VOLEČÁK
ROČENKA OBECNÍHO ÚŘADU VOLEČ

INFORMACE Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané a přízniv
ci obce, čtenáři,
dovolte mi, abych Vám úvodem našeho nového zpravodaje sdělila pár
slov, zhodnotila uplynulý rok a seznámila Vás s našimi dalšími plány.
Jelikož se informace mezi zastupitelstvem a občany nešíří v takovém
kvantitě a kvalitě jak jsme doufali,
rozhodli jsme se seznámit občany
s děním v obecním zastupitelstvu
i na obecním úřadě touto cestou.
Ještě než toto učiním, ráda bych poděkovala všem, kteří ukončili z jakýchkoli důvodů své působení v obecním zastupitelstvu
i práci pro obecní úřad. Děkuji paní Antochové za dlouholetou
činnost knihovnice, paní Kratochvílové za dlouholeté vedení
kroniky obce, paní Heřmánkové za pomoc v začátcích a samozřejmě za všechna ta léta, kdy vedla obecní zastupitelstvo, panu
Hrůšovi za práci v zastupitelstvu i při údržbě veřejné zeleně
a v neposlední řadě i paní Ing. Černohlávkové a paní Březinové
za vše čím obohatily kulturní život v obci.
Nejprve se vrátím k volbám a předvolební kampani, protože dle
mého názoru tato obec dosud nic podobného nezažila. To, že
tyto volby nebudou stejné jako dřív, dávalo tušit, když se téměř
všichni dosavadní členové zastupitelstva rozhodli dál nepokračovat. Moje děti odrostly, samostatná doprava na koníčky a nástup nejmenšího do školky, změnily situaci a já se po několikerém odmítnutí rozhodla kandidovat. Nejdříve se zdálo, že jen
doplníme stávající kandidátku novými členy a vše si v poklidu
poběží k volbám. Bohužel brzy vyšlo najevo, že někteří lidé spolu
pracovat nemohou. Situace se přiostřila, rozdělili jsme se na dva
„nesmiřitelné“ tábory a to jak mezi uchazeči tak mezi voliči. Což
mě stále velmi mrzí, neboť mým cílem bylo a je stmelení obce.
To, že spolu budeme nuceni spolupracovat po volbách, neobrousilo hrany ani nepřineslo vstřícnost. Snad poprvé kandidovalo
17 občanů, bohužel ne všichni se záměrem pro obec pracovat,
čehož výsledkem je nyní pětičlenné zastupitelstvo.
Sdružení nezávislých kandidátů Pro Voleč krásnější oslovilo voliče se svým volebním programem rozděleným do šesti kapitol.
Zde bych chtěla zrekapitulovat, co se nám podařilo naplnit a na
čem stále pracujeme. Program jsme sestavovali společně a ne
všichni měli stejné priority a stejná přání.
1. Finance a rozpočet – Snaha o přehledné financování a získání co nejvíce dotací. Jistě víte, že dotace se v první řadě
týkají realizace kanalizace. Bohužel dle našich posledních informací nenastala v udělování dotací z OPŽP či MZe žádná
změna. Samozřejmě budeme vývoj dál sledovat. Naposled
jsem navštívila seminář Dotační možnosti pro obce v období
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na sportoviště a úpravu zeleně, podporu seniorů. Evropské
fondy se nyní zaměřují na sociální začlenění problémových
osob, rozvoj zemědělství a lesnictví, školy, školky, příhraniční spolupráci atd. Jediná oblast, kde můžeme využít evropské dotace je podpora Jednotek požární ochrany III. stupně, o které jsme již požádali. Státní dotace jsou udělovány
z MMR na dětská hřiště.
2. Informovanost občanů – Téměř první úkol, který jsme si
v zastupitelstvu zadali, byly nové webové schránky, protože
stávající stav byl nevyhovující – staré fotografie, informace
z dění v obci prakticky žádné, aktualita půl roku stará, ze
strany tvůrce a správce stránek žádná osobní iniciativa. Nové
stránky jsou plné informací, graficky zdařilé, přehledné a co
je důležité, i díky novým stránkám a zveřejnění povinných
informací jsme bez problémů prošli kontrolou ministerstva vnitra. Bohužel i tyto stránky mají své nedostatky a to
je nedostupnost pro všechny obyvatele. Všechna zasedání
zastupitelstva jsou ze zákona veřejná, přesunutí do kulturní
místnosti nakrátko zvýšilo zájem občanů, průměrně nyní
přichází na zasedání 20 osob. Díky dotazníku, který jsme
během února připravili a jehož výsledky nás v mnohém překvapily, jsme zjistili, že zájem o zpravodaj je veliký. Rozhodli jsme se tedy vyhovět zájmu občanů a vydávat svůj obecní
zpravodaj.
3. Infrastruktura – Komunikace jsou vzhledem k čekání na
realizaci kanalizace ve zhoršeném stavu, celoplošná oprava
živicí by byla příliš drahá. Oprava místních komunikací byla
provedena firmou Zoubek a tryskovou metodou. Tato metoda
byl kompromis mezi přijatelnou cenou a opravenou plochou.
Do budoucna uvažujeme o celoplošném koberci, o metodě
rozhodneme dle zkušeností. Letos jsme rovněž požádali o dotace z POV na rekonstrukci chodníků u místních komunikací.
Opravu většiny chodníků jsme rozvrhli na 3-4 etapy. Připravujeme projekt na realizaci komunikace od nové zástavby na
silnici I/36 o tom samostatně. Průběžně také zjišťujeme informace k obslužné komunikaci z Volče do Rohovládové Bělé.
Cesta bude 3,5m široká s půlmetrovými krajnicemi s asfaltovým povrchem. Nyní je dokončen projekt, řeší se nevyjasněné
vlastnické vztahy a je požádáno o stavební povolení. Po udělení dotací (reálné příští rok), započne výstavba.
4. Kultura a společenský život – Pokud jsem hovořila o prioritách, jedna z mých hlavních priorit se týkala právě společenského života a to akce pro všechny bez rozdílu zájmů i věku,
tzv. rodinné akce. Dosud probíhají akce přednostně pro děti,
pro sportovce, pro seniory, hasiče. A ženy? Pokud nemají
malé děti, za muže hasiče či nohejbalistu, moc zábavy si ve
Volči neužijí. Když paní Milena Škrachová před téměř devíti
lety nastoupila do zastupitelstva, uspořádala několik nových
akcí, o které byl veliký zájem. Dnes bychom řekli workshopy
pro ženy se zálibou v ručních pracích. Na toto jsem hned od
počátku kandidatury chtěla navázat. První vlaštovkou snad
bude ukázka zdobení perníčků s paní Strnadovou.

