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 INFORMACE Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou třetí číslo volečského zpravodaje, ráda bych Vám
v úvodu opět sdělila několik závažných a méně známých informací z dění v zastupitelstvu obce a na obecním úřadě.
Tranzitní doprava na I/36 - Stále nejen nás, ale i obyvatele
sousedních obcí trápí nadměrná kamionová doprava na silnici
první třídy I/36. Přes Lázně Bohdaneč projede denně 16 tis. aut,
z toho 3 tis. nákladních, hluk překračuje ve dne o 9 dB, v noci
o 13 dB povolenou mez. Na tuto nadměrnou zátěž byla podána
stížnost na Krajskou hygienickou stanici, vyjádření KHS bude
známo bohužel až po uzávěrce zpravodaje. Po pokusech zakázat, případně omezit tranzitní dopravu na této silnici, které
končily odmítnutím ze strany ministerstva dopravy, je vytvořen
nový scénář, který má velkou naději na úspěch. Oslabení průjezdu kamionů přes naše vesnice a město Lázně Bohdaneč, již
není otázkou řešení a vůle, ale otázkou trpělivosti. Řešením je
převod komunikace ze státní správy pod správu Pardubického
kraje a následný převod na silnici druhé třídy, kde již je omezení nákladní dopravy možné. Pardubický kraj připravil smlouvu
o převodu a v současné chvíli se jedná o podrobnostech. Převod
by probíhal ve dvou etapách. První etapa komunikace od Chýšť
do Semtína, ve druhé etapě převod zbývající části po křižovatku u Globusu. Podle informací pana starosty Rohovládové Bělé,
Ing. Fišera probíhá připomínkování SÚS, do konce roku by měla
být vypracována konečná podoba smlouvy a proběhne schvalování jednotlivými odbory Pardubického kraje. Podmínkou
pro zákaz či omezení kamionové dopravy je kromě převodu do
správy kraje i vybudování mimoúrovňové křižovatky u Globusu.
Nadjezd nad železniční tratí Pardubice - Hradec Králové bude
kompletně zrekonstruován a dále bude možné z Hradce Králové
na Pardubice odbočit doprava, pomocí tzv. sloního ucha. Předpokládaný termín všech úprav je 2019.
Obslužná komunikace Voleč - Rohovládova Bělá - I o tomto
plánovaném projektu jsem psala v loňském čísle a i zde můžeme
být mírně optimističtí. Po konzultaci s panem Fryšem z pozemkového úřadu, je jedinou překážkou několik pozemku nevyjmutých
ze zemědělského půdního fondu na straně RB. Tento drobný nedostatek bude, dle slov pana starosty, co nejdříve vyřešen.
Vodovod - V severní části obce Voleč, Na obci nebyla dle pamětníků nikdy pitná voda. Pro vodu se chodilo do studánek. Pár
let po 2. sv. válce vzniklo proto vodní družstvo, které zavedlo vodovod do domácností bez použitelné studny. U bývalé moštárny
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byla obecní studna. Členové družstva udržovali, i pomocí ročních poplatků, vodovod v chodu. V sedmdesátých a osmdesátých
letech přibylo havárií již zkorodovaných trubek a vodní družstvo
se rozhodlo v místech nejčastějších poruch, k výměně kovového
potrubí za plastové. To vše na náklady jednotlivých odběratelů.
Tolik zběžně z historie a proč o tom píšu? Na konci devadesátých
let, kdy se rozhodovalo o výstavbě vodovodu pro celou vesnici,
byla tato část vyňata a jako plně funkční ponechána svému osudu.
V současné době 13 domácností má jeden centrální uzávěr vody,
část vodovodu vede po soukromých pozemcích, jedna přípojka,
kde v době výměny nikdo nebydlel, je stále z kovu. Hrozí tedy,
že v případě poruchy, budou všechny domácnosti odstaveny od
vody. Zastupitelstvo obce, po zvážení všech rizik, rozhodlo o dostavbě vodovodu v severní části obce. Po jednáních s ředitelem
a finančním náměstkem VAKu, nám bylo přislíbeno investorství.
Stavbu vodovodu v hodnotě cca 1 milion Kč, by realizoval přímo
VAK a vodovod by se přímo stal majetkem VAKu.
Obchod, hostinec - V závěru i několik neveselých zpráv. Jistě
jste všichni zaregistrovali novinku v podobě EET a různé spekulace o vlivu na drobné podnikatele na menších vesnicích. Nechci
polemizovat do jaké míry jsou oprávněné, pravdou ovšem zůstává, že obchody a restaurace na venkově zanikají. Po sdílení
zkušeností s ostatními starosty okolních i vzdálených vesnic, je
to prostě fakt, se kterým je do budoucna nutno počítat. Dotace,
které poskytuje Pardubický kraj na provoz ve výši 6.000 Kč za
rok za podmínky stejné částky dotované obcí, nepokryje zdaleka
náklady a zřejmě ani není podstatným přínosem. Pokud má obec
vlastní budovu, kde může být prodejna (a to díky čím dál složitějším hygienickým předpisům není úplně jednoduché), může
pronajmout obchodníkovi za symbolické nájemné, což se také
často děje, nebo může přidat placení všech energií a přispívat na
mzdu prodavačky a to až 50 tis. Kč ročně. I toto se stává na malých obcích pravidlem. Nám se naskytla možnost koupit budovu
prodejny od soukromého vlastníka. Zastupitelstvo obce zvažovalo koupi, nebylo to rozhodování jednoduché a i proto jsme se
nechali inspirovat obyvateli a oslovili je dotazníkem. Z více než
70 vrácených dotazníků se 22 vyslovilo pro zachování obchodu,
další kvitovali možnost internetových objednávek zajišťovaných
službou na úřadě a následný rozvoz do domů. Bohužel cílová
skupina, senioři bez možnosti dopravy do obchodu, o tuto službu neprojevili zájem. Samozřejmě se nedivíme, je to novinka a je
možné, že se starší lidé bojí objednávat zboží, které předtím ne-

viděli. Většina respondentů nákup budovy obchodu odmítla. 22
vrácených dotazníků s kladnou odpovědí se mi zdálo dostačující
k tomu, dál se koupí zabývat. Objekt byl dlouhou dobu neudržovaný, bylo třeba zjistit, jaké další investice by byly nutné. Oprava
střechy, zateplení, výměna plynového topení, vody, elektroinstalace apod. A stále tu byla možnost, že neseženeme nájemce.
Neříkám, že většina zastupitelstva byla nakloněná k nákupu, minimálně ne za nabízenou cenu. Svěřené prostředky nelze vynakládat na cokoliv, už vůbec ne na to, o co většina obyvatel v jádru
nemá vůbec zájem. Starším a hůře pohyblivým spoluobčanům
nabízíme dovoz nákupu dvakrát týdně, dle jejich seznamu. Seznam by mohli zanést buď na OÚ v domluvené hodiny, nebo při
předání nákupu by odevzdaly seznam nový.
Během letošního roku se také pan Krupička, který provozoval místní hostinec od srpna 2014, přesunul do nově zrekonstruované restaurace v Bukovce. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo
záměr opět prostory hostince pronajmout, záměr byl zveřejněn na
úřední desce obce, i v okolních obcích několik týdnů. Možní zájemci
byli čtyři, jediný, kdo vytrval až
do finální nabídky byla slečna Vanessa Černá. Zastupitelstvo obce
15. září odsouhlasilo pronájem jedinému zájemci.
Vesnice roku - Letos jsme se
opět zúčastnili soutěže vesnice
roku. V loňském roce byla účast
obcí v Pardubickém kraji velmi slabá, nemohly být oceněny všechny
kategorie. I proto nás letos o snadném podání přihlášky a následně pohodovém dvouhodinovém
představení vesnice, přesvědčoval
samotný hejtman Pardubického
kraje pan Netolický s celou radou. Uvěřili jsme a s námi dalších
26 obcí Pardubického kraje, což byl rekord nejen letos, ale v celé
historii soutěže. Příloha podmínek soutěže měla 5 stran, obsahovala koncepční dokumenty, které má přihláška obsahovat, jaký
je společenský život, aktivity občanů, podnikání, občanská vybavenost, inženýrské sítě, péče o veřejná prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci, informační technologie obce a další. Naše
samotná přihláška měla osm stran. Hodnotící komise přijela do
Volče ve čtvrtek 15. června, ukázali jsme naši obec, předně nová
dětská hřiště. Předvedli se i mladí hasiči. V kulturní místnosti
byla připravena prezentace fotek z života naší vesnice v průběhu roku. Komisi velmi zaujala výstavka tvorby našich žen – perníčky paní Strnadové, pedig paní Kratochvílové, pletení z papíru a háčkované panenky paní Špásové a papírové pletení paní
Černohlávkové. Ještě jednou všem zmíněným dámám děkuji za
zapůjčení nádherných výrobků. Po příjemné dvouhodince strávené povídáním o Volči a společenském dění, jsme se rozloučili.
Vítězem v Pardubickém kraji se stala obec Lukavice u Letohradu a to zcela zaslouženě, neuvěřitelně mnoho lidí se zapojilo do
příprav a prezentace. Společenské dění v obci je záviděníhodné. Z našeho okolí byla oceněna například obec Břehy za práci
s mládeží. Naše obec dostala diplom za podporu sportovních
aktivit a dotaci 10000 Kč.
Vodní nádrže - Zákoutí, která trápí většinu Volečáků, jsou
vodní nádrže. V nejhorším stavu je největší nádrž v jižní části
obce. Úpravě těchto míst bránil fakt, že pozemek pod a v okolí
nádrže není v majetku obce. Poslední známou majitelkou tohoto
pozemku, byla paní Plášilová, bytem Praha Na Bojišti, která jej
vydražila v roce 1938. Tato parcela byla zveřejněna Úřadem pro

