VOLEČÁK
ROČENKA OBECNÍHO ÚŘADU VOLEČ

INFORMACE Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
vážení čtenáři,
rok je za námi a je tu další číslo
Volečského zpravodaje. Dovolte
mi, abych Vám v úvodu sdělila
několik slov a podělila se s Vámi
o více či méně důležité informace, které nejsou ve všeobecném
povědomí.
Projekt letošního roku, který byl
časově a administrativně náročnější, byla výstavba nového dětského hřiště. Od prvních
činností předcházejících žádosti o dotace až po závěrečné
zhodnocení akce, které je podáno v těchto dnech, uběhl
téměř celý rok. Jak jsme již vloni ke konci roku avizovali,
Ministerstvo pro místní rozvoj uděluje dotace na výstavbu dětských hřišť s podporou začlenění dětí a mládeže do
komunitního systému v obci. Žádosti o dotaci z tohoto důvodu předcházely nutné kroky, které rozhodovaly o udělení či neudělení dotace. Děti z SDH Voleč se účastnily
sběru starého papíru a výtěžek z této akce darovaly obci
na výstavbu nového hřiště. Dalším důležitým krokem byly
dětské kreslené návrhy hřiště, sešlo se jich na dvě desítky. Veškeré originály kreseb byly spolu s žádostí o dotaci
odeslány na MMR. Důležitou součástí dokumentů byly fotografie ze zmíněného sběru papíru i z předávání výkresů
při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Podstatná
byla jistě i skutečnost, že dříve byly prvky dětského hřiště
instalovány a udržovány svépomocí nohejbalového klubu
a SDH a za pomoci veřejné sbírky organizované nohejbalovým klubem. Při rozhodování, na které lokalitě nové
certifikované hřiště vybudujeme, sehrála podstatnou roli
tradice dvou dětských koutků na velkém i malém hřišti a naše snaha rozdělit pozornost rovnoměrně mezi obě
místa. Dolní malé hřiště leží u využívané stezky do Michnovky, Chudeřic, Obědovic a dalších obcí a z toho důvodu je hojně navštěvováno přespolními návštěvníky. Stejně
tak hasičských soutěží se na velkém hřišti účastní mnoho
dětí. Bylo tedy nemožné jedno hřiště upřednostnit, proto naše rozhodnutí bylo rozdělit prvky dětského hřiště na
dvě lokality, na malé hřiště pro menší děti a na velké hřiště pro děti větší a mládež. V dubnu letošního roku nám
bylo sděleno, že jsme dotace obdrželi a začalo druhé kolo,
sestávající z výběrového řízení na dodavatele, přípravy lokalit a vlastní výstavby. Bohužel námi vybraný dodavatel
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nemohl zaručit zhotovení hřiště s potřebným zatvrdnutím
betonu před volečskou poutí a my jsme nechtěli riskovat
poškození nepředaného hřiště, proto jsme se rozhodli pro
realizaci o prázdninách. Jako dopadová plocha byl vybrán
kačírek, který není tak nákladný jako pěnové dlaždice, jejichž náklady jsou mnohdy troj až čtyřnásobné. Slavnostní
otevření hřiště proběhlo při Rozloučení s prázdninami –
Olympijském odpoledni. Nechyběly proslovy ministra
kultury nohejbalového klubu pana Miroslava Jandáka
a můj. Kdo znáte NK a jeho ministra jistě víte, že proslov
byl plný závažných prohlášení, poděkování MMR, objektivních sdělení, velkých slov a hlavně humoru. Prezident
Nohejbalového klubu pan Antonín Mašín prohlásil Volečskou olympiádu za zahájenou a pomohl mi přestřihnout
pásku. Dotace MMR byla v těchto dnech připsána na náš
účet a činí 400 tis. Kč, náklady na výstavbu hřiště činily cca
571 tis. Kč.
Chci připomenout, že certifikované hřiště neznamená, že
se nemůže nikdo zranit. Hřiště má svůj řád, malé děti do
sedmi let i nadále musí být pod dohledem, není dovoleno
lézt po konstrukci, používat prvky k jinému účelu, než je
stanoveno, není dovoleno požívat alkohol a jiné návykové látky atd. Rozdíl v certifikovaném a necertifikovaném
hřišti je hlavně ten, že je vysoce nepravděpodobné zranění v případě, že jsou dodržována všechna pravidla, pokud

naši prvňáci

Tereza Kvasničková, Vít Březina, Filip Machura, Anna Rejnková.

v opačném případě přece jen dojde k nějaké nepříjemnosti, nenese obec za to žádnou zodpovědnost.
Děkujeme dětem, mladým hasičům, SDH, Nohejbalovému klubu i všem, kteří se zúčastnili sbírky na první hřiště
na obci, bez přispění a spolupráce všech zmíněných, bychom dotaci neobdrželi.
Nedávno se mě jistá osoba ptala, zda uvažujeme o komunikaci od nové zástavby k silnici I. třídy. Protože tuto silnici řešíme více než rok, nejdřív pouze teoreticky, od dubna
již i prakticky, nechápala jsem, že je ještě někdo bez informací. Ptala jsem se, zda četla Zpravodaj, zda chodí na
zasedání zastupitelstva. Dostala jsem zápornou odpověď.
Chápu, že to, co je pro nás v zastupitelstvu každodenním
chlebem, vše, co řešíme, o čem rozhodujeme, konzultujeme z blízkými, známými, opravdu není všeobecně známo
mezi našimi spoluobčany. Zpravodaj je příležitost, jak Vám
vše sdělit, takže tuto možnost využiji. Ano komunikace
bude. V současné době čekáme na stavební povolení, které
bohužel díky změně zákona o pozemních komunikacích
a změně kompetencí k povolování místních komunikací,
bylo problematičtější, než jsme čekali a vyžádalo si další
nezbytné kroky. V současné době pracujeme na výběrovém řízení zhotovitele komunikace a žádosti o dotaci na
realizaci stavby. Více se o komunikaci dozvíte na jiném
místě Zpravodaje.
Další informace, která je velice žádaná, se týká obslužné
komunikace mezi Volčí a Rohovládovou Bělou. Po různých spekulacích o nezájmu Bělé o tuto cestu, které mi
byly starostou Bělé Ing. Fišerem vyvráceny, tato komunikace má nadále v Bělé prioritu číslo 1. Bohužel po uzávěrce
tohoto čísla proběhne jednání se zástupcem Pozemkového
úřadu. Veškeré informace a závěry vzešlé z tohoto setkání
Vám samozřejmě budu tlumočit. Díky plánovaní obslužné
komunikace, jsme se nezúčastnili jednání o cyklostezkách
vyvolaných RSOB a MAS Bohdanečsko, kde byly koordi-

