Volárenský zpravodaj
2/2021
Vážení a milí spoluobčané,
končící léto nám ukázalo záda a vládu pomalu přebírají podzimní měsíce, se kterými přichází sychravé počasí.
Doufám, že jste si všichni stihli užít prázdniny, dovolené a sluníčko v dostatečné míře.
Příroda nám v létě nachystala nejedno překvapení v podobě několika teplotních šoků a přívalových dešťů.
Právě v souvislosti s přívalovými dešti obec vyčistila odkaliště u koupaliště. Po dohodě s ZOD Zálabí a statkem
Karlín byly také opraveny dva mostky na odtoku z obce, směrem od ČOV k lesu. Při opravě byly použity nové
betonové trubky o průměru 1 m, které zaplatilo ZOD Zálabí Ovčáry. Obec Volárna opravila na své náklady
třetí propadlý mostek za ČOV. Zde byly usazeny nové betonové trubky o průměru 80 cm.

ODPADY
Odpadové hospodářství je trvalým tématem v našich zpravodajích. Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle, od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který především zdražuje uložení odpadu na
skládky, pokud obec překročí stanovený limit 200 kg za rok na občana. Tímto opatřením chce stát motivovat
obce k většímu třídění, protože směsný nevytříděný komunální odpad bude nejdražší položkou. Navíc obce
dle zákona budou povinné splnit v jednotlivých letech procenta třídění odpadů, což se beze změn a investic
do odpadového hospodářství neobejde. Velice důležité je samozřejmě také zapojení nás všech.
Firma AVE Kolín s.r.o., která v naší obci sváží odpad, nás pochválila za zlepšení se ve třídění v posledních
měsících, jak můžete vidět v následující tabulce.
Množství odpadu – obec Volárna (v tunách):
Kal. měsíc 2021
Komunální odpad
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN

12
13,68
12,92
13,48
8,7
7,78
9,9
7,84

plast

papír

0,8
0,9
0,9
1,12
1,02
1,66
1,26
1,48

0,5
0,72
0,72
0,36
0,71
0,62
1,07
1,68

Velkoobjemový
odpad

1,24
1,36
0,6
3,4 (dva svozy)

Roční limitované množství odpadu na osobu pro následující roky stanovené zákonem (v tunách):

V následující tabulce je stanovený postupný nárůst cen a bude záležen opravdu na nás všech, jak hluboko si
v příštích letech sáhneme do svých peněženek, až půjdeme zaplatit poplatek za svoz odpadu.

V naší obci provádíme stálé kontroly popelnic, jak namátkové, tak i pravidelné. Je opravdu na první pohled
vidět, zda domácnost odpad třídí nebo netřídí. I když odpad dají do černých pytlů, a není vidět co v nich je.
Čtyřčlenná rodina, pokud třídí, má zaplněnou ani ne polovinu popelnice za týden. Jsou tu ale bohužel i rodiny,
které mají popelnici týden co týden narvanou po okraj…
Nejvíce chyb ve třídění:
- Kartony od mléka a od džusů patří do plastu!!!
- Kovové plechovky od nápojů, konzerv od jídla, od zvířecích konzerv patří do kontejneru na kovy,
který je umístěn v prostoru sběrného dvora!!!
NEPATŘÍ SEM PLECHOVKY OD BAREV!!!! TY PATŘÍ DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU!!!!
V létě byla do každé domácnosti přidělena modrá popelnice na papír. Svoz papíru bude vždy poslední čtvrtek
v měsíci. Všechny velké modré kontejnery od sběrného dvora byly odvezeny. Dva kontejnery jsou nadále
k dispozici na OÚ pro případ, že někdo z občanů bude mít velké množství papíru k likvidaci. Tyto kontejnery
nejsou trvale přístupné, jejich využití je možné pouze po předchozí domluvě s OÚ.
Kdo si ještě nevyzvedl modrou popelnici na papír, prosím dostavte se v úředních hodinách na OÚ.
Další novinkou pro naše občany je zřízení MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU na OÚ. Nyní již nebudete muset doma
skladovat půl roku větší elektro spotřebiče, které byly odváženy 2× ročně společně s nebezpečným odpadem.
Se společností REMA Systém, a.s. byla podepsána „Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru“.
Od 18.10.2021, vždy v pondělí od 18:00 do 20:00 bude možnost odvést větší elektrozařízení na OÚ. Není to
samozřejmě tak, že lednici postavíte před úřadem a hurá domů…. ☺ Oznámíte obecnímu úřadu, že vezete
elektro spotřebič k likvidaci a zaměstnanec OÚ ji od Vás převezme a uloží na místo určené.
Smíme vybírat pouze úplné elektro zařízení, nesmí být například bez motoru či kompresoru, nesmí být
rozbité obrazovky u televizí atd. Jakkoliv poničené elektro spotřebiče prosíme NEVOZTE!!! Nelze je přebrat
jako elektro spotřebič. Z hlediska zákona se totiž již nejedná o zpětný odběr elektro, ale o nebezpečný
odpad.
Svoz nebezpečného odpadu je dvakrát do roka, tam můžete poničené elektro odvézt. Svoz nebezpečného
odpadu bude 27.11.2021 od 11:15 -12:00 u sběrného dvora.
Stále řešíme, že nám občané hází přes plot do velkoobjemového odpadu všechno možné, i to co tam nepatří.
Vůbec nerespektují, že je zde nějaké otevírací doba. A pokud nejsou schopni odpad přehodit přes plot,
nechají ho stát před sběrným dvorem. Prosíme všechny naše občany, aby toto nedělali.
Pro dohled nad sběrným dvorem byla v jeho prostoru instalována kamera. Kamera hlídá sběrný dvůr 24
hodin denně a je vybavena nočním přísvitem pro monitorování za tmy. Záznam z kamer slouží pro udržení
pořádku v obci, řešíme nabídku od Obecní Policie Velký Osek, která bude řešit výběr pokut za porušování
řádu.