zastupování státu ve věcech majetkových v seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. My jsme v roce
2015 začali pátrat. Dotazem na Policii ČR v Praze jsme zjistili,
že paní Plášilová - Sedláčková, zemřela v roce 1991. U Obvodní soud jsme se dozvěděli vykonavatele pozůstalosti a obnovili dědické řízení. Dnes s vlastníkem tohoto pozemku jednáme
o odkoupení. V průběhu jara 2018 bude vypsána MZe dotace
s maximální výší 2 miliony Kč, spoluúčast obce v tomto případě
je 20%. Žádost o dotaci pečlivě zvažujeme.
Kanalizace - O kanalizaci jsme se na dlouhou dobu odmlčeli, tím však problém, nepřestal být problémem. Poslední výzva
ze SFŽP je vypsána do 18. 1. 2018. Zcela zásadně se pro tuto
výzvu změnily podmínky, jak jsme před třemi lety předpokládali. Nyní budou uznatelné náklady přípojky, administrace dotačního a výběrového řízení. Stočné, které nás velmi trápilo, je
nyní počítáno jiným způsobem a se bude pohybovat v rozmezí

venkovní zasedání aneb blíže k lidu
25-35 Kč/m3. Má to však i své mouchy, bohužel na tuto výzvu
bude velký přetlak. I toto zvažujeme, protože evropské peníze na
tyto projekty končí.
Volečská pouť a sraz rodáků - Příští rok plánujeme další Volečskou pouť, tentokrát se srazem rodáků po dvaceti letech.
Protože organizace zabere hodně času, dovolím si Vás poprosit o pomoc. Rádi bychom zobrazily rozvoj obce, pomocí
starých a nových fotografií domů, ulic, staveb, rybníků. Pokud
máte doma staré fotografie a můžete nám je zapůjčit, velice nám
tím usnadníte práci a budeme Vám vděční. Oceníme i náměty
a nápady pro oživení pouti, i nabídku jakékoliv pomoci.
Závěrem chci Vám všem popřát klidné a pohodové prožití
adventního času a vánočních svátků. Do nového roku hodně
štěstí, úspěchů v osobním i profesním životě a hlavně zdraví.
Ing. Soňa Machurová
starostka obce Voleč

Kulturní akce
Druhý ročník Vánoční prodejní výstavy

Vánoční výstava na sklonku loňského roku opět příjemně
překvapila. Znovu se sešla řada žen z Volče i okolí, které mají
šikovné ruce a předvedly nám své výtvory. Pletení z pedigu,
papíru, háčkované ozdoby, zdobený perník, keramika, nově
i bižuterie a látkové kabelky. Vše dokonalé, nápadité a precizně vyrobené. Vánoční náladu umocnilo kromě koled i podávané cukroví, vánočka, čaj a svařené víno. I když jsme se obávali,
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že tato nová tradice bude tento rok přerušena díky rekonstrukci
obecního úřadu a nutnému přestěhování do kulturní místnosti,
podařilo se vše vyřešit i díky slečně Černé. Kulturní místnost zůstává k dispozici pro vánoční výstavu, na kterou Vás tímto zvu,
i pro sportovce, kteří doufám využijí vánoční čas k přípravě na
novoroční turnaj ve stolním tenise.

První akcí pro děti tohoto roku je tradičně karneval. Sešla se
celá řada krásných a neobvyklých masek. Děti si zatančily, zasoutěžily a krásně si užily zimní odpoledne. Každé dítko si odneslo domů hračky a dárečky z tomboly.

lovit ryby. Nebezpečným zvířatům bylo nutné se vyhnout a proto děti trénovaly běh mezi hady a hod na kořist. Po splnění všech
úkolů dostaly v doupěti hrdlořezů mapu se zakresleným pokladem. Starší děti bohužel sedly na lep vtipálkovi Rudovousovi,
a po vyběhnutí Šibeniční vrh k majáku, našly dopis, že poklad se
nachází jinde. Po usilovném hledání byl poklad nalezen a každý
dobrodruh si odnesl pár zlaťáků a balíček drobností. Povedené
odpoledne zakončil zřejmě nesmrtelný král Elvis Presley se svými stejně nestárnoucími hity. Děkujeme Kátě Machurové za přípravu honby za pokladem, mladým, nadějným školákům, kteří
asistovali při soutěžích, paní Květě Sirůčkové za bezkonkurenční
palačinky a samozřejmě celému Nohejbalovému klubu za skvěle
zvládnutou organizaci občerstvení, dokonalé zázemí i za Elvise.

Přivítání prázdnin

Dýňování

Dětské akce
Karneval

Letos bylo opět v režii hasičů. Pro děti bylo připraveno na
tucet zastávek s úkoly. Malování na obličej a občerstvení. Účast
byla tradičně vysoká, více než 45 dětí z Volče i okolních vesnic.
Večer zábava pokračovala d pro dospělé. Děkujeme SDH za přípravu a realizaci dětského dne a nabídku skvělého občerstvení.
Děkujeme i panu Hanzlovi, který vyslyšel přání roztančených
návštěvníků a po ukončení produkce stálého diskžokeje pana
Jelínka, byl jeho více než kvalitní náhradou. Děkujeme panu
a paní Jelínkovým za připravený doprovodný program.

Honba za pokladem

Při loučení s prázdninami jsme se vydali na ostrov Black Bull,
kde piráti Modrovlas a Rudovous zakopali svůj poklad. Děti dostaly dopis od guvernéra ostrova, kde je nabádal k pečlivé přípravě, než se poklad vydají hledat. Děti musely natrénovat střelbu
a to jak z palných zbraní, tak z luku či kuše. Pro přežití bylo potřeba nasbírat něco k snědku, plody džungle, papouščí vejce, na-

Komunikace k nové zástavbě
Po téměř třech letech příprav a prací je naše priorita, což
byla komunikace k nové zástavbě, splněna. Začátkem letošního
roku jsme konečně obdrželi veškerá potřebná povolení jak na
komunikaci, tak na veřejné osvětlení a na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme zažádali o dotaci na rekonstrukci komunikace.
V letošním roce byla na rozdíl od předchozích let poskytována
dotace na celkovou rekonstrukci, nejen na opravu povrchu komunikace. Maximální možná výše dotace byla MMR stanovena
na 1 mil. Kč, nebo 50 % uznatelných nákladů. Výběrové řízení na
zhotovitele stavby, které proběhlo v Hradci Králové, sídle společnosti Profesionálové, a. s., zajišťující administraci dotace, vyhrála s nejlepší nabídkou firma Stavoka Kosice, a. s. Staveniště bylo
zhotoviteli stavby předáno začátkem července, následně proběhlo firmou Stavoka, a. s. a jejími subdodavateli vybudování kana-
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Nové tradice podzimních akcí ve Volči zahrnují drakiádu
s dýňováním. Letos se nekonala drakiáda. Celé září bylo studené, sychravé počasí, že pomyšlení na běhání dětí ve větru a dešti,
mě rozklepalo. Hodně času zabrala příprava voleb. Volby, Svatováclavské hody a výlet na Moravu o víkendech v září a říjnu
způsobily, že drakiáda se prostě nevešla. Tak snad zase za rok.
Dýňování je tradičně v kulturní místnosti, počasí nemá naději nás zastavit, alespoň teoreticky. K vyřezávání dýni a zdobení
mufinek se sešlo opět hodně dětí. Po setmění jsme před obecní
úřad vystavili krásné vyřezané dýně, dinosaura, pirátskou vlajku, upíra, dokonce celý hrad i se strašidly a mnohé další. I když
moudří dospělí kvůli opravdu ošklivému počasí pochod po obci
odvolali, nakonec je děti udyndaly a na pochod se šlo. Večer však
už byl předzvěstí nedělního orkánu a téměř žádné dýně vystavené a osvětlené nebyly.
Soňa Machurová

lizace, komunikace, veřejného osvětlení a dopravního značení.
Stavba nám byla předána začátkem listopadu, což bylo přesně
v termínu dokončení stavby daném smlouvou o dílo. Dotaci na
rekonstrukci jsme obdrželi v maximální možné míře a to ve výši
677 554 Kč. Celková cena rekonstrukce vč. splaškové kanalizace
pod komunikací a veřejného osvětlení byla cca 2,8 mil Kč.
Jelikož se stále někteří spoluobčané dotazují, chtěl bych závěrem zopakovat, že vybudované lokální zúžení vozovky, omezující rychlost jízdy, nebyl náš výmysl, nýbrž bezpečnostní požadavek Policie ČR.