novány všechny záměry cyklostezek sousedních obcí. Na
toto téma budeme klást velký důraz, neboť víme, že z naší
strany je o tuto cestu eminentní zájem.
Jistě všichni máte v paměti petici spolku STOP těžké nákladní dopravě v Lázních Bohdaneč. Díky aktivitě slečny
Petry Dařílkové a pana Jana Srnce jsme měli možnost tuto
petici podepsat i my ve Volči. Celkem tuto petici podepsalo na 700 lidí, z toho 70 občanů Volče. Děkujeme. Tato
petice, byla předána ministerstvu dopravy. Dle vyjádření
pana Ing. Fišera je zákaz vjezdu automobilů nad 12 tun
na I/36 ne zcela nereálný. Technické důvody, které brání
zákazu, jsou především nemožnost bezproblémového odbočení vlevo na křižovatce u Globusu při cestě z Hradce Králové, tato křižovatka by snad do konce roku 2017
mohla být vyřešena. Problém křižovatky u Parama je již
vyřešen a další zábranou byla nedokončenost dálnice do
Hradce Králové. Vím, že v těchto větách je samé snad, ne
zcela, mohla by být, bohužel v této situaci není možné psát
určitěji. Omlouvám se.
Poslední půlrok nás nejvíce zaměstnává příprava Programu rozvoje obce. Tento strategický dokument je nutný pro
krátkodobé i dlouhodobé plánování. Vycházíme z dotazníkové ho šetření, které proběhlo už v roce 2015, ze schůzek s občany a v neposlední řadě koordinujeme plánované
projekty s vizemi a strategií RSOB a MAS Bohdanečsko.
Tento dokument je již vypracován, v současné době je zveřejněn na stránkách obce k připomínkovému řízení a poté
co budou případné návrhy a náměty zapracovány do programu, bude celý Program rozvoje obce schválen zastupitelstvem a publikován.
Závěrem svého příspěvku bych ráda Vám všem popřála
klidné a radostné prožití vánočních svátku a do nového
roku mnoho štěstí, úspěchů, splněných snů a hlavně zdraví.

Komunikace k nové zástavbě

zabrání přelití povrchové vody z pole na komunikaci. Další komplikace a zdržení způsobila rozsáhlá novela zákona
o pozemních komunikacích. Silnice k nové zástavbě nebude
místní, nýbrž účelovou komunikací. Tato skutečnost však
nebude mít žádný vliv na provoz či způsob používání komunikace. V současné době již jen čekáme na vydání stavebního
povolení. Ihned po obdržení stavebního povolení vyhlásíme
výběrové řízení na zhotovitele stavby, což bychom rádi stihli během zimního období, neboť předpokládáme, že v této
době vysoutěžíme nejlepší možnou cenu. Následně pak uzavřeme smlouvy a konečně začneme stavět. Předpokládáme,
že v průběhu léta 2017 bude naše nová silnice vybudována.

V loňském vydání Volečáka jsme Vás informovali o našem
záměru vybudovat komunikaci k nové zástavbě. V letošním
roce jsme vybrali zhotovitele projektové dokumentace a získali veškerá potřebná vyjádření k vydání stavebního povolení. Na základě požadavku Policie ČR musela být pro regulaci
rychlosti vozidel naprojektována dvě lokální zúžení vozovky, bez úpravy přednosti směru v jízdě. Lokální zúžení bude
provedeno v délce 10 m na šíři 4 m, což umožní vyhnutí
vozidla s cyklistou. Jednoho tohoto zúžení jsme následně
využili k umístění betonových žlabovek a uliční vpusti, což

Ing. Soňa Machurová (dále jen S. M.)
Starostka obce Voleč

Oprava chodníku v jižní části obce
V červnu 2015 byly vydány nové dotační výzvy na odkanalizování a ČOV pro období 2014-2020. Jelikož jsou podmínky vyhlášené v tomto období pro naši obec neakceptovatelné, rozhodli jsme se nečekat s opravami chodníků
až po vybudování splaškové kanalizace, ale začít opravovat
chodníky v dezolátním stavu již nyní. V loňském roce jsme
tedy požádali o dotaci na opravu chodníku v jižní části
obce z Programu obnovy venkova (POV). V dubnu jsme
z POV obdrželi příslib dotace ve výši 100 000,– Kč. Jako
u všech zakázek bylo osloveno několik firem, v následném
výběrovém řízení byla hodnotícím kritériem cena, způsob
a rychlost provedení oprav. Realizace opravy chodníku

Oprava oplocení za OÚ, zpevněná
plocha před obecní kůlnou
Další naší akcí byla oprava oplocení za budovou obecního úřadu. Starý plot byl odstraněn v celé své délce 72m.
Jelikož část stávajícího oplocení již neplnila svůj původní
účel, naopak spíše překážela např. při rozsvěcení vánočního stromu, byl nový plot vybudován jen v délce 45m.
Stavební a terénní úpravy provedla firma H+N stavitelství
v.o.s. Dále jsme upravili plochu před obecní kůlnou. Kůlna
slouží jako garáž pro obecní techniku a sklad elektroodpadu, bylo tedy nutné vybudovat zpevněnou plochu se zatížením pro nákladní automobily. Úpravu plochy provedla
firma Miros majetková a.s.

Chystané stavební práce
v příštím roce
od čp. 20 Štěpánkovi po čp. 22 Daškovi proběhla v srpnu.
Oproti původnímu plánu nastalo zhruba týdenní zdržení
kvůli propadlým vpustím dešťové kanalizace, které nestačilo jen „zvednout“, ale muselo být provedeno nové napojení na kanalizaci, neboť téměř každá vpusť byla napojena
jiným způsobem a v některých případech se jednalo jen
o žlábek pod starým chodníkem. Veškeré opravy provedla
firma Miros majetková a.s.

Kromě již zmíněné účelové komunikace budeme pokračovat s opravami chodníků. V příštím roce provedeme opravu druhé strany v jižní části obce. Na tento úsek jsme již
požádali o dotaci z POV na rok 2017. Dále bychom během
příštího roku rádi vybudovali za obecní kůlnou sběrné
místo, kam bychom přesunuli pytle s plasty, kontejner na
papír, zvony na sklo a kov. V případě potřeby by zde mohl
být umístěn i kontejner na bioodpad.
Petr Heteš

JARNÍ BRIGÁDA
Na druhé, zcela dobrovolné jarní brigádě, určené ke zvelebení obce, se sešel stejný počet občanů jako na brigádě
první, to je 15 osob. Tentokráte jsme se zaměřili na dvě potřebné záležitosti: Vyrovnání travních pozemků, především
pod lipami poblíž spodní nádrže a u novostaveb, aby se při
pravidelném sekání neničil sekací traktůrek a výraznou
opravu cesty na „Čarodky“. Ta se vůbec nemohla pro hluboké koleje používat a jezdilo se k nelibosti OÚ i ZD po poli.

