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Vážení spoluobčané, 

 letošní rok nám utekl jako voda, a i přesto, že jeho největším tématem byl bohužel 
koronavir, který zásadním způsobem ovlivnil běh našich životů a donutil nás k velkému 
množství omezení, snažili jsme se ze sebe vydat maximum pro naší obec. Níže najdete letošní 
bilanci toho, co se povedlo uskutečnit, budoucích plánů a dalších informací. Velmi nás mrzí, 
že díky omezením se neuskuteční akce spojené především s předvánočním časem, ale myslím, 
že je to malá cena za zdraví nás všech. 

 
INTEGRACE DOPRAVY, NOVÉ AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 
Integrace dopravy na Kolínsku a Královéměstecku nastane v prvním čtvrtletí roku 2021. Již nyní jsou k 
dispozici nové jízdní řády, které pro vaši informaci najdete na našich internetových stránkách. O přesném 
termínu, ve kterém začnou platit, Vás budeme včas informovat. Došlo k přečíslovaná linky 539 na linku 705. 
Ta se stane průjezdnou linkou městem Kolín, s možností přímého spojení např. ke gymnáziu či nemocnici. 
Linka 705 také nově propojí naši obec s městem Poděbrady a nabídne možnost cestování tímto směrem. 
Linka 481 z hlediska četnosti provozu bude organizována ve špičkách v hodinovém intervalu. Linka 705 
v intervalu dvouhodinovém. 
Stále také probíhají jednání s TPCA ohledně výstavby nové zastávky u plánovaného obchodní centra a 
napojením této zastávky na autobusovou dopravu. 
 
OPRAVA KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ 
Na jaře proběhla druhá etapa oprav kanalizačních vpustí, další řada oprav bude pokračovat v roce 2021. 
 
OPRAVA POMNÍKŮ 
V létě byly vyčištěny pomníky u autobusové zastávky, na hřbitově a na polní cestě do Sán. Povrchy pomníků 
byly zbaveny mechu, napenetrovány a následně proběhla oprava písma. 
 
TRAKTOR, MULČOVAČ, PŘÍVĚS + malý vozík 
Pro potřeby obce byl zakoupen nový multifunkční traktůrek spolu s mulčovačem a přívěsem.  
Dále byl zakoupen malý vozík za sekací traktůrek, který pan Hanek a pan Čapek upravili na sběr listí.  
 
VÝMĚNA ZBÝVAJÍCÍCH OKEN V OBECNÍ HOSPODĚ 
V měsíci srpnu byla vyměněna zbývající okna v Obecní hospodě a sále. Vzhledem ke stáří a stavu těch 
původních, která již přestávala sloužit, si to naše kulturní zařízení již dávno zasloužilo 
 
DOTACE  - REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Během léta proběhla výměna stávajících svítidel veřejného osvětlení za svítidla s moderní LED technologií. 
V srpnu byla dokončená rekonstrukce předána obci bez jakýkoliv výhrad.  Světla jsou nastavena tak, aby 
svítila konstantně po celou noc, pro vyšší bezpečnost a pohodlí při pohybu venku v nočních a ranních 
hodinách. Úspora elektrické energie bude nejméně 50% z původní spotřeby. Věříme, že nová svítidla budou 
dobře sloužit k plné spokojenost našich občanů. 
 
DOTACE - CHODNÍKY PODÉL HLAVNÍ SILNICE + NÁVES 
Pro žádost o dotaci byla zpracována projektová dokumentace. Nyní se čeká na vyjádření všech příslušných 
úřadů. Do projektu byla zahrnuta i úprava naší návsi, která se dlouhodobě jeví jako problematická, zejména 



vzhledem k bezpečnosti při pohybu osob v této časti obce. V projektu je proto navrženo úplně nové řešení 
návsi. Počítá se s navýšením zeleně a vytvořením parkovacích míst. Především je zde řešeno bezpečné 
přecházení pro naše děti i dospělé občany. Vypracovaný projekt je k nahlédnutí na OÚ a bude vyvěšen na 
našich webových stránkách. Věříme, že nám vyjde dotace, která by měla pokrýt 85 % nákladů. Dotace by 
měla být vyhlášena na podzim roku 2021. 
 
DOTACE – MOSTEK (cyklostezka směrem k TPCA) 
Na výstavbu mostku máme schválené stavební povolení na základě vypracované projektové dokumentace. 
Nyní čekáme na vyhlášení příslušného dotačního programu, kam bude naše žádost podána. 
V případě schválení dotace nám přispěje společnost ZOD Zálabí a.s. Ovčáry finančním darem 100 000,--Kč. 
 