Pasport místních komunikací
a dopravního značení
Koncem loňského roku jsme si u odborné firmy objednali
zpracování pasportu místních komunikací a pasportu dopravního značení. Aby měla obec dokonale zpracované oba tyto
pasporty bylo naprosto nezbytné pro žádost a následné úspěšné
získání dotace na rekonstrukci místní komunikace. Z pasportu
dopravního značení jednoznačně vyplynulo, že naprostá většina
značek v naší obci je zcela nevyhovujících. Jelikož je výměna dopravního značení finančně nákladnou záležitostí, rozhodli jsme
se výměnu značek rozdělit do tří etap.
První a to z hlediska bezpečnosti provozu nejdůležitější etapa, což byla výměna značení upravujícího přednost v jízdě, již
proběhla. Ve druhé etapě bude vyměněno ostatní značení a v poslední fázi proběhne doplnění chybějících značek, jako je například označení začátku a konce obce na účelových komunikacích
směrem na Kasalice, Malé Výkleky.

Chystané stavební práce
v příštím roce

Oprava chodníku v jižní části
obce

V příštím roce budeme pokračovat s opravami chodníků.
Provedeme opravu chodníku v severní části obce a to od obecní
stodoly po č. p. 106 Kratochvílovi. Na tento úsek jsme již požádali o dotaci z POV na rok 2018.
V loňském roce jsme Vás informovali o chystaném vybudování sběrného místa za obecní stodolou, kam bychom přesunuli
pytle s plasty, kontejner na papír, zvony na sklo a kov. Z hlediska
nejnižší finanční nákladnosti jsme se rozhodli na zpevnění podkladu použít recyklát, což je vyfrézovaný asfalt. Recyklát jsme
chtěli získat s minimálními náklady při plánované opravě silnice
I/36 Voleč – Rohovládová Bělá. Tato oprava silnice I. třídy se
však letos bohužel nekonala, neboť nebyly ministerstvem dopravy odsouhlaseny objízdné trasy. Oprava by měla proběhnout
během příštího roku, proto jsme se z hlediska nákladů rozhodli
posunout vybudování sběrného místa na příští rok.

V loňském roce jsme s přispěním dotace z Programu obnovy
venkova (POV) provedli opravu chodníku v jižní části obce. Letos jsme z POV obdrželi dotaci ve výši 110 000 Kč a to na opravu
chodníku na druhé straně. Realizace opravy chodníku od č. p. 18
p. Opltová po č. p. 12 p. Kratochvílová začala 20. listopadu.
Oproti původnímu plánu nastalo zdržení způsobené zhotovitelem oprav, správci sítí a v neposlední řadě i deštivým počasím
během podzimu. Veškeré opravy provede firma Miros majetková, a. s., která zvítězila v proběhlém výběrovém řízení a vše by
mělo být do konce roku hotové. Dále firma Miros provedla opravu chodníku u silnice I/36, který poškodil neznámý kamion při
objíždění dopravní nehody, odvodnění zálivu Bus před č. p. 51
a úpravu chodníku před bývalou prodejnou potravin.

VOLBY 2017 VE VOLČI
Voleb se ve dnech 20. a 21. října zúčastnilo 198 našich občanů
‑ oprávněných voličů, což představuje téměř 71%. Z pohledu
státu určitě krásné číslo. Zda je škoda nebo ne, že tuto jedinečnou příležitost zvolit si své zastupitele nevyužila jen u nás v obci
třetina našich dospělých obyvatel, na tuto otázku si musí odpovědět rozhodně každý sám.
Výsledky – pořadí jednotlivých stran ve Volči:

Petr Heteš
ANO
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
SPD – TOMIO OKAMURA
ODS
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KDU – ČSL
KSČM
ČSSD

76 hlasů
26 hlasů
20 hlasů
16 hlasů
16 hlasů
15 hlasů
12 hlasů
9 hlasů

36,5 %
12,5 %
9,6 %
7,7 %
7,7 %
7,2 %
5,8 %
4,3 %

STÁLE UKLIZENÁ OBEC
Protože v naší obci nežijí žádní slepci, určitě ani negativisté
a už vůbec ne osoby se ztrátou paměti, všichni tedy musí vidět, jak výrazně čistou a hlavně stále uklizenou obec máme,
oproti době nedávno minulé. Na tomto místě patří výrazné
poděkování paní Šťastné, která svižněji a pečlivěji než jakákoliv úklidová japonská mašina dokáže ještě lépe udržet obec
v naprostém pořádku. Navíc paní Šťastné též je úplně jedno
(jako zmíněné japonské mašině), zda je neděle nebo úterý, či
prší, fouká vítr nebo chumelí. Občané běžně nechválí druhého, paní Štastná je ovšem výjimka, zcela jiná kategorie.

 slyšet na paní Šťastnou něco záporného je prakticky nemysU
litelné. Takto kvalitně, rychle a často v pokleku udržuje ještě
jednu obec, a to sousední Vyšehněvice. Opětovně ke spokojenosti tamních občanů i Obecního úřadu.
Nakonec je určitě velké štěstí, že bez větší újmy na zdraví přežila jako cyklistka i vážnou nehodu s kamionem, jež ji srazil.
Skončila se zraněním v příkopu. Rozhodně přejeme pevné
zdraví, spoustu životní energie a dlouhé roky mezi námi.
Naprostá spokojenost OÚ Voleč je rovněž s obecním sekáŠimMi
čem - Bohoušem.
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361
žije celkově obyvatel
v naší obci.

155
je čísel popisných.

4
budovy jsou
ve vlastnictví obce.

15
domů je vedeno jako chalupy
k rekreaci.

13

osob se přistěhovalo
v roce 2017 do naší obce.

2500

m2 je zhruba plocha, kterou
obec musí udržovat sekáním.

5

osob je průměr, jež se svoji
účastí na veřejném zasedání
zajímají o chod obce.

6

1

dům v obci navštívili letos
zloději.

2

oddychové zóny má Voleč.

1

svatba proběhla v tomto roce.
Kratochvílovi

4

zlaté svatby oslaví
naši spoluobčané
v roce 2018,
z toho tři páry v jeden den
Novákovi, Kroupovi, Hrůšovi,
+ Černíkovi.

5

dětí nastoupilo
do první třídy.

63

je v naší obci světel
veřejného osvětlení

111

(!) je přesně kanálů
z našeho směru
od cedule
Lázně Bohdaneč
ke kruhovému objezdu
na náměstí.
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SPOLKY V OBCI
Pravidelně před vydáním VOLEČÁKU oslovuji tradiční spolky v obci, jako jsou hasiči, myslivci, nohejbalový klub, zda
by měli případně zájem cosi o sobě sdělit. Dále mě zajímala historie včelařství ve Volči. Článek mi dodal pan Josef Štěpánek z Rohovládové Bělé. Všem zmíněným za příspěvek děkuji, včelařům přeji navíc minimum žihadel a maximum
kvalitního medu.

Hasiči jsou stále vidět
Opět se sešel rok s rokem,
a i hasiči chtějí informovat o dění co se událo
v této oblasti. Zmiňovat,
že se celoročně věnujeme 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 stále úspěšně zapojují do soutěží, dětský karneval a tradiční ples, zahájení
prázdnin… je asi zbytečné. Úspěchy
v soutěžích vás průběžně informujeme a bohužel musíme rozšířit police
v hasičárně, abychom měli, kam dávat
poháry . Organizace našeho času je
velmi náročná a o úkoly se musíme

NOHEJBALOVÝ
KLUB
Sezónu jsme zahájili dubnovým úklidem a přípravou hřiště. Hlavní akce
klubu byly pořádány ve spolupráci
s kulturním výborem Obecního úřadu. V dubnu to bylo pálení čarodějnic, v červnu se konal nohejbalový
8

dělit. Máme hodně aktivit a potřebujeme každou pomocnou ruku. Klidně
pojďte mezi nás, rádi vás uvidíme.
I v letošním roce jsme vyjížděli k zásahům. Bohudík to nebyli žádné velké
mimořádnosti, ale pomáháme, když
můžeme, když to jde a když to umíme. Letos ubyly požáry a přibyly technické pomoci hlavně likvidace popadaných stromů.
Již v minulosti jsme informovali o neustálém zvelebování zázemí na hřišti.
V letošním roce jsme položili podstatnou část dlažby a počátkem příštího
roku bychom chtěli dílo dále vylepšit,
aby sloužilo na akcích, které se konají
na velkém hřišti. Bohužel jsme zaznamenali poničení hotové dlažby. Rádi
bychom, proto poprosily návštěvníky,
aby se zde chovali ohleduplně a řídili
se heslem: „Nenič mě, sloužím všem“.