Oba vytyčené úkoly jsme zdárně splnili a kdo přiložil ruku
k dílu, mohl být spokojen. Poděkování patří nejen všem
brigádníkům, ale i ZD za návoz materiálu na cestu. V nepo
slední řadě také firmě Kašpar Kosice za zapůjčení potřebné
techniky na kvalitní zhutnění cesty. Příští brigáda na další
zvelebení obce je plánována na sobotu 23. dubna 2017.
M.Š.
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je domů ve Volči.
To není špatné číslo
a přibývají další.
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žije v naší obci žen.
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žije v naší obci mužů.
A to se říká, že chlapi vymírají.
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kamiónů projelo denně naší
obcí v roce 2010.
V roce 2016 určitě mnohem více.

67

obyvatel obce podepsalo
petici proti kamionům.
Ostatním kamiony asi nevadí.

81

psů je evidováno v naší obci.
Kolik je neevidováno, ví jen Bůh.

212

osob se podívá denně
na webové stránky obce.
M. Š.

Důležitá informace – hlášení místního rozhlasu z 1. 11. 2016
Upozorňujeme spoluobčany, že
biologický odpad jako je posekaná
tráva, přebytky ze zahrad, plodiny po
jejich poživatelnosti, shrabané listí
atp. patří na skládku v areálu ZD. Na
tzv. Čarodějnice na Vrchou je možné
vozit pouze ořezané větve, případně
kořeny. V žádném případě na tuto

skládku nepatří shnilé ovoce a jiné
plodiny, kameny a pneumatiky. V případě, že se tento stav bude opakovat,
bude muset OÚ přistoupit k možným
opatřením, jako je například uzavření cesty na Vrcha, fotopastí apod.
Z našeho pohledu poslední a nejhorší možnost je úplné uzavření všech

skládek a svoz biologického odpadu
vyřešit placenými hnědými popelnicemi a zvýšením poplatku za svoz odpadů. Tuto možnost určitě nepreferujeme, proto Vás prosíme vzhledem
k Vašim spoluobčanům k uvážlivosti
při zbavování se jakýchkoli odpadů.
S. M.

HASIČI SOUTĚŽÍ NEJEN NA HŘIŠTI

Volečští hasiči ani v letošním roce
nezaháleli. Celoročně jsme se věnovali práci s dětmi, od nejmenších,
navštěvujících přípravku, přes mladší
a starší žáky, zapojené do ligy mladých hasičů pardubického okresu, až
po dorostence, závodící v kategorii
jednotlivců. Dospělí hasiči se také
úspěšně zapojili do soutěží.
Bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin při zvelebování prostorů
na hřišti, údržbě techniky a vybavení.
Letošní rok byl také náročný s ohledem na počet akcí, které jsme pořádali. V únoru to byl tradiční hasičský ples a dětský karneval, v květnu
okrskové kolo, v září tradiční soutěž
„O pohár SDH Voleč“ a v říjnu jsme
měli na starosti zajištění Okresního
kola závodu hasičské všestrannosti,
takzvaný branný závod, kterého se
zúčastnilo na 300 soutěžících z celého
okresu. Spolupracovali jsme na přípravě a realizaci Volečské poutě a zahájení prázdnin.

Také se nám velice dařilo při prezentaci práce sboru a propagaci obce Voleč,
tím, že jsme se přihlásili do soutěže
„Dobráci roku“, vyhlášené Českým
rozhlasem Pardubice. Tato soutěž probíhala na konci loňského a začátku
letošního roku, do soutěže bylo vylosováno čtyřicet sborů z celého kraje
(přihlášených bylo mnohem více, proto se muselo losovat), s každým z vylosovaných sborů byla natočena reportáž
o činnosti a ta byla odvysílána a po celý
týden v odpoledních hodinách propagována na stanici Českého rozhlasu
Pardubice. Po vysílacím týdnu byl týden pro SMS hlasování posluchačů. Ze
čtyřiceti vylosovaných jsme skončili na
krásném osmém místě! Další soutěž,
do které jsme se přihlásili, byla anketa „Dobrovolní hasiči roku“ (webové
stránky ankety: www.adhr.cz). Tato
anketa je celorepubliková a my jsme
soutěžili v kategorii sborů v regionu
Východ (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj), kde bylo přihlá-

šeno 16 sborů. Ze všech přihlášených
sborů odborná porota vybrala pět
z každého regionu, postupujících do
republikového finále. Přihlásili jsme
akci „Oslava výročí 130 let od vzniku SDH Voleč“, která proběhla v září
loňského roku. O vítězi mezi finalisty
opět rozhodlo SMS hlasování občanů
ČR. Začátkem prosince byl záznam
z předávání odvysílán na ČT2. Video
je dostupné na webových stránkách
ankety a Fire.tv. Tuto skutečnost považujeme v celorepublikovém měřítku za úspěch a dobrou propagaci
práce sboru a obce Voleč. Výsledkem
bylo 5. Místo v regionu.
Velice si vážíme podpory všech, kteří nám poslali v obou anketách svůj
hlas, za což velice děkujeme a stejně
tak děkujeme všem, kteří nám pomáhají při naší činnosti. Přejeme klidný
závěr roku 2016, krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce
nastávajícím.
Hasiči Voleč

 Kdopak že to
u nás také bydlí
Příjmení majitelů parcel podle
Katastru nemovitostí v ulici
novostaveb:
Drasnar + Macková, Březina, Kmoníček, Černohlávek, Rozínková, Kamenický, Sehnoutek, Košťál,
Vavřina, Nigrin, Kopecký,
Jelínek.
(Musil, Kotásek, Rejfek, Hostaša)