5. Péče o vzhled obce a zeleň – Na počátku tohoto roku jsme
žádali Úřad práce o vytvoření dvou pracovních míst pro veřejně prospěšné práce a to pro muže a ženu, veškeré mzdové
náklady hradí stát prostřednictvím ÚP. Vzhledem k vysoké
zaměstnanosti v naší obci je poměrně složité pracovníka
tohoto typu sehnat. Opakovaně jsme žádali ÚP a oni nám
opakovaně nabízeli nepřijatelné kandidáty. Proto byla na
období vegetačního růstu přijata pouze jedna síla na zkrácený pracovní úvazek. V letošním horkém a suchém létě by
bylo prakticky nemožné udržet nové keříky při životě bez
pravidelné zálivky, za to patří obrovské díky paní Veronice
Žákové, která celé léto vozila „tisíce“ těžkých konví. Plánovali jsme s pomocí dotací OPŽP koupit multifunkční stroj
na sekání, zalévání, zametání i vyhrnování sněhu. Bohužel
v červnu jsme se dozvěděli nové prioritní osy dotačních výzev i to, že čistota ovzduší v obcích snížením prašnosti, mezi
nimi není. Další náš počin na základě těchto informací, byl
nákup nového sekacího traktůrku, s podstatně vyšším výkonem a záběrem než měl dosavadní. Celková plocha udržovaná sekáním se v obci přibližuje 2,5 hektarům, zde už je
profesionální technika nutná.
6. Odpadové hospodářství – Na základě informací o rozdílném poplatku za popelnice v různých obcích, jsme se rozhodli zrevidovat smlouvy o svozu opadů. Zkoumáním trhu
vyšlo najevo, že rozdílné platby jsou způsobeny především
různou výší dotace jednotlivých obcí. Další podstatná informace je, že nejdražší odpad je ten netříděný. Pokud budeme
podporovat třídění odpadu, vybudujeme tomu odpovídající
sběrný dvůr, případně rozšíříme nabídku k domácímu třídění, bude možné nezvyšovat cenu za svoz.
Co nebylo ve volebním programu - Z prvních rozhodnutí zastupitelstva bych zmínila vybudování přístřešku na autobusové
zastávce Voleč II ve směru na Chlumec nad Cidlinou, zrušení
paušálního hrazení právní podpory a následně i výpověď JUDr.
Černé. Pro lepší informovanost občanů jsme zavedli mapovou
aplikaci Geosense a umístili ji na webové stránky. Dalším podstatným počinem byla rekonstrukce knihovny, výměna EZS –
elektronického zabezpečovacího systému, obnova veřejné zeleně. Jelikož tato témata zaslouží větší prostor, budu se jimi zabývat
na dalším místě zpravodaje. V dubnu jsme též nakoupili vánoční
osvětlení se spolufinancováním manželů Šimkových. Na srpnovém zasedání zastupitelstva jsme seznámili občany s výsledkem
kontroly Ministerstva vnitra, která u nás proběhla v červnu.
Kontrola skončila konstatováním, že jsme se nedopustili žádného přestupku proti zákonu. Kontroloři byli dokonce velmi
překvapeni vedením úřadu a sdělili nám, že s tak bezchybnou
obcí se ještě nesetkali. V srpnu jsme schválili nařízení zakazující
podomní prodej v obci. Září mělo dvě důležitá témata a to výběr
dodavatele na opravu kolny a opravu místních komunikací.
Závěrem chci Vám všem popřát klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a do dalšího roku mnoho úspěchů, zrealizování Vašich plánů i splnění přání a hlavně zdraví a štěstí.
Ing. Soňa Machurová
Starostka obce Voleč

MAPOVÁ APLIKACE
Mapový portál lze rozdělit na dvě oblasti služeb a to na přínos
pro jednotlivé občany a nadstavba, která je přínosná pro obecní úřad. Běžný uživatel může portál použít pro zobrazení běžné
mapy, fotomapy i historické vojenské mapy. Umožňuje zobrazit
hranice i čísla parcel a s tím spojené přímé nahlížení do katastru

nemovitostí, zobrazení čísel popisných i evidenčních, zobrazení pozemků dle významných vlastníků. Další velmi podstatnou
a důležitou informací je Územní plán rozdělený do jednotlivých přehledných vrstev Možností, které tento systém nabízí je
mnohem víc, my zatím zvažujeme další vrstvu a tou je zakreslení všech sítí. Pro běžné uživatele jsou dostupné i funkce orientačního měření délky i plochy. Tisk vybraných map. Obecní
úřad využije další funkce, především filtrovaný výběr nahlížení
do katastru u budov i pozemků dle čísel, majitele, velikosti pozemku, využití pozemku či budovy, výběr pomocí bodu, trasou,
plochou. Výpis listu vlastnictví. Tento zázrak se skrývá v menu
webových stránek pod názvem MAPY, vřele doporučuji všem,
aby se s tímto programem seznámili.
S.M.