Určitě jste si všimli obměny technického vybavení v hasičárně. Z původní
„zaoblené“ Tatry máme „hranatější“.
Získali jsme Tatru z Lázní Bohdaneč, která je sice starší, ale v lepším
technickém stavu. Naši původní Tatru jsme poslali sloužit do Západních
Čech.
Na co se můžeme těšit v příštím roce?
Je toho tradičně hodně. Ples a dětský
karneval, zahájení prázdnin, zářijové
hasičské závody, či jiné akce na hřišti.
Na co se nikdo netěší, ale od tohoto
jsme tu my, jsou zásahy. „My hasíme
i co nás nepálí“.
Velice si vážíme podpory všech, kteří
nám pomáhají při naší činnosti. Přejeme klidný závěr roku 2017, krásné prožití vánočních svátků a pevné
zdraví v roce nastávajícím.

turnaj trojic a v srpnu proběhlo rozloučení s prázdninami, na kterém
zazpíval i Elvis Presley. V září jsme
provedli v obci sběr železného šrotu.
Koncem září proběhlo s členy klubu
tradiční posezení se svatováclavskou
kachnou spojené s kontrolním turnajem nohejbalových trojic místních
členů. Zde se prosadili hlavně mladí

členové klubu.
V listopadu proběhne brigáda na
úpravách hřiště před zimou (hrabání
listí apod.). Ve Valech uspořádáme
turnaj v kuželkách.
Na prosinec plánujeme pro členy klubu předvánoční posezení s bowlingem v Bohdanči.

Petr Mrštík

Miroslav Jandák

MYSLIVCI

Myslivecký spolek Voleč
Bělá má v současnosti
11 členů a jednoho adepta. Svojí činností se snažíme udržovat tradice
České myslivosti a pomoci tak volně
žijící zvěři v současné zemědělské
krajině v katastru našich obcí.
Největším nebezpečím nejen pro lovnou zvěř, ale pro současnou přírodu
obecně, je až průmyslově intenzivní
zemědělské hospodaření v naší krajině. Problémem je nedostatečná legislativa pro používání
chemických prostředků
v zemědělství, neřešená
otázka potřeby omezení
maximální rozlohy jednotlivých polí a potřeba střídání sousedních
plodin. Neřešení povinnosti udržovat remízky
a zeleň podle cest a vodotečí a mnoho dalších
otázek, které se zatím
ochraně přírody nedaří legistlativně zakotvit
vede k tomu, že současné děti netuší jak vypadá
koroptev nebo bažant.
Alarmující je snižování
početnosti mnoha hmyzích a ptačích druhů proti počtům, které pamatuje naše generace.
Tyto a další celospolečenské otázky nevyřeší
jeden myslivecký spolek. Tak se alespoň snažíme dělat to, co si myslíme,
že může pomoci. Například v roce
2016 jsme zakoupili a vypustili z umělého odchovu 10 zajíců polních pro
podporu genetického základu místní
populace, decimované jinak automobilovou dopravou a zemědělskými
stroji. Výsledek uvidíme snad za pár
let, kdy jsme současně zrušili hony na
drobnou zvěř a snažíme se lovit škodnou. Za poslední 3 roky jsme ulovili
17 lišek a 7 kun.
Důležitou činností myslivců je sušení kvalitního sena a vojtěšky pro
zimní přikrmování zejména v krmelcích, které dovezeme doprostřed pole
s řepkou, aby jednotvárná strava za
rozsáhlých lánech nečinila zvěři zdravotní problémy. Krmnou řepu naku-

pujeme a uskladníme a rozvážíme ji
až podle počasí a sněhové pokrývky.
Toto zimní přikrmování se týká hlavně srnčí zvěře. Její stavy se udržují
v posledních letech na normovaných
počtech. Ty určuje na základě každoročního sčítání zvěře Odbor životního
prostředí – oddělení ochrany přírody
Pardubického Magistrátu. Tento nám
ukládá v průměru za poslední roky
lovit okolo 15 kusů srnčí zvěře ročně.
Černá zvěř je obecně v České republice přemnožena, jak z důvodů obtížnosti lovu ve velkých lánech mo-

pás ječmena v lánu slunečnice v Austrálii nám pomohlo v tomto roce 2017
ulovit zatím rekordní počet 7 divočáků, zatímco v předešlém roce jsme
nedokázali ulovit divočáka žádného.
Zajímavostí letošního roku bylo také
ulovení dvou kusů zvěře dančí, která se k nám zatoulává od Nechanic,
z větší populace okolo 100 kusů. Většinou se zastaví o dálnici, ale také dokáže přejít přes ekodukt a bývá viděna
i okolo Babky.
Na každoroční společné hony na vysazované divoké kachny už jenom

nokultur řepky, a kukuřice, tak také
do nedávna nekontrolovaným přikrmováním v honitbách, které pro tuto
zvěř mají podmínky a myslivecky s ní
hospodaří a plánují její kmenové stavy. V mnohých z těchto honiteb se
stává pořádání naháněk pro zahraniční střelce výnosným byznysem bez
ohledu na škody, které většinou tato
zvěř dělá na polích, které už těmto honitbám nepatří a hrozba placení škod
na zemědělských plodinách hrozí jiným mysliveckým spolkům. Teprve
objevení se Afrického moru prasat na
Zlínsku donutilo státní orgány jednat
a povolit celoroční odlov všech věkových kategorií černé zvěře. Nejen toto
opatření, ale i vhodné podmínky pro
lov a dohoda s naším zemědělským
družstvem, aby okolo kazatelen nasely

vzpomínáme. Období sucha v létě
a vysychání rybníků vedlo k zákazu
vysazování od Rybničního hospodářství Bohdaneč, takže už dva roky tuto
činnost nemůžeme provozovat. Takže
od září můžeme lovit divoké kachny
pouze na tahu.
Po několika letech jsme přijali zatím
nového adepta na roční zkušební
dobu, jak je zvykem v mysliveckých
spolcích a jsme rádi, že Daniel Heřmánek z Rohovládové Bělé rozšíří
naše řady.
Každý z členů našeho spolku mladší
70 let má na starost svůj myslivecký
úsek kde udržuje krmelce a zásypy
a jiná lovecká zařízení, jako jsou posedy a kazatelny.
RNDr. Milan Tyller,
předseda MS Voleč – Bělá
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Volečtí včelaři
jsou organizovaní ve včelařském spolku
pro Bělou a okolí v ZO ČSV z.s. Rohovládová Bělá.
Včelaři z okolí Bělé se stýkali jako volná společnost, kdy zmínka o nich je už
z roku 1882. Na popud p. hraběte Jana Haracha došlo
k dohodě k založení spolku, který byl zaevidován a zapsán v prosinci roku 1906 pod názvem Včelařský spolek
pro Bělou a okolí.
Vedením spolku byli onehdy zvoleni: Matěj Tlučhoř
z Vyšehněvic – předseda, Jan Siruček z Rohovládové
Bělé – místopředseda, Josef Štěpánek z Rohovládové
Bělé jako jednatel a pokladník.
Prvními členy spolku z Volče se stali Václav Horyna
a třídní pan učitel Hájek.
Spolek se postupně rozšiřoval o další členy z okolních
obcí a měst, jako například z Černé za Bory, Pardubic,
Lázní Bohdaneč atd. V roce 1912 spolek čítal na třicet
členů s 251 evidovanými včelstvy.
Předsedové od založení tzn. od roku 1906:
1906/1925 Matěj Tlučhoř - Vyšehněvice
1925/1946 Děkan Josef Hanzlík, farář v R. Bělé
1946/1976 Václav Kratochvíl – Voleč
1977/1984 Bohuslav Zeman - Sopřeč
1985/1989 Ing. Václav Plecháček Habřinka
1990 - do současnosti Josef Štěpánek – R. Bělá
Naše organizace sdružuje včelaře ze 13 okolních obcí,
a to: Rohovl. Bělá, Kasalice, Kasaličky, Pravy, Voleč, Chýšť,
Malé Výkleky, Žáravice, Sopřeč, Vyšehněvice, Vlčí Habřina, Bukovka, Habřinka. Rekordní počet členů jsme měli

Mladí hasiči

21. 1. Šestiboj SPŠCH Pce - zúčastnili se starší žáci, 6. místo z 10.
21. 1. Maškarní ples – tento rok se pořádal ples v Bukovce místní hospody.
4. 2. Kostěnické hrádky – soutěž pro
děti z přípravky ve věku 3-6let. Naše
děti vytvořily dvě hlídky. První hlídka
se umístila na krásném 3. místě a druhá na 14. místě.
18. 2. Odborky Břehy – každoroční
plnění odznáčků odbornosti.
25. 3. Krakonošova jízda – děti se zúčastnili Krakonošovy jízdy (lyžování
v maskách) ve Vítkovicích, Tomáš Vaníček zde obhájil prvenství v hodu KOHÁTEM (špalek na větvi), letos 17 metrů.
8. 4. Rokytenská míle – Tradiční branný závod v Rokytně doplněný štafetou
5x60m a štafetou dvojic. Dvě starší
hlídky dosáhli na 8.a 19. místo. Hlídka
mladších žáků získala také 8. místo.
29. 4. Lipoltice V Lipolticích se běhají
štafety 4x60m, dvojičky a požární
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v roce 1967 a to 87 evidovaných členů. V současnosti má
spolek 38 členů s 364 včelstvy + 13 včelařů registrovaných.
Ke 100 výročí založení včelařského spolku jsme v roce
2006 měli obsáhlou výstavu v tělocvičně ZŠ v Roh. Bělé
a po pěti letech další. Svou návštěvou nás tenkrát poctil
Evžen Báchor, který byl EU vyhodnocen jako nejlepší
včelař Evropy. Smutné je, že se výstav zúčastnilo nejvíc
návštěvníků z dalekého okolí. Bohužel, naši spoluobčané
jsou spíše pouhými konzumenty dobrého medu a zdravé životní prostředí, příroda, jako by nic neříká. V roce
2016, organizace pořádala výstavu ke 110 letům založení,
na které se podílela pí. Strnadová se svými krásně zdobenými perníčky a pí Kratochvílová (obě z Volče) s ruční
výrobou různého pleteného zboží.
V současné době včelaří ve Volči : Jaromír Černík, pí Koupilová, Vojtěch Kratochvíl, Jaroslav Mrštík, Hana Mrštíková, Roman Salavec, Václav Strnad, Jitka Špásová, Jiří Šťastný.
Včelaři z dřívějších let: Horyna Josef, pan Tyler (dnes Heřmánkovi). Panchartek František, Šaravec František, Žák Josef, Bezucha Jaroslav. pan Koupil, Mrštík Bedřich, pan Kotek, Kratochvíl, Václav Strnad, pan Dalecký, Jaromír Černík.
Včelaři z Volče byli a jsou aktivními členy ZO ČSV z.s.
Vzorně vykonával funkci předsedy např. pan Kratochvíl,
zrovna tak kvalitní práci odevzdával pan Jaroslav Koupil
ve funkci pokladníka. Dalším činným členem byl například Václav Strnad, který v mladším věku vedl včelařský
kroužek v ZŠ. V současné době vykonává funkci jednatele pí. Jitka Špásová, která je též nenahraditelným přínosem pro spolek. Funkci nákazového referenta plní vzorně
pan Jiří Šťastný. Pan Roman Salavec, jakožto odborník
včelařství se stará o vzdělanost a osvětu v rámci celé ČR.