MÍSTNÍ OBCHOD
Ani netuším, jak tento článek začít
a ani nevím, pro jak velké procento našich občanů je vlastně určen. Zmínit se
ale o prodejně potravin považuji přinejmenším za potřebné. Za potřebné
zvláště v době, kdy se minimálně dva
měsíce „šušká“, že Vietnamec hodlá
končit. Paradox je, že na začátku prosince v době uzávěrky této ročenky nehodlá sdělit kdy a tím bohužel, ani majitelka budovy nic neví ani netuší. Je tu

zvláštní situace se spoustou otazníků, na
které nikdo nezná odpověď. Je zřejmé,
uzavře-li se zdejší prodejna, není jisté,
že se někdy vůbec otevře. Příčina případného uzavření této prodejny je čistě
ekonomika provozovatele související
s náklady a malým, či dokonce v některých případech nulovým zájmem části
našich občanů tuto provozovnu alespoň
přiměřenými pravidelnými nákupy více
podporovat. Zhola nic, nebo občasný

nákup několika rohlíků a čtvrtky chleba
opravdu nikoho nikde, tudíž ani ve Volči, neuživí. Nyní jako bych slyšel desítky názorů na jeho mnohdy nevhodné
chování počínaje obyčejným zdravením a to nemluvím o přirozeném
poděkování. Vzpomínat v budoucnu,
že jsme si ještě v sedm hodin večer,
7x v týdnu, mohli ještě něco koupit,
budeme ale nakonec možná všichni.
M. Š.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Pěkné dětské představení operky pánů Svěráka a Uhlíře
Šípková Růženka pod taktovkou Kateřiny Machurové zahájilo toto tradiční setkání našich seniorů. Vystupovalo 13
dětí ve věku od pěti do třinácti let. Zde by bylo namístě
vyzvednout některé konkrétní pěvecké výkony dětí, protože se ale snažili všichni, poděkování za skvělý výkon patří všem. Jsem přesvědčen, že ale největší díky patří Katce
a paní starostce, které toto krásné vystoupení ve svém volném čase po večerech připravily.
Po loňském harmonikářském úspěchu manželů Pospíšilových i letos zahrálo našim seniorům podobné duo, tentokráte v podobě Zpívajících heligonek z Pardubic. Pan
Mikulka s panem Vepřkem nabídli od samého začátku písničky na přání, atmosféra v sále byla tradičně skvělá, vždyť
i vína se vypilo více jak v loni. Muzikanti po dvouhodinové produkci byli dávno pryč, avšak nálada veselé skupinky

kolem pravděpodobně nejlepší pěvkyně Volče paní Stáni
Hrůšové nabírala pěveckých otáček. Zpívali všichni, nikdo
náhle nikam nespěchal, nálada v kulturní místnosti přímo
fantastická. A víte, co z tohoto pěveckého koutku nejspíš
vzniklo? Možná vznikl pěvecký kroužek (třeba ZAGORKA), který by se mohl zhruba jednou za měsíc sejít a jak
říkají Moravané: pěkně si při vínku „zabékat“ Je tedy vítán každý, kdo se rád veselí, směje se či baví ostatní, bez
ohledu na věk a pohlaví. Že neumíte zpívat? NESMYSL!
Je vědecky prokázáno, že pouze 2% lidí se nikdy zpívat
nenaučí, ostatní určitě ano. Dohodněte si mezi sebou
sami čas a přijďte první sobotu v únoru (4. února) do
naší kulturní místnosti. Klidně si vezměte s sebou své oblíbené vínko, vždyť příjemné lze jen zažít, dokud se žije.
M. Š.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nové přírůstky v obci:

Bohužel, v roce 2016 se nikdo ve Volči nenarodil.

Příští rok oslaví 85 let a více:
PANCHÁRTKOVÁ KVĚTA
LÍKAŘ JOSEF
ČELIŠOVÁ EMILIE
MRŠTÍK BEDŘICH
MRŠTÍKOVÁ EMILIE
MRŠTÍKOVÁ LUDMILA
ČERNÍK JAROMÍR

94 let
93 let
92 let
90 let
90 let
90 let
89 let

Voleč 43
Voleč 16
Voleč 81
Voleč 61
Voleč 61
Voleč 23
Voleč 60

PANCHARTKOVÁ RŮŽENA
SVOBODOVÁ BOHUMILA
KOSOVÁ MARIE
LÍKAŘOVÁ MARTA

Navždy nás opustili:

KOUPILOVÁ ZDEŇKA
JANDÁK MIROSLAV
ŽALOUDEK MILAN

89 let
89 let
86 let
86 let

Voleč 80
Voleč 45
Voleč 51
Voleč 16

54 let
86 let
79 let

Voleč 107
Voleč 84
Voleč 25

Blahopřejeme.

Čest jejich památce.

 AKCE A KULTURA V OBCI
V naší obcí bylo pro naše občany v roce 2016 připraveno
devatenáct kulturně-společenských akcí. Jakákoliv akce vyžaduje přípravu jednotlivce nebo kolektivu bez ohledu, zda
se jedná o větší či zcela malou aktivitu. Věříme, že většina
občanů toto alespoň trochu oceňuje, jestliže obec i v tomto
směru ožívá. Zde předkládáme kompletní seznam aktivit
pro občany v roce 2016.
leden
únor
únor
duben
duben
květen

Pohár obce Voleč ve stolním tenise
Vepřové hody
Dětský karneval
Obecní brigáda
Pálení čarodějnic
1. ročník cyklovýletu Volečská šlapka

Volečská pouť

(S.M.)
V letošním roce se také poprvé uskutečnila Volečská pouť. Jak jsme již
v minulém čísle psali předpokládáme,
že pouť se bude konat každý sudý rok.
Bohužel jak již bývá v poslední době
zvykem, počasí nás trochu vypeklo.
Bylo velké teplo, cca 35°C ve stínu,
naštěstí nás trochu ochlazoval větřík.
Což s sebou ovšem neslo jiné nepříjemnosti, jako odlétání rekvizit při divadelním představení a rozvibrování
kotvících pásů na velkém stanu. Zřejmě i z důvodu velmi vysokých teplot
a vysokého stupně biozátěže zůstali
doma starší či nemocní spoluobčané.
Zastupitelstvo obce se shodlo na programu a na oslovení všech spolků v obci
s žádostí o pomoc při organizaci, případně na představení spolkové činnosti.
Pouť proběhla na velkém hřišti, které je
hájemstvím hasičů a ti se své role „hostitele“ ujali s vervou sobě vlastní. Občerstvení, zázemí pro vystupující, elektrické napájení atrakcí a v neposlední řadě
i hygienická zařízení, vše bylo vynikající. Svou činnost předvedli i mladí hasiči
s požárním útokem. Děkujeme.
Velice krásná a zajímavá byla i výstavka volečských myslivců. Myslivci použili vojenský stan pro výstavu trofejí,
fotografií a kronik. Třešnička na dortu
bylo seznámení s loveckými psy. Pejsci předvedli svou poslušnost a různé
naučené kousky. Myslivcům moc děkujeme za program, který připravili,
za pomoc a zajímavé zpestření odpolední zábavy. Spolupráce s myslivci
byla dokonalá a já doufám, že v tomto

květen
červen
srpen
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

zájezd: Přehrada Pastviny a Stezka v oblacích
VOLEČSKÁ POUŤ
Rozloučení s prázdninami
Drakiáda
Dýňování
Taneční ve Volči - STAR DANCE
Setkání seniorů
Albánie – beseda s Jiřím Strnadem
Kurz zdobení perníčků
Rozsvěcení vánočního stromu
První ročník turnaje v mariáši
Divadýlko z pytlíčku – JAK NA OBRA
Vánoční prodejní výstava (17. 12.)
10. ročník pochodu PTP (27. 12.)
M. Š.