EZS
Jak jsme po nástupu do funkce zjistili, elektronický zabezpečovací systém instalovaný pouze na Obecním úřadě byl z důvodu
nemožnosti odesílat při poplachu sms či telefonovat prakticky
nefunkční. Výstraha se omezila na vnitřní sirénu, kterou nikdo
neslyšel a ani na ni nemohl reagovat. Tento systém byl zaveden
zhruba před 10-15 lety a nyní byl již morálně zastaralý. Díky čerpání dotací na zateplení budovy se obec zavázala celou budovu
řádně zabezpečit. EZS nyní instalovaná na úřadě umožňuje napojení na pult centrální ochrany. Toto byly hlavní důvody obměny zabezpečení budovy obecního úřadu a hostince. Pan Krupička se podílel na úhradě nákladů.
S.M.

KNIHOVNA

Knihovna byla poslední místnost která nebyla v budově zrekonstruována. Knihy byly obalené v papírových neprůhledných
obalech, které rozhodně k zapůjčení nevybízely, některé byly
zavřené v neprodyšných skříních. Knihovna sloužila k úschově různých potřebných i nepotřebných věcí. Rozhodli jsme se
knihovnu od základu změnit. Při rekonstrukci panem Březinou
došlo ke snížení stropu, nové omítce, lino bylo vyměněno za
dlažbu. Pan Kroupa upravil elektroinstalaci. Staré skříně, které
zapříčinily plíseň na knihách a sami byly prolezlé červotočem,
byly vyhozeny a místo nich pan Škrach vyrobil nové vzdušné
regály z masivního dřeva. Knihy jsou vytříděny, nově obaleny
a popsány. Do knihovny byl přesunut starý počítač, který do
budoucna umožní instalovat knihovnický software a přímé půjčování knih z jiných knihoven. Do práce knihovnic se s vervou
pustily Zuzky Štrobichová a Panchartková. Se snahou nalákat
děti ke knížkám zorganizovaly již dvě čtenářské dílničky.
S.M.

AKCE ČISTÉ ČECHY
Aniž bychom to věděli či zamýšleli, zúčastnili jsme se celorepublikové akce Čisté Čechy. V termínu, který jsme měli dlouhodobě naplánován k úklidu obce a obecní brigádě, byla zároveň
vyhlášena akce k celorepublikovému jarnímu úklidu. Přípravné
brigády týden předem a brigády se zúčastnilo cca 35 osob. V sobotu v devět hodin jsme se všichni sešli na točně a rozdělili se do
několika skupin. Každou skupinu měl na povel jeden zastupitel.
Akce byla vyhlášena k obnovení zeleně a úklidu veřejného prostranství, ve skutečnosti se spíše jednalo o převoz nejrůznějšího
materiálu z místa A na místo B. Využili jsme velký traktor, zapůjčený malý traktůrek i osobní auto s vozíkem. Odvážely se pořezané větve, zametené listí a prach u chodníků i všudypřítomná
sláma ZD Chýšť zametená kdekoliv. Než došlo na samotné vysazování keříků, bylo třeba připravit záhon, navést hlínu. Jelikož
záhon je dlouhý přibližně 100 m, bylo nutné aby jednotlivé práce
hned navazovaly. Po zakrytí folií proti plevelům a nasázení rostlinek, bylo třeba okamžitě zasypávat kačírkem, aby folii nevzal
silný vítr, který ten den foukal. Muži byli přiděleni na jinou práci a tak ženy určené původně na výsadbu převozily v kolečkách
3 metráky kamínku do průměrné vzdálenosti 60 m. Poslední
účastníci osázeli záhon a květináče na točně a po šesté hodině
odpolední se odebrali podruhé do místního hostince, kde si po

SILNICE K NOVÉ ZÁSTAVBĚ
Vážení spoluobčané, jistě všichni víte, že vybudování místní komunikace od benzínové stanice k nové zástavbě je jednou z našich priorit. Rádi bychom Vás proto touto cestou informovali
o stavu celého projektu. Jelikož se jedná o místní komunikaci,
která je napojena na silnici I. třídy, není proces získání stavebního povolení úplně jednoduchý. Absolvovali jsme již jednání
se stavebním úřadem v Lázních Bohdaneč, odborem dopravy
Magistrátu města Pardubic a Pardubickým krajem. V současnosti je vydáno platné územní rozhodnutí (pro vybudování místní komunikace v současném rozsahu) a pracujeme na výběru
zhotovitele projektové dokumentace. Po jejím dokončení bude
nutné pro stavební povolení získat kromě vyjádření veškerých
dotčených správců sítí i vyjádření a souhlas Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto vlastníka silnice I. třídy, na niž
bude nová komunikace napojena. Pokud obdržíme kladná stanoviska, stavební povolení bude vydáno Magistrátem města Pardubic. Cena vydání stavebního povolení bude 10 000 Kč. Policie
ČR či ŘSD ČR však nemusí s napojením na silnici I. třídy v současném rozsahu souhlasit, mohou požadovat rozšíření stávající křižovatky, vybudování odbočovacího, připojovacího pruhu.
V tomto případě by bylo nutné nově vydané územní rozhodnutí
a komunikaci by povoloval Pardubický kraj. Vydání stavebního
povolení by se tak o několik měsíců prodloužilo.
Po získání stavebního povolení bude vybrán zhotovitel stavby
a dlouho očekávaná, potřebná komunikace bude záhy vybudována. Jelikož zatím nemáme projektovou dokumentaci a položkový rozpočet, cenu nové komunikace jsme zjišťovali pouze orientačně a odhadujeme ji na cca 2 mil. Kč.
Petr Heteš

skvělém obědě, který pan Krupička pro všechny připravil, dali
1-2 zasloužená pivka. Děkujeme všem, kteří se uvedené brigády
zúčastnili a zejména paní Vladěně Černíkové a Drahomíře Sirůčkové, které pomáhaly organizovat celou akci a účastnily se
ještě před dnem D přípravných prací a vydržely až do konce. Děkujeme též občanům, kteří připravili zametené hromádky před
svými domovy. Příští brigáda se koná v sobotu 23. 4. 2016.
S.M.

