPELNIC 

Obec Volárna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem posouvá termín splatnosti poplatků ze psů a 

popelnic až do 30. 6. 2020. 

 

BRIGÁDY 

Spolky TJ Sokol Volárna a HC Piráti vyčistí umělé hřiště od starého písku a dají písek nový. Dále sundají 

roztrhané záchranné sítě kolem tohoto hřiště a místo nich nainstalují nový ochranný plot. 

Naši rybáři vyčistí jako každý rok „kolíbku“, a budou celoročně udržovat pořádek okolo malé hasičské nádrže 

„Plačák". 

 

DALŠÍ INFORMACE 

 Na Obecním hřbitově byla opravena střecha (výměna hřebenáčů) na márnici. 

 Během měsíce dubna se budou opravovat další vytipované zborcené kanály. 

 Žádáme důrazně občany, aby v žádném případě nevyváželi stavební odpad do cest okolo obce. Kdo 

bude přistižen, jeho jednání bude řešeno za asistence Police ČR a přestupkové komise. Je to skutečně 

zážitek potkat při jízdě na kole cihly uprostřed cesty! 

 Také žádáme občany, aby u sběrného dvora třídily odpad. Běžnou praxí bohužel je, že se vše hází 

přes plot do velkého kontejneru, ať je to papír, komunální odpad, polystyren…atd. Sběrný dvůr se 

otevírá vždy první sobotu v měsíci, od 9:00 do 11:00 hod!!!! 

 Připomínáme, že dne 11. 4. 2020 je svoz nebezpečného odpadu a starého elektra. U sběrného dvora 

od 11:15 – 12:00 hod. 

 Abychom podpořili třídění odpadu, byly v tomto týdnu rozvezeny BIO popelnice do domácností, které 

ještě BIO popelnici neměly. Popelnice je zdarma a poplatky za svoz BIO odpadu byly zrušeny od 1. 1. 

2020. 

 Stále je možnost se na našich webových stránkách přihlásit, aby Vám do Vašich emailových schránek 

chodilo rozhlasové hlášení. Vpravo dole vyplníte svůj e-mail a jméno či přezdívku. Následně Vám 

přijde potvrzovací e-mail pro ověření pravosti Vaší adresy. Po kliknutí na odkaz v tomto emailu 

dokončíte registraci.  

 Je nám moc líto, že se díky „nouzovému stavu“ pozastavila kultura v obci, ale musíme to respektovat 

a vydržet. Věříme, že jak to bude možné, vše si vynahradíme. Divadelní představení „KVÍTEK 

MANDRAGORY“ bude přesunuto na září 2020, o přesném termínu Vás budeme informovat.   

 Pouťové odpoledne s večerním posezením s hudbou je naplánováno na pátek 7. 8. 2020. Bude se 

konat na fotbalovém hřišti. Hrát bude kytarista Ben, jsou objednané nafukovací atrakce pro malé i 



velké, stánek se zmrzlinou, pouťové koláčky a mnoho dalšího. Udírna se také rozpálí, abychom Vám 

mohli nabídnout nějaké voňavé překvapení.  

 

Děkuji za Vaši pozornost, přeji všem pohodové velikonoční svátky a pro tentokrát se s Vámi opět loučím.  

Na závěr bych Vás chtěla všechny požádat o dodržování nařízení, které nám ukládá naše vláda. Společně se 

budeme snažit vše zvládnout. Chovejte se prosím zodpovědně a ohleduplně ke svým spoluobčanům i k sobě 

samým.  V případě jakýchkoliv dotazů ohledně „nouzového stavu“ neváhejte zavolat na Obecní úřad, jsme 

Vám stále k dispozici. 

 

Dana Bayerová – starostka obce 

 