trendu budeme pokračovat.
Jsem též velice ráda, že se podařilo
zaplnit zapůjčené stánky, neboť co
by byla pouť bez stánků, a to především výrobky našich velmi šikovných
volečských žen. Paní Kratochvílová
tradičně s úžasnými výrobky z pedigu
a bylinkovými mýdly a paní Strnadová s bezkonkurenčními perníčky.
Protože vystavovatelé a prodejci byli
nuceni ve stáncích strávit celé odpoledne, přemístili jsme stánky na jediné stinné místo, a to až pod smrky
v jižní části hřiště. Od centra dění to
bylo poměrně daleko, ale za komfortní pocit zúčastněných to určitě stálo.
Děkujeme všem s vlastními i zapůjčenými výrobky.
Součástí programu byla i novinka, a to
soutěž v pečení pouťových koláčů. Organizace se ujal pan Šimek, který průběh
klání popíše na jiném místě. Ráda opět
poděkuji organizátorům i účastníkům.
Kulturní program sestával z vystoupení kouzelníka, pana Petra Kasnara
a z vystoupení volečských dětí s operkou pánů Svěráka a Uhlíře O dvanác-

ti měsíčkách pod vedením Kateřiny
Machurové. Kouzelník i děti měli velký úspěch u přihlížejících. Děti ocenila i paní místopředsedkyně senátu
Miluše Horská, která přijala pozvání
na akci a za jejich umělecký výkon je
odměnila zmrzlinou. Naše díky patří
celému volečskému divadelnímu souboru, panu Kasnarovi a paní Miladě
Musilové, která panu Kasnarovi připravila domácí přijetí.
Za všechny pořadatele a organizátory akce děkuji všem návštěvníkům
a za sebe děkuji všem organizátorům.
Součástí další poutě v roce 2018 bude
setkání rodáků, které proběhlo naposledy před téměř dvaceti lety. Při
této příležitosti bychom rádi vytvořili výstavku z historických fotografií Volče a jejich současných protějšků. Pokud vlastníte staré fotografie
a budete souhlasit s jejich zapůjčením, budeme Vám velmi vděční. Váš
zájem nám prosím dejte jakýmkoli
způsobem na vědomí. Předem děkujeme. Těším se na Vaši účast.
S.M.

Olympijské odpoledne
Tradice dětských dnů ať již přivítání
nebo rozloučení s prázdninami má
každoročně jednotné téma. V roce
2016 nemohlo připravené úkoly spojovat nic menšího než Olympiáda.
Přiznávám, že jsme čerpali inspiraci
při návštěvách pardubického olympijského parku, který byl bezpochyby
nejúspěšnějším parkem tohoto typu
v České republice. Poslední srpnovou
sobotu se rozhořel pomyslný oheň,
zažehnutý v srdcích našich malých
sportovců a prezident nohejbalového
klubu mohl prohlásit Olympijské hry
za započaté. Děti soutěžily ve třech
věkových skupinách, do 7 let, 8-10
let a nad 11 let. Pro nejmenší děti byl
úspěch, když zvládly stejné úkoly jako
jejich starší protějšky. Jednotlivé sporty byly pro co nejsnadnější hodnocení
bodovány pouze ve třech hladinách 8 bodů, 4 body a 2 body. V počátku
jsme uvažovali i o bodovém bonusu
pro děvčata, podle průběžných výsledků, to nebylo nutné, neboť dívky
se v mnoha ohledech chlapcům vyrovnaly či byly šikovnější. Děti absolvovaly olympijský dvanáctiboj.
Sporty, ve kterých si mohly vyzkoušet
svou obratnost, rychlost nebo mušku, byly tenis, badminton, cyklistika,
gymnastika, běh přes překážky, vrh
koulí, střelba, střelba z kuše, stolní
tenis, rychlostní kanoistika, skok do
dálky a fotbal. Byly rozděleny dvě
sady medailí a nespočetně malých
dárečků. Nesmím Vám zůstat dlužna
jména medailistů – kategorie 7-9 let
1. místo Tadeáš Panchartek, 2. místo
Monika Martínková, 3. místo Daniela
Lungu, kategorie nad 11 let – 1. místo
Jiří Holý, 2. místo David Machura a 3.
místo Martina Šimáková. Medailistů
bylo šest – vítězové všichni.

Chci poděkovat paní učitelce Zuzaně
Štrobichové, paní Zuzaně Panchartkové a panu Pavlu Štrobichovi za zapůjčení sportovních pomůcek a speciálně
samozvedacích překážek, které naši
olympiádu povýšily na profesionální úroveň. Milým překvapením byla
účast nastupující generace mezi pořadateli. Úkol to věru nebyl lehký, i když
jsme se snažili poskytnout stín, většina hřiště je odpoledne v plném slunci
a připravené slunečníky opravdu nemohly zajistit dvě, tři hodiny příjemného prostředí. Děkuji pořadatelům,
rozhodčím a všem, kteří se starali
o občerstvení zúčastněných.

Drakiáda, Dýňování
Drakiáda a Dýňování jsou jedny
z netradičních akcí, které zastupitelstvo obce začalo pořádat. Letošní
Drakiáda se přes mírnou nepřízeň
počasí vydařila. Je pravdou, že jsme
po loňských zkušenostech s absolutním bezvětřím, před plánovanou akcí
sledovali meteorologickou předpověď
z mnoha různých zdrojů. Mírná naděje na větrné počasí slibovala úspěšnou akci. I když vítr byl slabý a měl
hodinu zpoždění, draci přeci jen létali. Účastnilo se na čtyřicet dětí nejen
z Volče. Každý dostal diplom a balíček se sladkostmi. Seznámím Vás
s několika oceněními – nejzkrocenější drak – Barbora Rejnková, od chvíle
kdy se drak dostal na nebe, nehnul
se z místa, největší výdrž – Kristýna
a Martin Novákovi, zdá se, že draka
pouštěli i když všichni ostatní odešli
domů, nejlépe létající drak – Daniela Lungu, její drak byl první a nejvýše létající, nejstarší krotitel – Václav
Sirůček nejml., oceňujeme, že téměř
plnoletí Volečáci se přišli pobavit jako

