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Milí čtenáři, vážení spoluobčané, naši Volárňáci, 

máme tu Nový rok 2020, dovolte mi tedy, abych Vám úvodem ještě jednou popřála hodně zdraví, mnoho 

soukromých i pracovních úspěchů a dny plné životní pohody. I v tomto roce se samozřejmě budeme opět 

setkávat při pracovních i nepracovních příležitostech, při kulturních, sportovních a dalších akcí v naší obci.  

Tento zpravodaj bych chtěla věnovat především bilanci roku 2019, co se nám podařilo uskutečnit, a dále Vás 

seznámit s plány na rok letošní. 

 

Co nám přinesl do obce rok 2019  

Na začátku loňského roku jsme uhradili mimořádnou splátku úvěru ve výši 1 000 000,--Kč, který byl sjednán 

na kanalizaci a vodovod v naší obci. Celková částka čerpaného úvěru z roku 2017 byla 7 000 000,--Kč, k 31. 

12. 2019 zbývá doplatit 4 384 000,--Kč. 

V prvních měsících také probíhala velmi intenzivní jednání s firmou VODOS s.r.o. Kolín (nyní Energie AG Kolín 

a.s.), abychom si vyjednali pro naší obec lepší podmínky, především vstupní hodnoty (m3) pro odběr vody 

pitné a vody odpadní. Jednání byla nakonec úspěšná a dodatek ke Koncesní smlouvě byl podepsán. Díky 

tomu bychom již neměli platit firmě Energie AG Kolín a.s. tak velkou částku za ztráty jako v roce 2018.  

Prakticky v průběhu celého roku 2019 se řešily nemovitosti, které stále nebyly napojeny na novou splaškovou 

kanalizaci. V létě proběhlo na Obecním úřadě jednání s majiteli nemovitostí a zástupcem ze Životního 

prostředí Kolín. Všichni majitelé se domluvili na řešení nakládání se splaškovou vodou. 

Vloni byly nainstalovány tři nové lavičky z vymývaného betonu a recyklovaného plastu. Také se v obci 

umístily dva koše na výkaly našich čtyřnohých kamarádů. Proběhlo zaměření obecních pozemků panem 

Vaníčkem a na základě tohoto zaměření byly obnoveny cesty za ČOV, směrem na Velký Osek. Na jejich dalších 

úpravách (především té druhé části) se bude pracovat i letos. Také se řešilo zaměření budov Obecního úřadu 

a Obecní hospody, dále pak zaměření požární nádrže „Plačák“. V obou parcích byl proveden zdravotní řez 

stromů a dřevin. 

V Obecní hospodě byla vyměněna čtyři okna. Po této výměně následovala výměna topení a vymalování. Řešili 

jsme též havarijní stav mostku za cyklostezkou směrem k TPCA. Bylo zde nainstalováno dopravní značení, 

které bylo navrženo a schváleno Dopravním inspektorátem města Kolín. I přes tato opatření stále jezdí přes 

mostek někteří velcí odvážlivci.  

Pro zpestření života nás všech bylo realizováno velké množství kulturních akcí: Maškarní karneval, Ples TJ 

Sokol Volárna, Velikonoční zdobení, Pálení čarodějnic, Staročeské Máje, zájezd na muzikál „Muž se železnou 

maskou“, Dětský den – návštěva ZOO Praha, Pouť – výstava kočárků ze sbírky paní Maláčkové + večerní 

zábava, zájezd do Kyjova, Vyřezávání dýní, Lampionový průvod, Posvícenská zábava, Vepřové hody v Obecní 

hospodě, Vánoční tvoření, Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka. V Obecní hospodě proběhl 



šipkový turnaj, v klubovně na hřišti pokerový turnaj a na Silvestra se uskutečnil druhý ročník nohejbalového 

turnaje na multifunkčním hřišti. 

Na závěr ještě informace pro fanoušky fotbalového klubu TJ Sokol Volárna. V roce 2019, podzimní část 

soutěže, se naši fotbalisté umístili ve IV. třídě okr. Kolín na čtvrtém místě s 29 body a skóre 28:21. 

 

ROK 2020 

Cena vodného a stočného pro rok 2020 

Pro letošní rok bylo stanoveny ceny následovně: 

Vodné: 69,89 Kč/m3 s DPH 

Stočné: 51,55 Kč/m3 s DPH 

 

Poplatky za popelnice  

Komunální odpad: 550,--Kč/osoba 

Splatnost poplatku je do 31. 3. 2020 nebo ve splátkách nejpozději do 30. 6. 2019. Jestliže nebude poplatek 

uhrazen, bude dotyčné osobě odeslána upomínka. Pokud i přesto nedojde k úhradě poplatku, proběhne v 

dalším kroku dle Vyhlášky obce č. 1/2019 vyměření a vymáhání platebního výměru ve výši trojnásobku 

poplatku. Pevně věříme, že se do této fáze s nikým z našich spoluobčanů nedostaneme.   