BIO popelnice
Byl vznesen požadavek na svozovou firmu AVE Kolín s.r.o, zda by bylo možné vyvážet BIO popelnice
celoročně (prosinec, leden, únor, březen – 1x měsíčně). Firma AVE Kolín s.r.o. zatím tuto službu neposkytuje,
a to z jediného důvodu, že v zimě BIO odpad v popelnicích zamrzne a nejde vyvést. Obec Volárna vždy dala
navíc svoz v prosinci, když to počasí umožnilo, a byl svoz uskutečněn. Nicméně firma AVE Kolín s.r.o. nám
přislíbila, že bude o této nabídce svozů jednat i s ostatními obcemi, a v případě zájmu, by tuto službu
v budoucnu nabídla.
Opět upozorňujeme občany, že komu nestačí objem žluté popelnice na plasty, může využít
ZDARMA žluté pytle, které si můžete vyzvednout v úředních hodinách na OÚ. Jakékoli dotazy
ohledně vytřídění, uložení odpadů a podobně Vám samozřejmě rádi zodpovíme ☺.

Co patří a co nepatří do popelnice na bioodpad?
Do popelnice na bioodpad patří
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tráva, listí, ovoce
zbytky ovoce a zeleniny
čajové sáčky, kávová sedlina
zbytky rostlin
zemina z květináčů
plevel, drny se zeminou
košťály
štěpka z větví keřů, větvičky
piliny, hobliny, kůra
seno, sláma

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEpatří
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

všechny typy sáčků, sklo, kamení
obalové materiály
kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
mléčné výrobky
zbytky z kuchyní
podestýlky od domácích zvířat
zvířecí exkrementy
peří, chlupy, vlasy
uhynulá zvířata
kontaminované piliny, hobliny, kůra
nebezpečné odpady
biologicky obtížně rozložitelné materiály