děti, ručně vyrobení draci – Viktorka
a Anička Stoklasovy a Filip Machura,
draci nebyli žádní velcí akrobati ani
letci, ale snaha zaslouží ocenění.
Dýňování bylo letos ozvláštněno zdobením mufinů. Děti využily možnost
výtvarného tvoření v plné míře, která
se jim nabízela. Téměř všech šedesát
upečených dortíků a více než deset
dýní se proměnilo v krásná umělecká díla, strašidelné i kouzelné dýně
ještě dlouho zdobily prostor před
obecním úřadem. Ze všech letošních
vystavovatelů dýní si ocenění za kvalitu i kvantitu jistě zaslouží Žákovi
a Hanzlovi, netradičně pojaty byly
dýně u Šťastných a krásná byla dýně
zabiják Milana Šimka ml. a kolotoč
s koníčky Káti Machurové. Fotografie
všech dýní si můžete prohlédnout na
webových stánkách obce.
Všem zúčastněným děkujeme.
Rádi bychom pro Vás připravili několik zajímavých kurzů či workshopů.
Letos proběhlo pletení z papíru, zdobení perníčků. Pokud máte zájem, či
nápad, sdělte nám to prosím. Bez Vaší
pomoci a účasti je naše snažení nadbytečné. Děkujeme.

PRVNÍ (a jistě ne poslední) VOLEČSKÁ ŠLAPKA
Obecní cyklovýlet ne
ní zajisté nic nového
pod sluncem, například v Nepolisech se
podobné akce letos
zúčastnilo více jak 120
cyklistů. Tato velmi oblíbená aktivita
má vskutku v mnoha obcích letitou,
především ale stoupající tendenci.
Volečské miminko – Volečská šlapka
je na světě. První projížďky se tentokráte se zakončením na ranči v Luž-

ci nad Cidlinou napoprvé zúčastnilo
12 osob. Informace pro uštěpačné:
Třináct osob byl počet účastníků před
deseti lety na prvním pochodu PTP.
Dnes má tato akce již svoji tradici, kdy
se účast pohybuje kolem 60 osob, a to
i z dalekého okolí.
Další Volečská šlapka (cíl není zatím
stanoven) proběhne na Svátek práce
1. května, kdy toto zapamatovatelné
datum bude pravidlem.
M.Š.

S.M.

OBECNÍ VÝLET - přehrada Pastviny a Stezka v oblacích

Téma obecního zájezdu bylo zvoleno
jak se následně ukázalo trefně, neboť
zájem občanů předčil očekávání a nakonec i počet míst v autobuse. Většina
z nás se prvně v životě podívala mimo
jiné do útrob přehradní nádrže. Po hodince jízdy jsme se ocitli v poměrně nevelké vlhké chodbě pod miliony kubíky
vody. Viděli jsme tvořící se krápníky
a rádi vyslechli obšírný výklad hrázného. Například o průsaku i pohybu vlastní přehrady, či jejímu prospěchu pro
region. Přehrada Pastviny je v provozu
od roku 1938. Dozvěděli jsme se, že její
stavba trvala rovných pět let. V době
hospodářské krize dokázala zaměstnat tisíce lidí a je to poslední přehrada
v České republice, která byla postavena z kamene. Desítky schodů, které na
nás čekaly při návratu zpět na silnici
k autobusu sice pár jedinců zadýchaly,
ale kdo prohlídku absolvoval věřím, že
dávno nelituje případnou námahu, kterou musel závěrem podstoupit.
Po další slabé hodince jsme se ocitli na Dolní Moravě, pravděpodobně

pod atrakcí číslo jedna celého regionu, nesoucí název Stezka v oblacích.
Výrazná a zároveň významná atrakce,
druhá svého druhu v České republice,
každopádně láká turisty ze širokého
okolí. Přestože bylo poměrně větrno,
této atrakce si každý užil do sytosti.
Po prohlídce Stezky v oblacích aktivnější sjeli dolů nejdelším nerezovým
tobogánem v České republice. Podobné turistické lákadlo – též velmi
zajímavé, ještě více navštěvované, se
nachází na Šumavě přímo v obci Lipno a nese název Stezka v korunách
stromů. V obou případech se jedná
o atrakci, kdy se každý turista může
dostat na vrchol bez jediného schodu.
Z tohoto důvodu je vhodná i pro vozíčkáře a rodiny s dětmi.
Dle ohlasu se jednalo o výlet, kdy si
každý mohl vybrat dle svého gusta.
Příští rok pojedeme na výlet též
8. května, jedná se o sváteční den
a toto datum nechme zkušebně jako
pravidlo volečského výletu. Hlavním
tématem tentokráte bude svezení

historickým vlakem „úzkokolejkou“
v krásně zvlněné oblasti v oblasti
Jindřichova Hradce. Samozřejmě
nezůstane jen u zmíněné projížďky.

PRVNÍ (a určitě poslední) TANEČNÍ VE VOLČI
Když mohou mít taneční
pomalu v každém městě,
proč by nemohly být jednou ve Volči? Asi takto
mohla znít otázka a zároveň silácká odpověď prakticky před
rokem ve zdejší restauraci. U stolu,
kde bylo vypito pár piv a téměř každý byl ihned natěšeným tanečníkem.
Přestože patrně střízlivost změnila názor hned na druhý den, udělal
jsem vše proto, aby se první taneční
jako takové přeci jen ve Volči uskutečnily. A PROČ NE? Paní Flekrová
z Holic coby taneční mistrová nebyla
proti, já čekal na den D, abych oslovil před rokem horké taneční mistry
a případně následně doplnil skupinu

určitě z dlouhé řady dalších zájemců.
Přestože sprcha v podobě malého zájmu především ze strany mužů byla
dosti chladná, nakonec se taneční přeci jen uskutečnily. Na parket nastoupilo 27. 10. šest párů, byť „strop“ naší
zasedačky je deset dvojic, kteří se mají
po parketu pohybovat a přitom si například nějakým kopancem neublížit.
Po šesti lekcích plných tance, legrace
i potu se většina párů dočkala závěrečného večera, který proběhl 27. 11.
Parket (obložená podlaha) vskutku
plný nebyl. Nakonec je ale důležité,
kdo nabídku využil, naprosto jasně
se tanečně posunul a věřím, že i ta
nějaká veselá vzpomínka zůstane…
M.Š.

M.Š.