hnojiv za dob bývalého JZD, jsme se rozhodli provést kompletní
opravu všech vnitřních omítek a pro zhotovení venkovní fasády.
Při výběru zhotovitele oprav jsme oslovili několik firem, od pěti
z nich jsme obdrželi cenovou nabídku. Po náročném posouzení
všech nabídek jsme jako cenově nejlepší vyhodnotili nabídku od
p. Gabriela a to vzhledem k ceně a rozsahu provedených prací
(kompletní otlučení veškerých stávajících omítek, oprava zdiva,
nové vnitřní omítky, venkovní fasáda s polystyrenem, zvětšení
železných vrat a oprava malé garáže). Oprava obecní kůlny bude
do konce roku 2015 hotova a odčerpe z obecního rozpočtu částku cca 300 000 Kč.
Petr Heteš

NAŠI ZASTUPITELÉ

Machurová Soňa, Ing.
zastupitel, starosta
601 560 655

Heteš Petr
zastupitel, místostarosta
777 793 455

OPRAVA OBECNÍ KŮLNY
Oprava obecní kůlny je zatím naší největší akcí z hlediska vynaložených finančních prostředků. Minulé zastupitelstvo požádalo o dotaci na její opravu z POV (program obnovy venkova).
Finanční prostředky v požadované výši jsme neobdrželi, na
opravu kůlny jsme dostali dotaci ve výši 100 000 Kč. Kvůli havarijnímu stavu zdiva, poznamenaného skladováním práškových

Rejnek Václav
zastupitel, předseda
kontrolního výboru

Šimek Milan
zastupitel, předseda
kulturního výboru

Škrach Jaroslav
zastupitel, předseda
ﬁnančního výboru

ROK 2015 – VÍCE NEŽ TROCHU KULTURY

HASIČI VOLEČ

Nabídka kulturního vyžití občanů v na
ší obci je více než výrazná. Vypisovat
z webové stránky každou akci, která v roce
2015 proběhla, by bylo nošení dříví do
lesa, zde jsou alespoň akce ty nejvýraznější: TURNAJ VE STOLNÍM TENISE proběhl v lednu, kdy místním bojovníkům
první cenu „vyfoukl“ přespolní účastník.
Turnaj 2016 se koná 10.1. od 10.00.
V dubnu kulturně aktivní jedinci zhlédli
v Pardubickém divadle CABARET. V měsíci máji zde byla nabídka na autobusový
zájezd OÚ na KUKS a do JOSEFOVA.
Další dva, tentokráte dvoudenní zájezdy
proběhly v srpnu + září a to mimo jiné
především na Hitlerovo ORLÍ HNÍZDO
(SNR) a do SALZBURGU (RAK.).

Na Štědrý den tj. 24. 12. 1885 je datován
začátek činnosti dobrovolných hasičů ve
Volči. Letos to bylo tedy přesně 130 let.
Za tuto dobu byly doby aktivní, ale i méně
aktivní, více či méně úspěšné.
Nyní se nacházíme v době, kdy se hasiči
dlouhodobě snaží udržet stálou činnost
s dětmi, ve sportu (žen i mužů), pro spoluobčany i pro obec. V letošním roce jsme
natrvalo převzali další činnost týkající se
dětí a tou je zahájení prázdnin.
Zásahová činnost se odvíjí od potřeb
obce i potřeb Hasičského záchranného
sboru, likvidujeme následky řádění živlů
(povodně, rozsáhlé požáry) i mimo naši
běžnou působnost (Liberecký, Středočeský kraj).
Rok 2015 byl z více pohledů úspěšný
a pro nás vyvrcholil první sobotu v září,
kdy proběhla oslava výročí spojená s tradiční soutěží v požárním útoku. Stavěli
jsme na osvědčených základech tradiční
zábavy, kterou jsme se snažili dále umocnit něčím netradičním a ne tak běžným.
Jsme rádi za velkou účast občanů, pokud
se líbilo, řekněte to všem. Každopádně
jsme připravení naslouchat, co se nelíbilo,
či co bychom měli pro příště vylepšit.

Zahrada zámku MIRABELL, Salzburg - UNESCO

V létě jsme se při leteckém dni podívali
do oblak, o tuto akci byl značný zájem.
Nejvýraznější akcí roku byla po právu
zářijová oslava 130 LET od založení

HASIČSKÉHO SBORU VE VOLČI. Za
náročnou a zároveň kvalitní přípravu si
pořadatelé zaslouží prakticky jedničku. Je
přímo zvláštní, že například na takovouto
pěknou akci, kdy je navíc přijatelné počasí, zůstává značná část našich obyvatel
opět raději doma. Podzimní DRAKIÁDA
nevyšla sice úplně dle plánu, ale svou atmosférou si vskutku zaslouží v naší ročence vlastní odstavec. DÝŇOBRANÍ náleží též mladší generaci a jedná se o akci
velmi oblíbenou, byť časově všeobecně
náročnou. ŠLÁGR ve Volči v podobě vystoupení manželů Pospíšilových určený
podzimnímu setkání důchodců je popsán
též v samostatné rubrice. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu předznamenává blížící se konec roku. I tentokráte
se sejdeme u jesliček pod noční oblohou
za doprovodu vánoční hudby, svařeného
vína a určitě i dobré nálady. Smrk jako
takový nám svou výškou sice trochu „přerůstá přes hlavu“ (jen a jen z důvodu zdobení), ale i s tímto faktem se musíme do
budoucna poprat. Pochod PTP je poslední významná sportovně společenská akce
roku 2015. (viz podrobně popsáno jinde)
Nabídka kulturního i sportovního vyžití
byla určitě v roce 2015 rozmanitá, každý
si mohl vybrat dle chuti i zájmu. Hlavně
nezůstávat doma…
M. Šimek – dále jen M.Š.