útok. Letos se požární útok vynechal
kvůli deštivému počasí. Družstva
mladších i starších shodně na 6. místě.
6. 5. Čelákovice Již pátý ročník setkání Hasičských přípravek se konal opět
na školním hřišti v Čelákovicích.
Předvedlo se zde osm sborů z celé republiky. Od Ostravy až po Domažlice.
7. 5. Mše za sv. Floriána V neděli 7. 5.
se uskutečnila bohoslužba v kostele
v Rohovládově Bělé, kde proběhla
i mše za sv. Floriána, patrona všech
hasičů. My a naši vedoucí jsme se zúčastnili této akce. Pro někoho nový,
nevšední zážitek. Odměnou nám byla
návštěva místní cukrárny.
13. 5. Dříteč První část okresního ko
la hry Plamen se každý rok koná na
pěkném hřišti obce Dříteč. Zde se
běhá požární útok CTIF a štafeta
CTIF s devítičlenném družstvu. Za
Voleč se zúčastnilo smíšené (starší +
mladší) družstvo starších žáků. Celkové 9. místo.

Josef Štěpánek - Rohovládová Bělá

20. 5. HZS Pardubice Byli jsme pozváni do HZS Pardubice na den otevřených dveří s doprovodným programem ukázek Hasičů, Záchranářů,
Psovodů, Policie a mnoho dalších.
Předvedli jsme ukázku našich nejmenších dětí z přípravky. Prohlédli
jsme si moderní techniku, zázemí
hasičů, ale i operační středisko, kam
jen tak někoho nepustí, protože tam
musí být neustále v pohotovosti.
20.–21. 5. SPŠCH Pce - Druhá část
okresního kola hry Plamen se koná
v areálu chemické školy v Pardubicích, kde se běhají štafety dvojic, šta-

feta 4x60m na oválu a požární útok
s jednotnou mašinou od firmy Rosenbauer. Mladší žáci zde získali celkové
sedmé místo a starší žáci osmé místo.
Celkové znamená, že se sem započítávají výsledky z 1.+2. kola a z okresního
branného závodu. Ti nejlepší pak postupují do Krajského kola. Tento víkend
se konalo také okresní kolo dorostu,
kde se zúčastnil za Voleč náš jediný dorostenec a kolega instruktor Matouš

Šťastný, který postoupil do Krajského
kola z krásného druhého místa.
28. 5. Moravanské Hrádky Za krásného letního počasí se v Moravanech
konaly závody v požárním útoku, štafeta dvojic a uzlová štafeta. Starší žáci
8. místo a mladší žáci krásné 2. místo.
Dnes se to povedlo…
3. 6. Staré Jesenčany Zde se koná Memoriál B. Hrachoviny a J. Starého. Jde
o soutěž v požárním útoku + štafety
dvojic. Mladší a starší shodně 7. místo.
9.–10. 6. Břehy Dvoudenní akce, večer
opékání vuřtů spojené s loutkovým
divadlem na hasičské téma. V sobotu
probíhají ukázky na různá témata. Samozřejmě všichni byly skvělí.
17. 6. Mladkov Krajské kolo družstev a jednotlivců, mladších a starších
žáků. Na krajském kole nás reprezentoval za jednotlivce Tomáš Vaníček,
který skončil na 21 místě.
24. 6. Moravská Třebová Krajské kolo
družstev a jednotlivců v kategorii dorost. Nás reprezentoval za st. dorost
Matouš Šťastný, kde vybojoval s ohledem na velkou konkurenci krásné
čtvrté místo. Gratulace.
25. 6. Slepotice Poslední závody Ligy
Pce kraje ročník 2016-2017 se konaly
v areálu koupaliště. Běhali se štafety
dvojic a požární útok. Mladší žáci vybojovali krásné 4. místo a starší žáci
10. místo.

26. 8. Rafty Společná akce dětí a rodičů se konala na konci prázdnin. 28 rafťáků vytvořilo čtyři posádky a vydaly
se na 15 km trasu řeky Divoká Orlice
z Kostelce do Týniště nad Orlicí. Kdo
se nenamočil nebo nevykoupal, jako
by s námi nebyl. Krásně jsme si to
užili a všem se to moc líbilo. Určitě to
zopakujeme.
2. 9. Voleč Soutěž O pohár starosty
v požárním útoku muži, ženy. Děti
zde též předvedli
požární útok, aby
okolním sborům
ukázaly co dokážou. Tímto jsme
chtěli
inspirovat okolní sbory
k případné práci s dětmi nebo
k získání dětí do
naše sboru, jako
se nám to povedlo
před dvěma roky.
V neděli proběhli závody v požárním
útoku dětí pod záštitou náměstka Milana Vosáhla. Zde jsme dosáhli shodně mladší i starší žáci na třetí místo.
9. 9. Pasička Záchranná stanice pro
zvířata v Pasičkách pořádala dětský den
záchranných složek, hasiči, záchranáři,
policie a další. Naši nejmenší si užili
dětský den a předvedli svoji ukázku.
17. 9. Čeperka Zde se konal Memoriál Karla Oppy, běhají se štafety4x60m,
dvojičky, běh na 60 m přes překážky
jednotlivců a požární útok. Mladších
žáků je nedostatek a proto začali závodit Týna a Honzík s přípravky a ti se
začínají otrkávat a nabírat zkušenosti,

proto dosáhli na 8-mé místo a starší
na 6-té místo.
7. 10. Sezemice Sezemický braňáček taková předpremiéra na okresní kolo
v Komárově. Starším se to povedlo,
krásné 4-té místo. Mladší žáci byly
doplněny Týnou a Honzíkem z přípravky, kteří pravidelně trénují a byl
to jejich první branný závod. Na začátek tam měli pár chyb a dosáhli na
12-té místo.
14. 10. Praha Vršovice V Praze 10 na
Kubánském náměstí pionýrská organizace pořádala dětský den pro veřejnost na který jsme ze známosti byli
též pozváni. Předvedli jsme štafetu,
požární útok. Potlesk pro nás byl vydatný. Uvítali jsme možnost podívat
se fotbalový stadion Slávie, na kterém
někteří byli většinou poprvé.
15. 10. Komárov Okresní kolo branného závodu v Komárově jsme se
zúčastnili se dvěma hlídkami. Jedna starší a jednou hlídkou mladších
žáků. Celkem se zúčastnilo přes 65
hlídek. Starší hlídky obsadily pěkné
6. a 16. místo. Mladší hlídka krásné
10.místo z 35 hlídek. Poslední pěkné
závody tohoto roku 2017.
29. 10. Břehy Poslední plánované závody, kde se běhá zkrácený požární
útok CTIF bez vody, uzlová štafeta
a střelba na terče. Tyto závody byly
zrušeny pro špatné počasí a přeloženy
na dubnový termín 2018.
Tento rok plánujeme ještě sběr starého papíru a páteční schůzky v tělocvičně nebo v klubovně naší hasičské
zbrojnice.
Novák Martin
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SETKÁNÍ SENIORŮ

Pozvání na tradiční setkání seniorů
využívá podstatná část našich - dříve
narozených obyvatel. Kdo se zdráhá a nechodí, nemůže vidět například pravidelné vystoupení našich
nejmenších, ani si poslechnout pokaždé jinou živou muziku. Myslím,
že je to škoda, neboť například vystoupení našich děcek bývá s povdě-

kem kvitováno. Letos se představili
opět pod taktovkou Kačky Machurové, kdy se senioři při vínku zaposlouchali do opery Červená Karkulka od
tvůrců Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře. Závěrečný vydatný potlesk si
děcka určitě zasloužili. Následovalo
kytarové duo JEN TAK, které též bylo
kladně přijato. Dechovky v podání

dvou kytar vůbec nebyly špatné. Věřím, že i propříště se podaří zajistit
kapelu pro spokojenost všech.
Stálým hostem tohoto setkání je i nám
všem známý (dnes už sedmdesátník)
Sláva Schejbal ze Žáravic. Proč bych
se s vámi nepodělil o jeho šibalský
„kukuč“. Hezký den přeji…
ŠimMi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2018 oslaví 90 a více let:
PANCHÁRTKOVÁ KVĚTA
LÍKAŘ JOSEF
ČELIŠOVÁ EMILIE
MRŠTÍKOVÁ EMILIE
MRŠTÍKOVÁ LUDMILA
ČERNÍK JAROMÍR
SVOBODOVÁ BOHUMILA
12

95 let
94 let
93 let
91 let
91 let
90 let
90 let

Naše řady v roce 2017 opustili:
Voleč 43
Voleč 16
Voleč 81
Voleč 61
Voleč 23
Voleč 60
Voleč 45

Blahopřejeme.