BIO popelnice: Abychom podpořili třídění odpadu, byl poplatek za BIO popelnice zrušen! 

Firma AVE Kolín s.r.o. si stále více stěžuje na velké množství BIO odpadu smíseného s komunálním, kam 

samozřejmě nepatří!  BIO odpad někteří občané také stále vozí na skládku křoví k ČOV , kde také nemá tento 

odpad co dělat!   

 

Poplatek za psa  

Poplatek za prvního psa je 100,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele také 100,--Kč. 

Splatnost poplatku je do 31. 3. 2020, pak bude následovat stejný postup jako u komunálního odpadu (dle 

Vyhlášky obce č. 2/2019).  

Při placení poplatků za psa, prosíme občany, aby nahlásili číslo čipu. 

 

Rozpočet na rok 2020 

V novém roce 2020 plánujeme: 

a) opravit další část zborcených vpustí kanalizačních šachet 

b) rekonstrukci mostku - vypracovat PD, výběrové řízení na zhotovitele a podat žádost o dotaci 

(podmínkou rekonstrukce je, že musí vyjít dotace) 

c) koupit (výběrové řízení) multifunkční traktor 

d) rekonstrukci chodníků při hlavní silnici - vyřešit pozemky, vypracovat PD, výběrové řízení na 

zhotovitele a na podzim podat žádost o dotaci 

e) výměnu dalších oken v obecní hospodě 

f) nákup a instalaci 2ks laviček v obci 



g) výměnu sítí na víceúčelovém hřišti (buď instalace nových sítí, nebo instalace oplocení) 

h) instalaci třech nových světel veřejného osvětlení v ulici k ČOV  

 

LED světla v obci – veřejné osvětlení 

Ve 49. týdnu 2019 byla podána žádost na dotaci „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Volárna“. 

Přihlásilo se dvanáct uchazečů. Soutěž vyhrála firma Stanislav Jíra, Pátek 75, Poděbrady. Jako jediná 

splňovala všechny požadavky, které byly zadány ve výběrovém řízení. Vysoutěžená cena je 834 389,--Kč 

s DPH. S firmou Stanislav Jíra byla podepsána Smlouva o dílo, po udělení dotace by měla začít rekonstrukce 

světel v měsíci březnu nebo dubnu 2020. 

 

Obecní rozhlas 

Opět se k nám dostávají informace, že nejsou někteří občané spokojeni s obecním rozhlasem. Věřte, že jsme 

pro zlepšení hlášení udělali maximum. Bylo doplněno 7 vysílacích hnízd za nemalé peníze, firma MOPOS 

Communications prošla celou vesnici a slaďovala co nejlepší poslech rozhlasu. Ale zázraky také neumějí, aby 

každý občan 100% slyšel po celý rok čistě rozhlas. Přenos zvuku zhoršují různé nepříznivé vlivy v podobě 

povětrnostních podmínek (mlha, vítr), dále olistnění stromů, čí samotná zástavba obce.  

Občané nově mohou využít systém zasílání zpráv do e-mailových schránek, tento systém je spuštěn od 1. 10. 

2019. Jednoduchým způsobem se na stránkách obce zaregistrujete a následně Vám budou zasílána všechna 

hlášení místního rozhlasu. 

 

Veřejné studně v obci Volárna 

Obec Volárna má pět veřejných studní, ze čtyř se odebírá voda. Obec je povinna mít ke každé studni 

projektovou dokumentaci, proto jsme z cenových nabídek vybrali a objednali firmu GEOSERVIS Kutná Hora, 

která nám zpracuje hydrologické posudky a následně PD. U studní, kde se voda odebírá, musí být také 

zpracovaná žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. 

U třech studní jsme nechali udělat rozbory vody, zda je pitná. Studna u čp. 85, studna v parku u návsi a vrt u 

koupaliště.  Ani jeden rozbor nevyšel jako „voda pitná“. U prvních dvou studní občané vodu požívají pouze 

jako vodu užitkovou. Z vrtu u koupaliště lidé čepovali vodu jako pitnou, proto zde byla umístěna značka s 

informací, že voda není pitná. Po rozborech bylo zjištěno, že ve vodě je vyšší množství amonných iontů. 

Kompletní výsledky rozborů vody jsou k nahlédnutí na OÚ a byly také dány na naše webové stránky. 

 

Děkuji za Vaši pozornost a zase brzy na shledanou. 

 

Dana Bayerová – starostka obce 