MASOPUST versus VOLEČSKÁ POUŤ
Každý si pamatujeme první, druhý možná i třetí ročník novodobého Masopustu,
které pokaždé opanovalo velké nadšení.
Značná část obce se věru bavila, na chvíli
se zapomnělo i na zdejší „žabomyší války“.
Jak čas pádil, tato akce začala postupně
slábnout, stala se pro většinu občanů spíše
nezajímavou, i když by v tomto bodě bylo
možné směle použít i slova jiná. Při průvodu už nenajdeme před většinou domů
na stolku s vyžehleným ubrusem štamprli,
čerstvé koláčky nebo vonící sekanou. Ve
většině případů bohužel u domu nalezneme zavřená vrátka a jejich majitelé kamsi zrovna odjetí. Na webových stránkách
obce je od září zveřejněna anketa na téma

Masopust. Podívejte se prosím na ni, a když
při zájmu přidáte svůj názor, nezbývá než
poděkovat.
Zvažujeme občanům Volče nabídnout výraznou změnu, pojmenujme ji dejme tomu
VOLEČSKÁ POUŤ. Ano, v sudém roce,
kdy by měl být Masopust, poslední sobotu
v červnu máme zájem pozvat celou obec na
velké hřiště, kde by byl připraven přiměřený kulturní program pro všechny generace.
Masopust jako takový nezavrhujeme a už
vůbec nemáme zájem rušit. Dle výsledku
ankety bychom ho případně nabídli jednou
za 5 let, kdy by to mohla být po prospěšné
odmlce opětovně akce s velkým A.
M.Š.

Kulturní vložka juniorek – dohromady 285 let

V roce 2016 nás taky čeká náročná příprava na tradičních akcích, jakými jsou
ples, karneval a soutěže. Máme zájem
vylepšit zázemí pro naši činnost, ale i na
místech pro veřejnost. Plánujeme obnovit
halové závody pro děti. Pro dospělé, také
připravujeme něco zajímavého. Pokud se
to povede, tak se to dozvíte v příštích vydáních tohoto občasníku.
Mgr. Petr Mrštík, jednatel SDH Voleč

VOLEČÁCI…
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

Celkem

Prům. věk

353
176
177
59
70
100
283

42,59
40,79
44,38
7,51
8,83
71,03
50,94

NOHEJBAL

MYSLIVECKÝ SPOLEK VOLEČ – BĚLÁ

Letošní sezónu jsme kolektivně zahájili
jarním úklidem a přípravou hřiště. Postupně jsme obnovili nátěr pergoly, houpaček a došlo i na dětskou prolézačku.
Hlavní akce jsou tradičně pořádány ve
spolupráci s kulturním výborem Obecního úřadu. Pálení čarodějnic patří mezi
významné akce, zrovna tak letní nohejbalový turnaj trojic. Na konec srpna patří
neodmyslitelně zakončení prázdnin. Září
se stává pravidlem, kdy obec, konkrétněji
hřiště obsadí historická vozidla. Tuto novou a zajímavou akci pořádá a doufejme,
že i nadále bude, p. Luděk Sirůček, též
majitel veterána. Václavské časy předznamenávají konec sezony, jak lépe zakončit
sportovní rok, než u svatováclavské kachny a sklenice piva?
V říjnu byly provedeny úpravy interiéru
buňky. V listopadu proběhne závěrečný
úklid venkovních prostor, především odstraníme hromady listí. A máme tu prosinec. To je čas, kdy s manželkami posedíme v Bohdanči u Bowlingu. Celou zimu
řada našich členů hraje v hokejovém
týmu Volečtí bizoni, kde reprezentují naší
obec. Jiní chodí na pravidelné tréninky
halového nohejbalu do R. Bělé.
Miroslav Jandák, člen představenstva

Hlavní činností našeho mysliveckého
spolku je péče o volně žijící zvěř. Díky
mírné zimě 2014–2015 nedošlo k větším
ztrátám na drobné ani spárkaté zvěři.
I přes zrušení lovu zajíců se nedaří navyšovat jejich stavy. Příčinou je silná doprava, moderní mechanizace a v neposlední
řadě chemizace v zemědělské činnosti.
Potkat v honitbě bažanta nebo koroptev
je už v současné době vzácností. Ani vypouštění uměle odchovaných jedinců
v minulosti nepomohlo. Z podobných
příčin stavy srnčí zvěře také mírně klesají.
Kladným výsledkem našeho hospodaření
se srnčí zvěří bylo v letošním roce zařazení dvou trofejí srnců z naší honitby na
celostátní výstavě Natura Viva v kolekci za Pardubický kraj. Protože v honitbě
nemáme souvislé lesní porosty, kde by se
černá zvěř zdržovala a vyváděla potomstvo, přemnožení této zvěře se nás tolik
netýká. Letos v naší honitbě nebyl zatím

TAK JSME SE
DOČKALI I MY
Po tiché závisti vůči některým obcím
v sousedství se poštěstilo nakonec
i nám a do Volče (doufejme natrvalo
nebo alespoň na hodně dlouho) zavítal Vietnamec se svou rodinou. Ne,
že by Voleč byla jeho životním snem
nebo bez ní nemohl existovat, ale přišel, je zde a toho si po zkušenostech
z doby nedávno minulé, važme. I když
skromnost Vietnamců je bez
mezná,
určitě záleží jen a jen na nás všech,
jak dlouho zde jeho rodina zakotví,
přesněji ekonomicky přežije. Patříte-li
mezi pravidelné nakupující, nezbývá
než za všechny ostatní občany poděkovat. Máte-li zájem při vstupu do
obchodu vietnamsky pozdravit nebo
přímo navodit pozitivnější atmosféru,
můžete občas použít tři jednoduchá,
ale kouzelná slůvka, která udělají radost, více však věřím, že na líci vyvodí
rovnou všude tolik potřebný úsměv.
siňťau
kam’n
tambět

- dobrý den,
- děkuji (dlouhé m),
- na shledanou
M. Š.