5. 1.
11. 3.
14. 8.
15. 8.
15. 9.

NIGRIN JIŘÍ
ŽÁK OTA
MALÝ IVAN
BEDŘICH MRŠTÍK
PANCHÁRTKOVÁ RŮŽENA

69 let
73 let
53 let
90 let
89 let

Čest jejich památce.

VÝLET – ÚZKOKOLEJKY
JINDŘICHŮV HRADEC

Letošní výlet opětovně v plně
obsazeném autobusu nás zavál
8. května směr jižní Čechy, našim
hlavním cílem byly ÚZKOKOLEJKY Jindřichův Hradec. Kolem půl
deváté jsme přesedli z autobusu
na motorový vláček, ten nás převezl šumavskými hvozdy ještě více
na jih republiky. Naší metou byla
konkrétně Nová Bystřice. Toto
malebné městečko leží prakticky na rakouských hranicích, před
revolucí sem běžně zajet nebylo
samozřejmostí, neboť se nacházelo v pohraničním pásmu Železné
opony. Opona je minulostí, nikdo
nás cestou nelegitimoval a my jsme
si mohli bez problému tento sváteční den naplno užít. Z nové Bystřice jsme již jeli zpět svižněji do
Jindřichova Hradce přistaveným
autobusem, kde nás čekal docela

nabitý individuální program, jež
se dal sotva jako celý za odpoledne
stihnout. Oběd, největší mechanický betlém světa, zámek, hrad,
15. poledník, unikátní – druhá
největší stropní fontána Evropy,
muzeum gobelínů, večeře…
Na závěr jsme se ještě ve městě zastavili na tamní benzinové čerpací
stanici, mající na reklamním stojanu s cenou paliv vyznačeno, že
právě zde, se dá nakoupit i pravý
originální rum. Atrakce, která láká
a připomíná zároveň, že nám známý rum s plachetnicí stále žije a dále
ho lze bez problému v Jindřichově
Hradci nakoupit. Vždyť se tam vyráběl a vyrábí dosud. Kdo s námi na
obecní výlet jezdí ví, že se koná pravidelně 8. 5. na státní svátek.
Kam pojedeme příště? Jestliže
okolnosti nezmění záměr, pojedeme do Německa na bývalou
největší vojenskou pevnost Evropy, Königstein, jež se nachází pár
kilometrů za Hřenskem.
ŠimMi

ZPÍVÁNKY pro všechny věkové kategorie
Pro některé seniory je možná (možná?) podzimní setkání důchodců jednou z mála kulturních akcí během celého
roku. Nikdo si neumí představit, jakou mi udělalo radost,
že se uchytili Volečské ZPÍVÁNKY, které jsem právě dříve
narozeným jednou za měsíc navrhnul a pro začátek pomohl zorganizovat. V současnosti si ZPÍVÁNKY již žijí
svůj osobitý život, kdy pravidelně první sobotu v měsíci se
sejde parta veselých lidí, jež si přinese pohoštění, popovídá
a samozřejmě i zapěje. Tento kolektiv nečeká jen na jediný
listopadový sraz důchodců, ale má zkrátka sraz minimálně desetkráte do roka. Tímto zvu další aktivní občany bez
ohledu na věk: Alespoň jednou přijďte, vyzkoušejte, nudit se určitě nebudete…
A CO SE VŠECHNO DOZVÍTE JAKO PRVNÍ! ŠimMi
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HOUBY VŠUDE, KAM SE PODÍVÁŠ
Letošní rok snad
překonal co se týče
množství hub i rok
1986, kdy bouchnul
Černobyl. Tenkrát
se u nás na podzim
zastavil kolega z prá
ce, zda bych mu nedoporučil nějaké mís
to. Nic jiného se nedozvěděl, jen informaci,
kterým směrem je
les a odkud lidi nosí
neuvěřitelné množství hub. Co přivezl
za dvě hodiny, mám
před očima dodnes.
Otevřel kufr u Trabantu a ten byl po
víko plný hub. Posléze jsme se všichni velmi brzo dozvěděli, že příčinou nebyl zdařilý houbařský rok, ale bohužel vydatná radiace z Ukrajiny, před kterou nás nikdo nevaroval,
a která se plížila jako neviditelná bestie celou Evropou.
BOHUŽEL.
Houbařská úroda tento rok byla zrovna tak nadstandartní,
do lesa se nechodilo houby sbírat, ale spíše vybírat. Kdo
šel na hřiby, přinesl hřiby, kdo šel na kozáky, přinesl kozá-

ky. Snědeno, zavařeno, usušeno, usmaženo, zamraženo má
hub asi každý dosti. Věřme, že si takovéto hojnosti lesní
úrody znovu ještě v budoucnu mnohokráte užijeme a nebudeme jen vzpomínat na houbařsky povedený rok 2017.
Závěrem jsem chtěl napsat: Doufejme, že letošní úroda
nebyla znova z důvodu nějaké další radiace.
… A BÁC HO! Ze zpráv se nyní na podzim dozvídáme, že
se nad Evropou opět drží radioaktivní mrak neznámého
původu, pocházející možná z Kyrgyzstánu či Kazachstá‑
nu, možná odjinud. Je naprosto jedno odkud pochází,
ale v neprospěch nás všech tady je, nebo nad námi znova byl.
Nový závěr tudíž může znít:
JESTLI ZA VOLČÍ NEROSTOU HOUBY VE VELKÉM,
NIC V RUSKU NEBOUCHLO!
ŠimMi

BÝVALÁ PRODEJNA
Je tomu zhruba rok, co dlouhodobě avizovaný odchod
Vietnamce z prodejny ve Volči se stal realitou. S tímto faktem prakticky zároveň přišlo zásadní rozhodnutí majitelky
(vzhledem k stávajícího stavu budovy), tuto provozovnu
prodat. Při zájmu obce, přednostně právě obci. Všichni naši
občané obdrželi z Obecního úřadu podrobný dotazník, jak
vlastně dále s prodejnou potravin ve Volči naložit. Zaslaná
informace byla velmi konkrétní, srozumitelná i zásadní.
Přiznám se, že dosti smutný až nečekaný výsledek tohoto
„malého referenda“ mne osobně silně zaskočil: Pouze 22
rodin se vyjádřilo pro zachování prodejny, přes 30 rodin
bylo zásadně proti. Ostatní leták vůbec neodevzdali, neboť je tato otázka asi ani nezajímá. (!?) Svolaná schůze na
stejné, jsem přesvědčen velmi důležité téma, jen potvrdila
to samé. Přišlo nepatrné procento našich obyvatel, nikdo
za prodejnu nijak výrazně neloboval. Při diskusi opětovně
převládala spíše negace na zmíněný námět. Dokonce u pár
jedinců, (možná i s ohledem na následné statisícové investice), se jednalo až o vyslovený odpor ke koupi této budovy.
Hlavní důvod zrušení prodejny není třeba zakrývat, je
nutno věci nazvat pravý jménem: Je to většinovým nezájmem našich občanů, alespoň středně malým, ale pravidelným nákupem chod prodejny potravin podpořit.
Týdny utíkaly - trvající zásadní zájem pí. Lenky Polednové
prodejnu prodat – trval, zrovna tak, jako se nezměnilo vět14

šinové mínění občanů. Ze zde uvedených důvodů se tedy
6. 4. 2017 novou majitelkou provozovny stala Martina Cízlerová. Jestli je někdo z daného faktu po 3/4 roce stále ještě
rozladěn, tak po rozsáhlé rekonstrukci, která by měla v roce
2018 proběhnout, mírnou náplastí pro některé jednotlivce
na tuto bolístku by mohlo být snad pár světlých bodů:
 Stavbu nekoupil nikdo cizí pro její další prodej,
nebo kupříkladu na sklad jakéhosi odpadu.
 V centru obce bude stát moderní dům, který obci
ostudu určitě dělat nebude.
 Budova bude po přestavbě sloužit (po‑pá)
jako moderní rychlá restaurace + penzion.
 Vzniknou až čtyři nová pracovní místa.
 Občané se mohou zastavit na oběd, nebo dojít
kupříkladu jen tak na kávu se zákuskem.
 Ve Volči vznikne nové příjemné prostředí
pro společenské setkání či různé rodinné akce.
 Obec se dostane do povědomí jako významný
CYKLO POINT (zastávka pro cyklisty)
 Každý den (po‑pá) bude pro občany k dispozici
čerstvé pečivo, chléb +.??.
 Formou objednávky bude možnost vyzvednout
2x týdně základní potraviny atd, atd.