DOTACE – NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 
Nový územní plán pokračuje dle Smlouvy o dílo. 
 
NOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DO ULICE K ČOV 
V ulici směrem k ČOV chybí u nové a plánované zástavby veřejné osvětlení. Aktuálně je připravován projekt 
pro doplnění světel v této ulici. Po předání projektu obci bude výběrovým řízením určena firma, která nové 
veřejné osvětlení zrealizuje. 
O termínu výstavby Vás budeme průběžně informovat. 
 
HAVARIJNÍ STAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SMĚR VELKÝ OSEK 
Díky poškozené lampě bylo přerušeno osvětlení směrem na Velký Osek. Lampa zborcená po havárii byla nově 
postavena, škoda byla uhrazena pojišťovnou. Veřejné osvětlení bylo v měsíci listopadu zprovozněno.  
SVÍTÍME .  
 
VYČIŠTĚNÍ „KOLÍBKY“ 
Letos nás potrápily dva velké přívalové deště. Aby se voda z obce dostala rychleji,  proběhne vyčištění a odvoz 
sedimentu z vodoteče „kolíbka“, a vyčištění a odvozu sedimentu z odtoku u koupaliště. Tyto práce budou 
vykonány na náklady obce.  
O vyčištění důležitých odvodňovacích kanálů par. č. 1200 a 1194 jsme zažádali Státní pozemkový úřad. Jsou 
jejich majitelem a práce budou provedeny na jejich náklady. 
  
STABILNÍ A RYCHLÝ INTERNET PO „PEVNÉ LINCE“  

Firma CETIN nás informovala o možnosti rychlého internetu po “pevné lince“. Všude tam, kde byla dříve 
pevná linka, je dnes možné připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s. 

VÝHODY pevné sítě: 

 možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu 

 stabilita připojení i za špatného počasí, 

 udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených zařízení najednou, 

 internetová TV s možností zpětného zhlédnutí a nahrávání (= řešení přechodu televizního 

vysílání na DVBT-2), 

 sledování videí online bez sekání a v nejvyšší HD kvalitě, 

 možnost změny poskytovatele internetu bez nutnosti měnit síť. 

(jako např. u elektřiny – dráty stejné, dodavatel jiný). 

Společnost CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé 

internetu – operátoři, které dobře znáte a už v současné chvíli od nich třeba využíváte řadu různých služeb 

včetně mobilního volání. Na stránkách www.zrychujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat 

konkrétní nabídku od Vámi vybraného poskytovatele. Vždy se jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou 

http://www.zrychujemecesko.cz/


televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných balíčků, např. 

s mobilním voláním. 

Nevíte-li si rady, zvolejte na infolinku CETIN 238 461 111 (každý všední den od 8:00 – 16:00). 

CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná ve většině domácnost v České republice. Navazuje 

na dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO TELCOMU  a spravuje sítě v jeho původním majetku. Pokud již 

pevnou nemáte, nebo jste kabel odstřihli, případně je na sloupu před domem, tak nevadí. Přípojku lez 

kdykoliv obnovit. 

 
ODPADY 
Odpadové hospodářství je poměrně rozsáhlým tématem tohoto zpravodaje. Máme pro Vás velké množství 
důležitých novinek. 
 
První informací je nutné navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2021. Není to informace 
právě příjemná, ale věřte, že nutná.  Navýšení bude z částky 550Kč/1 občan na částku  650Kč/1 občan.  Na 
veřejných zasedání jsme toto navýšení avizovali po celý rok. Do poplatku za odvoz komunálního odpadu se 
nevztahuje poplatek za odvoz odpadu velkoobjemového, jak si někteří občané bohužel asi myslí. 
 
Pro informaci :  
Kalkulace roku 2018 - odpady 
Příjmy:  357 781 Kč 
Výdaje:  653 313 Kč 
Obec doplácela: 295 532 Kč 
 
Kalkulace roku 2019 - odpady 
Příjmy:  379 340 Kč 
Výdaje: 723 010 Kč 
Obec doplácela: 343 670 Kč 
 
Sami zde vidíte, jak ceny stoupají, a vše se zdražuje. I letos nám firma AVE pro rok 2021 zdraží všechny 
poplatky na odvoz a likvidaci odpadu.  Je to dané trhem práce, novým zákonem o odpadech, navyšování ceny 
o inflaci, mzdy zaměstnanců, pohonné hmoty atd. 
 