uloven žádný kus. Vysazování kachen na
rybníky ve Třídni má v našem mysliveckém spolku již dvacetiletou tradici. Letošní extrémně teplé a suché léto vysušilo
Beránek i Březinský a tak jsme nakonec
využili rybník Nový. Tam jsme při dvou
honech kachny zlovili za účasti a velké
spokojenosti našich hostů.
Podzimní hony jsme omezili pouze na lov
lišky a divočáky. Dle vývoje počasí při nastávající zimě opět musíme přikrmovat.
Každý člen našeho spolku má přidělen
svůj úsek honitby, o který se musí starat
po celou zimu.
Celkovou činností mysliveckého spolku
usilujeme o udržení myslivecké tradice
v naších obcích.
RNDr. Milan Tyller,
předseda MS Voleč - Bělá
Web = http://www.obecvolec.cz/obec-7/
kluby-a-spolky/myslivecky-spolek

ČARODKY
Važme si každého dne, kdy se můžeme
zbavit například větví, starých prken
a podobného dřevěného odpadu. Bohužel, jsou mezi námi tací, kteří si leckdy
pletou toto místo s jakousi divokou skládkou z 80. let. Jak by jinak bylo možné, aby
se mezi dřevem objevila a dokonce opakovaně, třeba celá sedací souprava? Jsou
to místní, kteří ještě nezaregistrovali podzimní sběr nebezpečného odpadu nebo

jedinci odjinud, co naše ČARODKY občas jen zneužijí? OÚ zatím nezamýšlí naše
občany nikterak v tomto duchu omezovat,
ale všímejme si všichni podobných jedinců, aby nemuselo dojít kupříkladu k časové regulaci přístupu do tohoto potřebného prostoru. Děkujeme též ZD Chýšť za
bezplatnou údržbu tohoto místa.
M. Š.

MÍSTO METROVÉ STAŘINY
ODPOČINKOVÁ ZÓNA č.2
Že nevíte nebo netušíte, kde je odpočinková zóna č.1? Tento udržovaný přírodní
prostor s altánem na posezení se nachází
již mnoho let ve „Třídni“.
Druhá zóna, tentokráte bezdotační, vzniká vedle firmy AVOSS, na místě letité
metrové stařiny, směrem na „Dolejšek“.
Rezatý plot, stará tráva a hlavně ostruži-

ny byly pracně odstraněny, celý prostor se
musel zavést spoustou nové zeminy. Z jara
zde bude dosázena nová vegetace, osazeny
lavičky a občané budou moci v klidném
prostředí pod vzrostlými smrky příjemně
posedět. Děcka též nepřijdou zkrátka a určitě se pobaví na nějaké té dětské atrakci.
M. Š.

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA Z HRADU

DRAKIÁDA

Na pozvání kulturního výboru navštíví
v pátek 4. 12. naši obec pan PaedDr. Hynek
Kmoníček, ředitel zahraničního odboru
prezidentské kanceláře. Věřím, když se
nadále razantně nezmění situace v Evropě a pan Kmoníček přijede, občané prožijí
díky jeho profesionální výřečnosti příjemný podvečer a dozví se spoustu nového
z oblasti nám na hony vzdálené. Poněvadž
se bude jednat o diskuzní večer, nebylo by
od věci, mít nějaké dotazy připravené.
M.Š.

OBECNÍ SCHRÁNKA UVNITŘ ČEKÁRNY
Obecní schránka uvnitř čekárny, to není
nějaká lecjaká věc. Kvete hnědě, lidé si ji
váží velice, svěřují se jí docela. Psaníčka
do ní házejí dle potřeby a to podnětná,
zvláštní, třeba i veselá…
Většina z Vás právě poznala značně pošramocenou část nejznámější básně od Jiřího
Wolkera. Tímto veselejším tónem oznamujeme, že v pořadí druhá schránka sloužící

pro podněty, náměty, stížnosti (nebo snad
i tu a tam pro poděkování?!) občanů, je
k dispozici uvnitř zděné čekárny autobusu.
Původní schránka na dveřích úřadu je zachována a během roku ji využívá zhruba na
dvě desítky obyvatel.
…a věřte, že se mnohdy nejedná o názory fádní.
M.Š.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
Tradiční setkání seniorů proběhlo v polovině
listopadu, nálada v kulturní místnosti ovšem
poloviční již nebyla. Nejdříve děti pod vedením Katky Machurové příjemně překvapily
zdařilým nastudováním operky pánů Svěráka
a Uhlíře O dvanácti měsíčkách. Následný televizní Šlágr v podání manželů Pospíšilových
a častý potlesk jen dával tušit, že spokojení
byli všichni. Nejen v tomto případě, ale kdykoliv jindy by vůbec nebylo od věci, kdyby
právě někdo ze zúčastněných využil se svým
názorem obecní schránku, která by nám napověděla do budoucna více. Děkujeme..
M.Š.

STAR DANCE
Kde jinde, než u piva, může
vzniknout tak trochu bláznivý
nápad, jakým jsou TANEČNÍ ve
Volči. Je to tak. Proč si nezopakovat nebo
nenaučit v domácím prostředí a bez dojíždění polku, valčík, pokusit se o tango či se
nepobavit country tancem. Netuším, zda
to nebylo pár půllitry vypitého piva, ale jen
u stolu byl zájem přinejmenším překvapivý.
Příští rok z důvodu finanční rozvahy této
jistě humorné akce proběhne průzkum záj

Podzimní DRAKIÁDA bohužel nevyšla
zcela dle plánu, neboť vítr držel neděli
a na tomto faktu nehodlal po celé odpoledne nic zásadního měnit. Děcka se tedy
rozhodla přivodit vítr sama. „Mazaněj
ší“ svého draka zapřáhla za kolo, ostatní
po minutě celí udýchaní kmitali po hřišti
sem a tam, až by se jeden divil, že drak
může alespoň na krátko vzlétnout, a ještě
k tomu různým směrem.
Počítačová mládež si sice tento poklidný
den nejspíš přivodila třídenní stehenní
nebo alespoň lýtkovou únavu, na druhé
straně draci, dračice a jiné různé papírové
potvory určené k létání neutrpěli v podstatě žádnou újmu. Nic tedy nebrání, aby
nemohly být obě strany připraveny na vítr
přírodní, a snad nemusí čekat ani celý rok
do příští drakiády.
M. Š.