ŠimMi

NOHEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
O dost více pochvaly než negace zaznívá průběžně směrem k nohejbalovému hřišti, či spíše
ke společenských aktivitám na něm. Každopádně toto prostranství od jara do podzimu číší neskutečně obří energií. Nohejbal, dětský den, oslavy narozenin,
čarodky, pokec, smích, hudba, zpěv. Dokonce zde proběhly nemalé oslavy 1. máje i svatby.
Na konci letošních prázdnin vystoupil Elvis Presley, vystoupení jako takové se muselo líbit snad každému. Díky novému
dětskému hřišti tato energie ještě sílí a to není vůbec špatné.
Samozřejmě v každé obci, tedy i u nás u nás, se najdou čistokrevní škarohlídové, kteří většinou nic kladného na ničem
nevidí, ani vidět nechtějí. Před každým, někdy až unáhleným ortelem je ale třeba vždy dát na misky vah veškeré plusy
i mínusy. Ve výsledku jazýčky vah samy jasně ukáží výsledek
a není třeba vše pouze jen hanit, ba ani přehnaně chválit.

Jestliže v budoucnu dosavadní vedení nohejbalového
klubu připustí a uzná, že by
si stávající splácaná bouda
u poměrně frekventované
cyklotrasy (navíc zasazena
v krásném přírodním prostoru) zasloužila alespoň z pohledové strany nový důstojnější kabát, poté tento obecní
prostor nabude nové výrazné
dimenze. V případě, že by
navíc směrem do obce někdy

přestala strašit stará otevřená
plechová čekárna s haraburdím, to vše by už nemělo vů‑
bec žádnou chybu! Naprosto
nenáročná změna k lepšímu
by se nakonec mohla líbit
nejen všem našim občanům,
náhodně projíždějícím cyklistům, ale kupříkladu třeba i komisi, při případném
příštím hodnocení soutěže VESNICE ROKU.
ŠimMi

BRIGÁDA
Jarní brigáda je zatím spíše mimo zájem občanů. Občas
jsem i zaslechl, že prý zavání až moc dobou minulou, kdy
brigády byly povinností. Toto setkání není povinností,
jedná se však pro obec o velmi potřebnou záležitost a trvá
pouze pár hodin. Jde čistě o pomoc Volči, nikomu jinému.
Zvelebují se různé prostory, prostranství sloužící všem a na
které ani výkonná paní Štastná sama během roku nestačí
a jiné řešení se téměř nenabízí. Nepíši tedy: Přijďte prosím pomoci, ale zvažte vlastní zapojení pouhý jeden den
ve prospěch stále zvelebující se obce, která si to zaslouží,
kde rádi žijeme a žít určitě chceme.

brigáda 2018 - 27. duben

ŠimMi
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PRASAT V LESE VÍCE JAK VEVEREK
Jednou se Vojta Kratochvil jen tak
mezi řeči zmínil, že u nás ve volečském lese postříleli za pouhé dvě
hodiny na 50 prasat. Z celkového
pohledu roku na Chlumecku údajně
stovky kusů. Toto neuvěřitelně vysoké číslo mě strašně ohromilo. Kdykoliv jsem ovšem tuto informaci v nějakém kolektivu použil, tak jsem byl přinejmenším za vtipálka, jestliže myslivci
za celý rok hovoří o pár slovených kusech.
Zhruba před 10 dny při pravidelném 6 km lesním okruhu, který jezdím se psem na kole, mi pod včelínem, pár
metrů před kolem přeběhl přes cestu náhle kanec, velký
jako stodola. Samozřejmě, že jsem se lekl, ale jak jsem byl
rozjetý, snad jsem ani na rychlosti neubral. Poté záhy slyším následný dupot, ihned jsem si uvědomil, že určitě běží
další. Sotva jsem seskočil, v tu ránu se zhruba 10-členná
skupina prasat kousek přede mnou zastavila, neboť jsem
jim vstoupil právě do cesty. Ty dvě‑tři nekonečné vteřiny,
co jsme si „čuměli“ z očí do očí, byly opravdu nekonečné.
Pes, díky tomu, že byl možná „podělaný“ ještě více než já,
se chvěl jako osika. Ani nehlesl. Vše dopadlo dobře, prasata zmizela, jak se objevila, ale nezmizela moje otázka, jak
to s těmi kanci za našimi humny vlastně je. Zde jsou fakta,
která jsem od Vojty Kratochvila těsně před vydáním Volečáku obdržel: Nátlačkový lov na prasata nejen v našem

lese, ale ve všech honitbách p. Kinského byl počat rokem
2014. V tomto roce střelci z ČR a Itálie postříleli na Vrších
za dvě hodiny 26 kusů. Jedná se o speciální metodu, s kterou přišli Němci. Jde o jistý systém, kdy se lesní prostor
rozdělí na 4 sekce po pěti naháněčích a 30 střelců v jakýchsi 3 liniích dokoná své dílo. Tímto způsobem v roce 2015
postříleli u nás za humny už 42 prasat, v následujícím roce
46 kusů a letos 49. Stále se bavíme o kusech zastřelených
přímo v lese a vždy pouze za dvě hodiny. V mysliveckých
honitbách mimo les v době tohoto odstřelu jsou již připraveny myslivci z obcí a ty se pokouší odstřelit prasata, která
z lesů vybíhají. Celkový průměr na jednu naháňku, která
trvá pouhé dvě hodiny a je jenom jednou ročně, je 70 kusů
odstřelených prasat. Zmíněné dvě hodiny jsou z důvodu
kvality masa, kdy se prase musí po skonu do 120 minut
vyvrhnout. A proč pouze jednou ročně? Prasata jsou při
tomto způsobu odlovu tak vyděšena, že jim trvá minimálně půl roku, než se zklidní a začnou se opět formovat do
skupiny. Celkově bylo v lese Kinských tento rok, zastřeleno
na 630 kusů. Rekord ale asi drží střelci z jižních Čech, kdy
v lese rodiny Schwarzenbergů postříleli za jeden den 119
prasat. Každopádně klobouk dolů i k nám na Chlumecko!
Závěrem radostná zpráva pro ty, kteří se prasat obávají.
Žádné obavy! V našem lese prý není více než 200 kusů!

ŠimMi

VE VOLČI VELMI BLÍZKO
A PŘITOM TAK STRAŠNĚ DALEKO

karetní hra

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA A TŘINÁCTKA

nákladní auto CS výroby

Kdo pošle na obecní úřad emailem nebo SMS rozřešení tajenky v pořadí jako sedmý a třináctý, obdrží
osobně od starostky láhev šampusu.

Pro jednoduchost a velkou nápovědu, výsledek tajenky
nikde nehledejte.
ŠimMi
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název našeho pralesa

A

T
O

v prstu zapíchnuté dřívko

K
A

nealkoholické pivo

L L

velké, velmi potřebné zvíře
jméno našeho prezidenta
každý ji má v ústech
nejčtenější deník

V
I
L
S

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Kulturní a společenský život v obci z pohledu celého roku vůbec nestrádá. Zde jsou pouze tradiční akce, kdy se
aktivní občané mohou při zájmu zapojit, setkat, pohovořit i pobavit zároveň:
Turnaj v ping‑pongu, vepřové hody, dětský karneval, obecní brigáda, pálení čarodějnic, Volečská šlapka, obecní
zájezd, Volečská pouť, zahájení prázdnin, turnaj v nohejbalu, rozloučení s prázdninami, první sobotu v září
hasiči, drakiáda, dýňování, setkání seniorů, zájezd do divadla, cestovatelská beseda, slavnostní rozsvěcení stromu, vánoční výstava, pochod PTP…
Jestliže je mezi občany někdo, kdo by chtěl pomoci, či se jakkoliv zapojit pří přípravě akcí, nebráníme se, naopak
děkujeme předem.