Na obec se hrne mnoho nových povinností, co se týče odpadů. Vzhledem k tomu, že obec je ze zákona 
povinna od 1. 1. 2020 vytřídit 50% odpadů, a bohužel se na tyto čísla vůbec nedostaneme 
(pohybujeme se někde kolem cca 30% vytříděného odpadu – bude upřesněné v I. Čtvrtletí 2021), 
musíme se snažit postupně motivovat a učit občany, aby stále více třídili. Víme, že je tu hodně 
domácností co opravdu odpad třídí, ale bohužel na druhé straně je tu hodně domácností, které třídí 
velmi málo. Je to běh na dlouhou trať, ale čím dřív začneme, tím na tom bude naše obec lépe. 
Samozřejmě chápeme, že to nejde nastavit ze dne na den, ale musíme se všichni snažit. Do budoucna 
bude muset obec vytřídit dokonce 80% odpadů, takže osvěta pro občany je opravdu důležitá! Pokud 
obec nevytřídí požadované procento odpadu, budou pro obec následovat finanční sankce, které se 
opět promítnou na navýšení poplatku pro občany. Je to opravdu na každém z nás, jak se k tomu 
postavíme.  Věříme, že to společně zvládneme. 

 
 
Po absolvování školení o novém zákoně o odpadech, semináři o odpadech a konzultacích s okolními obcemi, 
zkusíme nastavit v naší obci některé změny. Některé budou bohužel i méně populární, ale nedá se nic dělat. 
 
 
 
 
 



1) Jako první zavedeme samolepky na popelnice komunálního odpadu. 
 
a) Obec bohužel nemá evidenci o počtu popelnic na komunální odpad v našich domácnostech. 

Tímto opatřením se vše napraví a spočítá. Nyní si může dát každý před dům kolik popelnic chce 
bez jakéhokoliv omezení. Toto řešení je bohužel špatné, nikoho nenutí třídit. 

b) Výběr poplatků za popelnice byl každým rokem náročný, občané nedodržovali termíny zaplacení 
dle platné vyhlášky a neustále jsme museli po termínu urgovat a prosit, aby poplatek zaplatili. 
V loňském roce jsme to řešili upomínkami, ale ty zbytečně zvyšují výdaje obce (jedna upomínka 
cca 75Kč).  
Nyní to bude opravdu jednoduché. Ve vyhlášce o platbě o poplatcích se změní  jen jeden termín, 
a to, že musí být zaplaceno do 31. 3. 2021,  do té doby se budou vyvážet popelnice bez samolepek. 
Od 1. 4. 2021 kdo nebude mít samolepku na popelnici, tomu nebude vyvezena. 
  

Vývozy komunálního odpadu zůstanou jednou týdně, ale bude limitován počet a objem popelnic na 
domácnost. 
 
Kvóta 30 litrů směsného odpadu na občana jedenkrát za 7 dní vyplývá z dlouhodobých statistik, tzn. 
měrných produkcí odpadů a jde o dlouhodobě prokázané číslo, že tento objem odpadů je schopen za 
podmínky dodržení pravidel třídění dosáhnout průměrný občan. Jde o konstantu akceptovanou ČIŽP, 
MŽP a svozovými společnostmi. 
 
Z toho vyplývá: 
Jeden občan vyprodukuje za týden 30L komunálního odpadu. 
Například čtyřčlenná rodina bude moci mít před domem jednu popelnici o objemu 120L, a na tuto 
nádobu dostane jednu samolepku. 
V případě, že má tato domácnost aktuálně k dispozici popelnici o objemu 240L, bude jí dána nádoba 
o objemu 120L, na kterou samolepku umístí. Na 240L si nebude moci samolepku nalepit.   
Obecní úřad bude provádět kontroly, zda jsou samolepky nalepeny na správných nádobách, 
v případě, že si nějaký „vykuk“ bude chtít nalepit samolepku na nádobu větší, než mu přísluší, 
vyfotíme, zapíšeme a nahlásíme svozové firmě, aby toto č.p. nevyvezla.  
Černé pytle u popelnic nebude svozová firma akceptovat a neodveze je. Svozová firma může, a bude 
kontrolovat popelnice. Popelnice nesmí být přeplněné a nesmí mít tzv. čepici.  Pokud budou nad míru 
logiky opravdu těžké, nebudou vyvezeny, protože by se poničila popelnice při vysypání a velké 
pravděpodobnosti toho, že nádoba neobsahuje pouze komunální odpad. Svozová firma bude mít 
dotčené č.p. zapsané, a v případě stížnosti, že nebyla popelnice odvezena, bude provedena kontrola  
obsahu popelnice. To znamená VYSYPAT A ZKONTROLOVAT. 
 