KLOBOUK DOLŮ
OÚ vřele děkuje všem občanům,
kteří průběžně pečují před svým domem o pořádek, udržují v dobré formě například předzahrádku nebo
pravidelně sekají část veřejné zeleně.
Věřte, že si této pomoci nesmírně vážíme a ještě jednou za pomoc i za obec
krásnější, děkujeme.
M. Š.

OPRAVDU
NECHÁPEME PROČ

mu a na podzim, až se dny začnou krátit, by
mohla ve Volči netradiční „SHOW“ začít.
Jednalo by se o dvouhodinové lekce, které by proběhly pravidelně jednou za týden,
samozřejmostí je – pod vedením tanečních
mistrů. Při nesnadno odhadovaném zájmu
se budeme snažit udržet cenu do 700 Kč na
osobu za celý kurz. S ohledem na omezený
prostor naší kulturní místnosti, přednost dostanou dospělí a posléze případně i -náctiletí.
Moje celková zvědavost na toto téma je
již nyní za hranici únosnosti…
M.Š.
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Opravdu netušíme, proč se naši občané čas od času musí stát rukojmím
některých lhostejných jedinců, kteří si
většinou pod rouškou temnoty pletou svá
kamna nebo kotle se spalovnou odpadu.
Zmíněná lhostejnost a bezcitnost k sousedům naštěstí není na denním pořádku,
ale poměrně často se stává, což nakonec
není dobré pro nikoho. Dle statistiky, (viz
Český hydrometeorologický ústav) naše
oblast nepatří sice mezi nejhorší, ale také
ne mezi nejlepší životní prostředí České
republiky, a tak si z něj nedělejme zcela zbytečně sami ani na minutu, dejme
tomu – Ostravu. Využívejme spíše více
žluté pytle na plast, popelnice, či podzimní sběr nebezpečného odpadu. Třídění
odpadu může navíc do budoucna přinést
užitek každému v podobě nenavyšování
ceny za odpad. Děkujeme za pochopení i za stále čisté ovzduší bez smogu pro
všechny.
M. Š.

10. VÝROČÍ PTP
Že netušíte co je to PTP? Ponížení Tukové
Pneumatiky. Je to právě 10 let, kdy pilotní
skupina 12 osob (Mrštíkovi, Šimkovi, Líkařovi, Mašínovi, Rozínkovi a Horynovi)
vyrazila na předsilvestrovskou procház-

ku, konkrétněji z Bohdanče do restaurace
u Kaštanu v Rohovládově Bělé. Jak roky
běžely, akce nabrala rychlejší rozmach,
než se předpokládalo.
Kupříkladu loňského devátého ročníku,

Trocha historie nikoho nezabije

Od roku 1560 Voleč patří Komoře království českého a spadá
k rychtě bohdanečské. Do urbářů písaři pečlivě zapisovali usedlosti
tak, jak šly za sebou. Tady začínaly od silnice zleva.:
urbář 1563

platí ouroku každého

Jan Kňourek
Jan Beran
Jíra Štětina
Jan Panchártek
Jan Speratů

4 groše
29 grošů
6 grošů
½ kopy
½ kopy + 2 groše

Jan Hrbek
Jíra Valachů
Jakub Třasák
Petr Koženej
Jan Rejholec
Vaněk Šilhavej
Jan Kulich
Petr Huneš
Havel Rendl
Jan Sklenář
Jan Špaček-lázeň

½ kopy + 3 groše
½ kopy
½ kopy + 1 groš
½ kopy
18 grošů
10 grošů
19 grošů
½ kopy
6 grošů
6 grošů
15 grošů (daň za
lázeň)
1 kopa 15 grošů

Jan Špaček-krčma

robota
žňová - dny
1
2
1
1

slepice odvod
1
2
2
2
1

dnešní
č.p.
20
21
22
23
25

3
3
3
2
2
2
2
1
1

2
3
3
5
2
2
2
2
2
2

1
7
8
9
11
12
(13) 118
14
15
16

-

-

18

1

2

18

Jan Sklenář platí navíc z 1 jitra klučiny pod rybníkem Chmelníkem ouroku každého 1 ½ groše. Sousedé z obce platí jednou v roce
o sv. Havlu 2 groše. Pořadí usedlostí se mění až zavedením č.p. První
číslování je v roce 1770, druhé v r. 1804. Z knih purkrechtních se dovídáme bližší údaje o prodeji usedlostí, kdy za nového majitele ručili
všichni sousedé, cenu, předepsanou zbroj a doplatky předchozím
majitelům, často i sirotkům.
J. Kratochvílová, kronikářka v.v. Voleč 12

SPONZOŘI
Zrod této ročenky finančně podpořili tito jednotlivci a firmy.
Velkým překvapením je, že prakticky nikdo z oslovených neodmítl na prvního VOLEČÁKA finančně přispět:
anonymní dárce
občan Volče – důchodce
1.000 Kč
AVOSS
ND, nářadí, autopotahy
2.000 Kč
Březina Roman
čištění aut a byt. interiérů
500 Kč
Březina Pavel
zednické práce
1000 Kč
BSV
benzinová stanice Voleč
500 Kč
Heteš Petr
PC, tonery, tiskárny
1.000 Kč
Horyna Josef
truhlářství
1.500 Kč
Horyna Roman
kovošrot Vyšehněvice
1.010 Kč
Líkař Jiří
instalace voda, topení, plyn
1.000 Kč
Machura David
CRM komunikační systémy 1.000 Kč
Macháček Miloslav autoklempířství
1.000 Kč
Mašín Antonín
čištění aut a byt. interiérů
555 Kč
Panchártek Jiří
servis a prodej praček
1.000 Kč
Rozínková Zdena
restaurace Cikánka
1.000 Kč
Růžek Pavel
mlýn Voleč
500 Kč
Sehnoutek a synové výroba a prodej krmiv
2.000 Kč
Sirůček Václav
elektroservis
1.000 Kč
Škrach Jaroslav
občan Volče
500 Kč
Žaloudek Jan
servis malé zem. techniky
500 Kč
Máte-li zájem i Vy finančně přispět na další vydávání této ročenky,
pište na email: obecvolec@volny.cz, přijďte, nebo zavolejte.
Děkujeme Vám.