OPRAVA KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ
Během měsíce září, října proběhne třetí etapa oprav kanalizačních vpustí.
PSÍ VÝKALY
Směrem k ČOV Volárna byl nainstalován nový odpadkový koš, včetně sáčků na psí výkaly. Doufejme, že snad
nějaké množství psích výkalů zmizí v této popelnici.
DOTACE - CHODNÍKY PODÉL HLAVNÍ SILNICE + NÁVES
25. 8. 2021 proběhlo jednání na SFDI v Praze (Státní fond dopravní infrastruktury), kde byl projednán a
připomínkován projekt chodníků a návsi. Následně proběhnou poslední úpravy PD a do poloviny února 2022
se musí podat žádost o dotaci, která je 85%. Aktuální verze PD je na našich webových stránkách.
DOTACE – MOSTEK (cyklostezka směrem k TPCA)
Žádost na dotaci byla bohužel zamítnuta. Proběhne doladění PD a na podzim 2021 bude opětovně podána
žádost o dotaci. V případě schválení této dotace nám přislíbila přispět také společnost ZOD Zálabí a.s. Ovčáry
finančním darem 100 000,--Kč.
DOTACE – NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Nový územní plán pokračuje dle Smlouvy o dílo.
VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
Od roku 2019 je v obci nový Řád veřejného pohřebiště obce Volárna. Hodně občanů neví, že si majitel hrobu
nesmí sám otevírat hrob a ukládat do něj ostatky. Na vše musí být sjednaná služba, která má na tuto činnost
oprávnění. Řád pohřebiště je na našich webových stránkách a také jsou tam tiskopisy, které se musí vyplnit
při úmrtí a ukládání ostatků. Vše musí schválit a podepsat správce pohřebiště a tím je Obec Volárna.
VYSAZOVÁNÍ OVOCNÝCH STROMŮ
Obec zažádá o dotaci na vysazení ovocných stromů. Dotace je vyhlášena od 1. 10. 2021. Dotace je 100% na
materiál a administrativu, vysázení stromů musí obec zajistit. Stromy se budou vysazovat na cyklostezce směr
TPCA.
FINANČNÍ DAR PRO OBCE ZASAŽENÉ TORNÁDEM
Obec Volárna schválila finanční částku 50 000,--Kč
Od občanů se vybralo 25 900,--Kč. Přispělo 22 občanů.
Tyto dvě částky byly zaslány na postiženou obec Tvrdonice.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÁ SVĚTLA V ULICI U ŘADOVÝCH DOMŮ
Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Do výběrového řízení se nám přihlásili tři firmy:
Maděra a Šípek spol. s r.o., Poděbrady, ENERMONT s.r.o. Nymburk, Aleš Hemerka, Sadská.
Nejvýhodnější nabídka byla od dodavatele ENERMONT s.r.o., Nymburk. Po podepsání smlouvy začnou
stavební práce.
KULTURA
Pevně doufáme, že se po dlouhé době pomaloučku rozjede i kulturní život v naší obci.
Zde jsou naplánované podzimní akce:
Vydlabávání dýní (23. 10. 2021)
Lampionový průvod (29. 10. 2021)
Posvícenská zábava (13. 11. 2021)
Rozsvícení vánočního stromu (26. 11. 2021)
Mikulášská (4. 12. 2021)
Myslivecké sdružení Jestřábí Lhota pořádá u nás 11. 12. 2021 „Myslivecký ples“.

Ostatní:
- Proběhne výměna prken na lavičkách u „Plačáku“ a u koupaliště. Celkem budou zrenovovány čtyři
lavičky.
- 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.
- 15. srpna nám bylo nahlášeno, že někdo odsunul betonové zábrany na mostku směrem k TPCA, byla
přivolána Policie ČR, vše bylo sepsáno. Ke škodě na majetku nedošlo, ale ten „dotyčný“ co si zkracoval
cestu velkým strojem měl obrovské štěstí, že se nepropadnul…. Mostek je opravdu v dezolátním
stavu. Další týden nám někdo vylomil značku o zákazu vjezdu na mostek a hodil do příkopu. Opět byla
volána Policie ČR a vše sepsáno. Zde již byla vyčíslena škoda na majetku - cca 5 000,--Kč.
- Od 1. 8. 2021 jsou nové jízdní autobusové řády, z důvodu integrace dopravy Kolínska a Kutnohorska.
Podrobné informace jsme dali na naše webové stránky, jízdní řády jsou také k dispozici na OÚ.
- Vzhledem k tomu, že se blíží zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy od 1. 9. 2022,
Ministerstvo životního prostředí plánuje vypsání nové vlny dotací na výměnu tepelných zdrojů. Zatím
nejsou oficiálně schválené metodické pokyny. Jak budou známy bližší informace, budou vyvěšeny na
našich webových stránkách obce.

Děkuji za Vaši pozornost,

Dana Bayerová – starostka obce