Jakékoli dotazy ohledně vytřídění, uložení odpadů a podobně Vám samozřejmě rádi zodpovíme.  
 
Opět upozorňujeme občany, že komu nestačí objem žluté popelnice na plasty, jsou k dispozici na 
OÚ ZDARMA žluté pytle, které si můžete vyzvednou.  
 
Sběrné místo 
Vzhledem k tomu, co se stále děje kolem sběrného místa u dětského hřiště (občané nedodržují 
provozní dobu sběrného místa, nosí tam všechny možné odpady, nevytříděné, hází je za plot, atd.) 
má zastupitelstvo obce připravenou „Obecně závaznou vyhlášku“, kde je stanoven systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Volárna. Vyhláška byla schválena na veřejném 
zasedání a bude platit od 1. 12. 2020.  V této vyhlášce, je přesně popsáno, kam a jaký odpad patří. 
Obec Volárna také bude instalovat kamerový systém ke sběrnému místu, aby mohlo být kontrolováno 
dodržování pravidel nakládání s odpady. V případě porušení vyhlášky bude tento přestupek společně 
s kamerovým záznamem předán k řešení přestupkové komisi v Kolíně. Předběžný plán spuštění 



systému je plánován na začátek ledna 2021. Informace o zahájení provozu bude zveřejněna na našich 
webových stránkách a na vývěsce. 
 
Ke sběrnému dvoru jsme dodali další dva modré kontejnery na papír, protože objem papírového 
odpadu neustále roste a stávající kapacity již nebyly dostatečné. Chtěli bychom požádat občany, aby 
krabice rozřezávali a mačkali, aby se využívala co možná nejvíce kapacita kontejnerů. 
Dále jsme na sběrný dvůr umístili zvon na malé drobné kovy, např. na plechovky od nápojů, plechovky 
od potravin, od zvířecích konzerv, a podobně. ROZHODNĚ SEM NEPATŘÍ PLECHOVKY OD BAREV!!! 

 
 
DALŠÍ INFORMACE 
 

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.  
 
Dne 3.12.2020 proběhne mimořádný svoz BIO odpadu. 
 
Obec Volárna, která je součástí spolku „Polabský Luh“ se zúčastnila vysázení 18 ks vzrostlých stromů 
na cyklostezce Velký Osek – Libice.  
 
 
Kultura v obci 
Díky protiepidemiologickým opatřením a nouzovému stavu, který byl vyhlášen, se pozastavil kulturní 
život v naší obci. Nedá se bohužel nic dělat, jen tato opatření respektovat a vydržet.  
 
V létě 7. 8. bylo na fotbalové hřišti uspořádáno „pouťové odpoledne“. Pro děti bylo zdarma 
připraveno malování na obličej, různé atrakce, pouťové koláčky, libové párky z udírny. Večer nám 
zahrál „BENY ROCK and POP“. 
 
12. 9. proběhlo „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“. Aby nemuselo být v rouškách, proběhlo na dětském hřišti. Počasí 
nám naštěstí přálo, a tak se malí občánci mohli vesele usmívat na svět. 
 
Na tradiční podzimní akce Vyřezávání dýní, Lampionový průvod a Posvícenská zábava si musíme 
počkat do příštího roku. 
Bohužel nebude ani Rozsvícení vánočního stromu.  
 

 
AKCE TJ SOKOL VOLÁRNA  

 
Brigáda - před prázdninami namontovali naši fotbalisti oplocení na víceúčelovém hřišti a také vyčistili 
umělý povrch. 
 
4. 9. pořádali na fotbalovém hřišti „Rozloučení s prázdninami“, byly objednány atrakce pro děti a 
večer hrála skupina LADY and GENTLEMEN. 
 
Na podzim proběhl  zájezd do Litoměřic „ZAHRADA ČECH“ 

 
RYBÁŘI  v obci nám na jaře udělali brigádu a vyčistili „kolíbku. 

 
 



Na závěr mi prosím dovolte, abych Vám alespoň touto formou popřála krásné a pohodové vánoční svátky.  
Užijte si je především ve zdraví a s rodinou. Tento rok byl pro nás všechny „jiný“, a myslím, že dost náročný. 
Všichni jsme si uvědomili, že zdraví je to nejcennější co máme. Přeji nám Všem lepší a šťastný nový rok 2021.  
 

 
Děkuji za Vaši pozornost,  
 
Dana Bayerová – starostka obce 
 