LADY LATINA
Až exoticky jevící se titulek může v někom probudit zvědavost, možná
trošku vášně a to je určitě
jen dobře. Pánové: LADY
znamená, že tento článek
je určen pouze té jemnější polovině
lidstva a to výlučně dívkám, ženám,
určitě i aktivním babičkám. V pátek

20. ledna večer proběhne zhruba ho
dinka ladného pohybu v rytmu latiny,
kdy nepotřebujete partnera. To vše
pod režii taneční mistrové paní Flekrové z Holic. Dámy všech věkových
kategorií, máte možnost se za 50 korun přijít pobavit, poté třeba při vínku
chvilku zůstat posedět a poklábosit.
S sebou žádné šatičky, ale pohodlné

VOLEČSKÁ POUŤ

(M.Š.)

Tato alternativa dejme tomu na přechodně zrušený Masopust se dle
ohlasů občanů velmi vyvedla. To vše
samozřejmě za pomocí bezchybného – letního teplého počasí, které je
vždy velmi důležité. Anketa občanů na
webu obce na toto téma jen potvrzuje správnost našeho rozhodnutí. Akce
podobného druhu zde opravdu chyběla a je jen dobře, že ji konec koncům
využila značná část našich obyvatel.

prezentovaly. Jaké to bylo překvapení,
když se sešlo hned napoprvé na deset
druhů koláčů, kdy jeden byl lepší jak
druhý. Sestavit osmičlennou odbornou komisi se zde přítomných dam
nebylo zase takový oříšek, následná
volba nejlepších koláčů byla tedy nabíledni. Absolutním vítězem se stala paní Strnadová Jiřina, jejíž koláče
byly opravdu výtečné. Cenu pro paní
Strnadovou převzala snacha Hana
Strnadová. Na tomto místě bych chtěl
poděkovat všem, kdo se této soutěže
zúčastnil, neboť věřím, že pro mnohé
je to bylo i kus odvahy a za to patří
poděkování opravdu všem.
Stánky nabízely rukodělné, neskutečně krásné, výrobky místních žen, večer byl zakončen kvalitní diskotékou.
Jak jsme slíbili, tato akce by se mohla
opakovat jednou za dva roky, a to vždy
v roce sudém. Možná se nabízí otázka: Proč pouze jednou za dva roky?
Odpověď není tak
složitá. Rok uteče
jako voda a právě
každoroční
masopust nám v minulosti ukázal, že
brzká opakovanost
jakékoliv akce se
může dostat do
nezájmu místních
občanů. Například
jmenovaný maso
pust gra
doval závěrem většinově
zavřenými vrátky,
či dokonce úprkem
některých obyvatel
právě v tento den
mimo obec.
Jak jsem se již zmínil následná anketa

K poslechu zahrála cimbálovka, myslivci se prezentovali svým stánkem,
který překypoval mysliveckou tématikou. Předvedení psů myslivci uprostřed odpolední akce byla jedna z vícero aktivit tohoto odpoledne. Děcka
pod vedením Kačky Machurové předvedla náročné představení O dvanácti
měsíčkách, hasiči se celé odpoledne
věnovali především dětem, vždyť tento
den byl zároveň dětský. Hlavní atrakcí
pro děti i dospělé byl bezesporu tříramenný Jumping, který byl stále v obležení. Nemohl chybět skákací hrad,
tentokráte v podobě potápějícího se
Titaniku.
Když jsem navrhnul jako vložku tohoto odpoledne soutěž o nejlepší místní
koláče, přiznám se, že jsem nebyl přesvědčen o tom, že by se na právě na
tuto výzvu místní ženy coby kuchařky
hrnuly, aby se právě v tomto oboru

oblečení, především však dobrou náladu. Proč si neudělat zcela jiný večer,
který se určitě nebude opakovat a na
který se možná i nezapomíná.
UPOZORNĚNÍ: PŘÍSNÝ ZÁKAZ
VSTUPU MUŽŮM !!
Podrobné informace se dozvíte z hlášení, nebo naleznete během ledna ve
vývěsce OÚ.
M. Š.

na webu obce na téma Volečská pouť
potvrdila (stále se můžete podívat), že
správnost pořádat pravidelně podobnou akci je v souladu se zájmem obyvatel. Z tohoto důvodu se můžeme těšit na další Volečskou pouť, kdy máme
záměr pozvat po mnoha letech rodáky.
Pro organizaci se jedná o zvýšené úsilí
nejen všech zastupitelů. Jestliže však
spokojenost obyvatel záhy toto ocení,
budeme spokojeni nakonec všichni.
...i ta pouťová střelnice příště bude.
M. Š.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Letošní zahájení vánoc bylo
ve znamení neuvěřitelného zájmu obyvatel, byť část
přítomných nejspíše nebyla místní. Tolik občanů se
s ohledem na daný – vymezený prostor,
snad ve Volči ještě nesešlo. Děcka zazpívala přímo do rozhlasu, starostka
pronesla předvánoční projev. Hudební
kvarteto pod vedením pana Kmoníčka

zatroubilo koledy jako vloni. Občerstvení v podobě bramboráčků, svařeného vína, lahodného punče i čaje vzalo
poměrně brzy za své. Málokdo cokoliv
pochválí, ale tentokráte vskutku pochvala na tuto akci zazněla i od občanů,
od kterých by se to dvakráte nečekalo.
Každopádně příjemné vánoce přejeme
i těm, co zůstali doma a na rozsvěcení
stromu nepřišli.
M. Š.

Vánoční prodejní výstava
Nejprve se vrátím k velmi milé akci,
která proběhla na konci minulého
roku. Doufám, že můj popis bude tak
zanícený, že Vás přiměje k návštěvě,
popřípadě účasti na letošní výstavě,
která se bude konat 17. prosince 2016.
V sobotu 12. prosince 2015 proběhla
první prodejní výstava většího rozsahu. S nápadem uspořádat tuto akci
přišla paní Jana Kratochvílová (Voleč
106), na organizaci se podílela s paní
Danou Kroupovou. Společně oslovily
několik šikovných volečských žen, jejichž koníčkem jsou nejrůznější ruční práce a umělecká tvorba. K mému
a zřejmě i jejich překvapení všechny
vyslyšely požadavek a přidaly se i ty
nám úplně neznámé. Už v pátek večer
byla kulturní místnost téměř zaplněná
vystavovaným zbožím, v sobotu ráno

jsme zjistily, že stoly nestačí a musely
jsme si vypomoci i stoly z Obecního
úřadu. Až na dvě výjimky všechna
prodávaná dílka byla vytvořena Volečáky. Úžasné výrobky z pedigu – paní
Jana Kratochvílová a Iveta Horynová,
pletení z papíru a nádherné háčkované panenky – paní Jitka Špásová, háčkované ozdoby na stromeček – paní
Marcela Žáková, tradičně bezchybné
perníčky, tentokrát celý betlém – paní
Hana Strnadová, voňavé ozdoby na
stromeček i levandulové sáčky do
prádla, ruční svíčky a věnečky – paní
Marie Černohlávková, věnce a vánoční dekorace – Anna Mrštíková, voňavá bylinková mýdla – Gabriela Jelínková. Jen pro inspiraci bez prodeje
paličkované obrázky paní Kroupové
a mé akvarely květin.