KDE TO KURŇA JE, aneb pár tipů na výlet

1

2

kdy jsme šli z Dobřenic, se zúčastnilo ze
širokého okolí 67 poutníků. Nejvzdálenější turisté byli například z Nového Bydžova,
Hradce Králové, Moravan... Desátý ročník
půjdeme už za pár dní a to v neděli 27. 12.
tentokráte z VOLČE do VOLČE. Sejdeme
se v 11 hodin na náměstí, místní hostesky
nám s úsměvem nabídnou na startu „svařák“ a poté s batůžkem, (kde by se měl
kromě jiného nalézat špekáček, kousek
chleba, jedno polínko na dvě osoby a nejspíše i pivo), vyrazíme do polí, lesů a hájů.
Budeme mít před sebou pohodový okruh
do 15 km, který zvládne každý. Zhruba na
půlce trasy náš čeká výše zmíněný neodmyslitelný očazený špekáček a především
příjemný pokec u ohniště. Dobrovolný cíl
na případnou večeři je v kulturní místnosti OÚ.
PS: Když se připojí i ostatní, za deset let
bude pochod PRAHA–PRČICE oproti
pochodu PTP jen slabý odvar…
M.Š.

3

(odpověď na poslední straně)

4

5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nové přírůstky v obci

(od počátku našeho funkčního období)
Petr Sehnoutek
Liliana Košťálová
Anna Stoklasová

Voleč 140
Voleč 71
Voleč 4

narozen 9. 12. 2014
narozena 1. 8. 2015
narozena 9. 9. 2015

Hodně zdraví a štěstí v životě.

Příští rok oslaví více než 80 let
PANCHÁRTKOVÁ KVĚTA
LÍKAŘ JOSEF
ČELIŠOVÁ EMILIE
MRŠTÍK BEDŘICH
MRŠTÍKOVÁ EMILIE
MRŠTÍKOVÁ LUDMILA
ČERNÍK JAROMÍR
PANCHARTKOVÁ RŮŽENA
SVOBODOVÁ BOHUMILA
JANDÁK MILOSLAV
KOSOVÁ MARIE
LÍKAŘOVÁ MARTA

93
92
91
89
89
89
88
88
88
86
85
85

Voleč 43
Voleč 16
Voleč 81
Voleč 61
Voleč 61
Voleč 23
Voleč 60
Voleč 80
Voleč 45
Voleč 84
Voleč 51
Voleč 16

KMONÍČKOVÁ MARIE
KOS JINDŘICH
MALÁ LIDMILA
STRNAD VÁCLAV
DAŠEK EMIL
HANUŠOVÁ RADMILA
HORYNOVÁ MILADA
ANTOCHOVÁ ZDEŇKA
ČERNOHLÁVEK VÁCLAV
JANDÁKOVÁ VĚRA
ŠTĚPÁNEK JOSEF
ŠTĚPÁNKOVÁ OLUŠKA
TOMÁŠKOVÁ MARIE

83
83
83
83
82
82
82
81
81
81
81
80
80

Voleč 29
Voleč 51
Voleč 27
Voleč 7
Voleč 22
Voleč 50
Voleč 96
Voleč 108
Voleč 11
Voleč 84
Voleč 20
Voleč 20
Voleč 10
Blahopřejeme.

Navždy nás opustili

(od počátku našeho funkčního období)
Paní Vlasta Sirůčková
Pan Josef Vondrák
Pan Jiří Kvasnička
Pan Jaroslav Koupil
Paní Anna Kotková

Voleč 78
Voleč 48
Voleč 37
Voleč 107
Voleč 76

zemřela 22. 11. 2014
zemřel 28. 12. 2014
zemřel 21. 2. 2015
zemřel 23. 7. 2015
zemřela 19. 10. 2015
Čest jejich památce.

Letecký den ve Volči, červen 2015

SLŮVKO ZÁVĚREM
Vážení Volečáci. Ročenku VOLEČÁK, kterou právě držíte
v ruce, jsme za pár týdnů doslova „vykutali“ ze země, do budoucna ji budeme rozhodně udržovat při životě, dle názorů
a potřeb čtenářů dále jen a jen vylepšovat. Je zcela možné, že
jste právě v tomto prvním vydání nenalezli článek svého srdce nebo momentálního rozpoložení. Jakýkoliv případný, třeba
zcela obyčejný názor nám může být jen inspirací a rozhodně
dá impuls k dalšímu posunu. Proč příště při zájmu nezveřejnit
kupříkladu dobrý recept zdejší kuchařky nebo cukrářky, či něja-

ký nový nápad místního kutila? Zcela závěrem patří poděkování občanům a firmám, kteří svým finančním příspěvkem přílet
této nové vlaštovky, podpořili.
M.Š.
ANEKDOTA NA KONEC
Dáma v lékárně: „Potřebuji zabít manžela, máte kyanid?“
Lékárník: „To Vám nedám, vždyť by nás zavřeli oba“.
Dáma vytáhne lechtivou fotografii svého manžela a jeho manželky.
Lékárník: „No to jste vůbec neřekla, že máte recept“.

Tipy na výlet: 1. Zřícenina hradu Lichnice • 2. Skanzen Hlinsko • 3. Bojkovice • 4. ZOO Dvůr Králové • 5. Kutná Hora