KULTURA V OKOLÍ
Léto jako takové vybízí ke koupání, slunění, třeba i k nicnedělání. Někdo má rád opak, jestli-že se něco děje, když
má kam zajet, pobavit se s přáteli. Naše okolní města Chlumec nad Cidlinou či Přelouč nabízí svým občanům něco
navíc, v podobě pravidelných hudebních večerů. Kdo měl tudíž v létě zájem, mohl využít širokou nabídku hudební
produkce, kupříkladu každý čtvrtek večer na koupališti v Chlumci nad Cidlinou. Jednalo se o deset čtvrtečních večerů, bylo vskutku z čeho vybírat. Podobně tomu bylo jednou týdně i v Přelouči.
Víte, že chlumecké koupaliště bylo před rekonstrukcí největší koupaliště České republiky?
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ZOO SOPŘEČ
POZVÁNKA NEJEN NA RYSY.
V Sopřeči se můžete zastavit s dětmi v mini ZOO, kterou zde pan Roman Navrátil založil. Pro velikost se snad ani o ZOO
nejedná, ale kde v okolí máte možnost si prohlédnout kromě jiného především rysy? Pan Navrátil mi poskytl do naší
ročenky následný rozhovor.
Kdy jste tento zajímavý ZOO koutek založil a co vás k tomu vedlo?
Chov rysů byl můj sen a začal jsem ho budovat před 16 lety, kdy jsem pořídil pár rysů CARACAL. Kdysi se řadil do čeledi
rysů, nyní je zoologicky řazen samostatně jako CARACAL. Další rys byl pořízen před 10 lety, je to Rys kanadský - samice, z jedné ZOO v ČR. Dopárování se podařilo samcem z jiné ZOO v ČR, avšak samec po roce uhynul na selhání ledvin.
Jednalo se zřejmě o dědičnou vadu, poněvadž všichni ostatní samci z daného vrhu rovněž zašli. Posléze jsem samici již
nedopároval, neboť tento rys se velmi těžko shání, či za velmi vysokou částku. Dále zde vidíte rysy ostrovidy, tvoří skupi
nu jeden samec a dvě samice. Pořídil jsem si je zhruba před sedmi lety.
Zmínil jste se, že po mnoha letech se už asi nedočkáte mláďat – proč?
Náš samec rys ostrovid neumí stále samice vykrýt. Je to takový kočičí nešika. Proto nemáme a nebudeme mláďata mít.
Přiznám se, že tak trochu jsem i s tímto počítal, neboť množení není jednoduché. Tomu odpovídají výsledky většiny
soukromých chovů. V České republice by to bylo vzácností. Jiná situace je v západních zemích, kde tato tradice má svoji
historii, zde mohou hovořit o úspěších.
Jakou má takováto šelma spotřebu masa a čím je hlavně živíte?
Krmím kuřaty, zvěřinou, hovězím, káčaty… Denní průměrná spotřeba je necelý kg masa na jednu kočku. V létě i pod
půl kg, v zimě kolem 1,5 kg.
Jaká další zvířátka kromě rysů zde u vás návštěvník může zhlédnout?
Kromě rysů mám mývaly severní, mangusty liščí, mangusty trpasličí. Dále malé šelmičky ženetky tečkované, exotické
veverky a surikaty. Samozřejmě jste určitě zahlédl větší počet morčat, uvnitř budovy je ještě chov morčat SKINNY.
Hovořil jste, že se každý může po tel. dohodě přijít k Vám podívat. Kolik stojí vstupné?
Vstupné jako takové nevybírám. Jestliže někdo dobrovolně přispěje na krmení, určitě s poděkováním neodmítnu.
Je ale dobré zavolat předem, poté rád každého provedu.
Děkuji za rozhovor.

ŠimMi

Rys ostrovid je středně velká kočkovitá šelma přirozeně se
vyskytující v Europě i Asii. Je největší kočkovitou šelmou
Evropy a náleží mezi druhy chráněné Bernskou konvencí.
Podle českých zákonů náleží mezi silně ohrožené a chráněné
druhy, které nelze lovit. Rys ostrovid spadá do CITES 1 - zákon o ochraně živočišného druhu na Evropské úrovni. Tento
zákon navíc silně omezuje chov a obchodování s daným druhem. Dle monitoringu v ČR žije cca 75 ks Rysů ostrovidů.
Roman Navrátil, tel. 721 856 405
od Žáravic první ulice vpravo!!!

PING‑PONG VE VOLČI aneb proč si neudělat středeční žízeň
Vzhledem k tomu, že obec má více jak 350 obyvatel, tento,
určitě krásný pohodový zimní sport se stále ve Volči hledá
či působí trochu nevýrazným dojmem. Aktivnější občané stále zdaleka nenaplňují kapacity našeho sportovního
stánku - kulturní místnosti. Máme dva nové stoly, na hru
se nečeká, o legraci nouze nebývá, ale zájem bohužel celkově slabý. Dívky, ženy, chlapci, přijďte si zkusit zahrát, nic
to nestojí, máte to doma, počítač ani televizní seriál nikomu neuteče a po hodinovém poskakování kolem stolu se
prý rovněž netloustne. Hrajeme každou středu zhruba od
18.30 do vyčerpání energie.
Turnaj v PING‑PONGU pro rok 2018 ve Volči se koná
v sobotu 20. ledna od 9.00 hodin.
ŠimMi
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Rekapitulace

10 let PTP Ponížení Tukové Pneumatiky
tradiční datum
pravidelný čas
místo srazu
systém pochodu
trasa
prav. zakončení
náročnost

27. 12.
první ročník 2007 13 osob
10.00 h
nejvíce osob 2015 67 osob
náměstí Voleč
celková účast
350-400 osob
pokaždé jinam
nejmladší účastník 6 let
do 15 km spíše lesem nejstarší účastník
min.(!) 70 let
restaurace Voleč
zajímavost na trase opékání vuřtů
PTP je procházka pro každého, kdo při chůzi nepadá.

Pochod PTP v průběhu 10 let postupně zavítal do obcí:
1) Lázně Bohdaneč, 2) Kolesa, 3) Obědovice, 4) Semín, 5) Valy, 6) Přelouč,
7) Nepolisy, 8) Dobřenice, 9) Vápno, 10) Michnovka
Během 10 let přijeli do Volče z těchto měst a obcí (abecedně za sebou):
Heřmanův Městec, Hradec Králové, Lovčice, Moravany, Nepolisy, Nový Bydžov,
Rohovládová Bělá, Svinary, Třebechovice, Vyšehněvice, Žáravice…(?)…
Jediný účastník, který absolvoval všech deset ročníků PTP: Petra Cízlerová.

PTP - 11. ročník a úplně jinak!

27. 12. 2017 (středa) máme sraz
v 10 hodin a jdeme přes les do Chudeřic, Káranic a Obědovic, kde
bude u rybníka v centru obce opékání. Zde místo svého špekáčku
můžete využít místní nabídku gulášové polévky s rohlíkem. Točené
pivo a limo je samozřejmostí.
NOVINKA! Ve zmíněných obcích
se k nám budou připojovat další turisté. Každý sudý rok půjdeme obráceně, to budeme končit naopak
zase v Chudeřicích. Tradiční zakončení je v naší restauraci tentokrát na
ŠimMi
masu z udírny.

VOLEČSKÁ ŠLAPKA

anekdota

Máme za sebou dva roč
níky. Zatím se nedá
říci, že se jedná o ma
sivní záležitost, ale to
snad ani nikdo nepředpokládal. První ročník vyrazilo dvanáct cyklistů na ranč do Lužce nad
Cidlinou, le
tos už ve větším počtu
jsme jeli na Kuňku, kde jsme si dali
oběd a poté zajeli na zmrzlinu do
Kunětic. Příští rok zveme případné
zájemce rovněž do party, pojedeme
do Kladrub. Tam nás čeká objednaná
kompletní exkurze opraveného státního hřebčína s průvodcem.
Termín VOLEČSKÉ ŠLAPKY zůstává stejný a to je 1. 5. na Svátek práce.
Odjezd bude jako vždy z centrálního
náměstí Voleč v 10 hodin.
ŠimMi

Ona:
Jardo, v sobotu večer přijď,
nikdo nebude doma.
Jarda se vykoupe, navoní,
koupí kytku, láhev vína
a v sobotu dorazí.
ZAZVONÍ… A NIC.
OPRAVDU NIKDO
NEBYL DOMA.
Ročenka VOLEČÁK
Odpovědný redaktor: Milan Šimek.
Grafika: Milan Šimek
Sazba: Studio@Panejo.
Tisk TISKÁRNA L. Sobotka Řečany n. L.
Vydává Obecní úřad Voleč.
Distribuce tisku zdarma.

KDE TO KURŇA JE aneb pár tipů na výlet
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Odpověď najdete na poslední stránce.
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perníkový betlém
rodiny Strnadovy

Ptačí příjmení v historii Volče
Žertovný podtitulek by též mohl znít:
VOLEČSKÉ PTACTVO, NE VŠECHNO SE VŠAK PODAŘILO ZACHRÁNIT
PRO DNEŠNÍ I BUDOUCÍ GENERACE
BAŽANT
ČÁP
ČERNOHLÁVEK
BĚLOHOUBEK
zvaný HOLOUBEK
KOHOUTEK
KOS
KUŘE

1682 - 1894
1567 - 1632
1931 - dodnes

č. p. 11, 49
č. p. 8
č. p. 11, 52, 117

1899
1970
1934 - dodnes
1970

č. p. 67
č. p. 35
č. p. 51
č. p. 67

RACEK
SKŘIVÁNEK
STRNAD
ŠPAČEK
VOREL
VRABEC

1770 – 1926
1845
1911 – dodnes
1560
1590
1706 – 1913

č. p. 18, 39, 46, 73
č. p. 8
č. p. 7
č. p. 18, 103
č. p. 10
č. p. 11, 61.

J. Kratochvílová, kronikářka v.v., Voleč 12

nová chata na Vrších
místo vagónu
Tipy na výlet: 1. Jurkovičův dům, Luhačovice • 2. Kavárna v parku, Pardubice • 3.Moderní kostel, Uherské Hradiště • 4. Židovská synagoga, Plzeň •
5. Bývalá hradní kancelář pana Kmoníčka • 6. Betonárka ZAPA u Slavkova • 7. Kovo ZOO, Staré Město u UH • 8. Čerti Krampus, Rakousko.