Účast vystavujících i návštěvníků nás
velmi mile překvapila. Připraveno bylo
i občerstvení v podobě pečených oplatků
Eliškou Strnadovou, vánočního cukroví,
vánočky. Podávala se káva, čaj i svařené
víno. Celý čas vládla vlídná, přátelská atmosféra, lidé se potkávali, sdělovali si své
poznatky, vzájemně si přáli do nového
roku. Krásná adventní pohoda. Doufám,
že se nám tuto tradici podaří udržet.
Chci velmi poděkovat organizátorkám paní Kratochvílové a paní Kroupové za perfektně vytvořené prostředí
a atmosféru. Všem vystavujícím za
ochotu zúčastnit se a nádherné výrobky, které potěší mnoho dalších
a všem, kteří se přišli podívat ať již
nakoupili nebo ne a trochu té předvánoční atmosféry si odnesli domů.
S. M.

KDE TO KURŇA JE, aneb pár tipů na výlet
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Odpověď naleznete na poslední stránce.
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DESÁTÝ ROČNÍK VÁNOČNÍHO POCHODU PTP
POVÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ PTP PROBĚHNE
PODLE PRAVIDEL. PŘED POLEDNEM POTKÁME POVĚDOMÉ PŘÁTELÉ, POPOVÍDÁME, PŘIPIJEME PLNÝM POHÁRKEM PROHŘÁTÉHO PUNČE. PO POHOŠTĚNÍ PRO
PARÁDNÍ PRŮBĚH POCHODU POPŘEJI PŘÍTOMNÝM PŘEVELIKOU POHODU. PŮJDEME PĚKNĚ POHROMADĚ PŘES POLE, PALOUKY, PASTVINY, PÍSEČNÝMI PĚŠINAMI, PROSCHLÝM POROSTEM, PODÉL
POTOKŮ PLNÝCH POTKANŮ. PROMRSKANÁ PR
DELKA POTŘEBUJE PO POCTIVÉM PŘESUNU PAUZU, PROTO PŘÍJEMNOU PŘESTÁVKU PROŽIJEME
POJÍDÁNÍM PŘEPÁLENÉHO PÁRKU. POTÉ PŘI PAŘEZECH PEČLIVĚ POSBÍRÁME POUŽITÝ PLAST,
PREVENTIVNĚ PRVNÍ PÁNOVÉ, POTOM PANIČKY,
PROTI PŘÍPADNÉMU POŽÁRU POCTIVĚ POČŮRAJÍ
POPEL. PROTOŽE PŘIJDEME POZDĚ PO POLEDNI
PRAVDĚPODOBNĚ POŘÁDNĚ PROMRZLÍ, POSLEDNÍ POSEZENÍ PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ V PUTYCE.
PŘÍJEMNĚ POPAPÁME PEČENÉ PRASE, POKECÁME,

POPIJEME PIVO, PŘÍPADNĚ PÁR PANÁKŮ PEPR
MINTKY. PERFEKTNÍ PĚVCI PATRNĚ POZDĚJI POPĚJÍ POPULÁRNÍ PÍSNĚ.
Sraz účastníků je v úterý 27. 12. v 11 hodin. Toto datum
se od této doby stává zásadní a pochod PTP bude pravidelně každý rok hned po vánocích a to 27. 12. !!
VÍTEJTE NA 10. ROČNÍKU VÁNOČNÍHO POCHODU PTP A PŘEKONEJME SVOU ÚČASTÍ DOSAVADNÍ REKORD, KTERÝ ČÍTÁ 67 OSOB !!

M.Š.

Z nejstarší historie Volče
Jméno VOLEČ je dle odborníků odvozeno od pří
jmení Volek, ve volném překladu „Volkův dvůr“, ač
koli nelze spolehlivě určit jeho tamější polohu. Nej
starší zpochybňovaná zmínka o Volči, je zachycena
v latinském textu z r. 1228.

ustupují lesy, rozšiřuje se rybniční soustava, zani
ká malá sousední ves Sadová. Sádovští jsou prav
děpodobně přestěhovány do Volče, avšak písemná
zpráva o tomto přestěhování chybí. Na jejím místě
je vybudován velký rybník zvaný Sádovský.

První, věrohodně doložený záznam je z 21. září
1398, kdy je Matyáš, syn Tomáše z Volče vysvěcen
na pražském Újezdě pod Petřínem. V té době patří
Voleč tvrzi Vyšehněvické.

V roce 1528 Kunát mladší z Dobřenic prodává Vo
leč a část pusté vsi Sadové Vojtěchovi z Perštejna za
750 kop grošů míšenských.

V roce 1403, bratři Mareš a Jan z Vyšehněvic zaklá
dají kaplanství Božího těla v Bělé, kterému vykazují
chalupu, pole a plat ve Volči.

3. 5. 1539 je někdejší poplužní dvůr Vyšehněvický
prodán sedláku Tomášovi z Volče za 190 kop grošů
míšenských.

V 15.století patří Voleč Johance z Dobřenic, pro
vdané za Bavora Rodovského z Hustířan. Po man
želově smrti Johanka prodává Voleč Kunátovi
mladšímu z Dobřenic.

21. 3. 1560 panství Pernštejnů vykoupil císař Max
milián II. a Voleč připadá ke komoře Království
Českého. Od této doby je známo uspořádání Volče,
umístění usedlostí, jména jejich majitelů, výši a druh
daní i roboty, dokonce i povinná předepsaná výzbroj.

16. století znamená pro krajinu výrazné změny,

J. Kratochvílová, kronikářka v.v., Voleč 12
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ANEKDOTA NA KONEC

Dva kámoši u piva:
Jardo, Ty víš, že jsem neměl lehké dětství.
Dost těžké, mnohdy až nesnesitelné.
Mohu Ti ale říci, co jsem se oženil,
docela rád na ty chvíle vzpomínám.

Tipy na výlet: 1. Hora Říp – rotunda sv. Jiří • 2. Větrný mlýn Lesná – jižní Morava • 3. Volečská zmrzlina – České Budějovice • 4. Obec Holašovice (UNESCO) •
5. Mini ZOO Stěžery • 6. Otočený pařez, HK – u Lesního hřbitova • 7. Sousoší Nicholase Wintona – Praha, hlavní nádraží • 8. Noční Chrudim.

