Informační leták Obecního úřadu Volfartice

č. e. MK ČR E 18619

2. číslo

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČO 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 22. března 2010

Sběrové dny
ve dnech 17. a 18. dubna 2010 proběhne v naší obci sběr velkoobjemového komunálního odpadu
(matrace, nábytek, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, střešní krytina apod.)

Místo a čas:
„autobusová otočka“ v sobotu 9 - 16 hodin, v neděli 9 - 13 hodin
V pátek dne 16. dubna 2010 v čase od 7 h do 15 h nabízíme možnost pronájmu traktoru s valníkem na odvoz
výše uvedeného velkoobjemového komunálního odpadu přímo od domu za cenu 100,- Kč. Zájemci se mohou
hlásit na Obecním úřadě ve Volfarticích ( tel. 487 837 134) do čtvrtka 15. 4. 2010.
dne 1. května 2010 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu
(AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, dále výrobky pro zpětný odběr
např. lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektr. nářadí, hračky a pneumatiky.)

Místo a čas:
zastávka v Nové Vsi v 9.00 - 9.20 hodin
zastávka u obecního úřadu v 9.30 - 9.50 hodin
u hasičské zbrojnice v 10.00 - 10.20 hodin
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Bude umístěn v přízemí u pošty. Kolektivní
systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak
pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří
se tak přírodní zdroje a životní prostředí.
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Ve čtvrtek dne 8. 4. 2010 od 7 h do 16 h
bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Volfartice.
Doporučujeme provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.
Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 7. 1., 2. 2. a 11. 3. 2010

Nabídka pozemků k prodeji
Část pozemku p. č. 153/1, k. ú. Volfartická Nová Ves byla
nabídnuta k prodeji.

Pozemek p. č. 113, k. ú. Volfartice nebyl zatím nabídnut
k prodeji, je nutno zjistit odhadní cenu nemovitosti, která se
na něm nachází a pak případně nabídnout k prodeji oboje.

Část pozemku p. č. 36, k. ú. Volfartice nebyla zatím
nabídnuta k prodeji (až do zjištění možnosti oddělení
pozemku).

Prodej pozemků
Pozemek p. č. 919, k. ú. Volfartice byl prodán manželům Dolejším.

Pronájem pozemků
Pozemek p. č. 128, k. ú. Volfartice byl nabídnut
k pronájmu a následně pronajat panu Zdeňku Píchovi,
Volfartice 115.

Část pozemku p. č. 213, k. ú. Volfartice o výměře 258 m2
byla nabídnuta k pronájmu.

Hospodaření obce za období leden až prosinec 2009
Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za leden až prosinec 2009.
Příjmy celkem
10 838 143, 28 Kč
Výdaje celkem
9 386 409, 26 Kč
Výsledek hospodaření byl za toto období 1 451 734, 02 Kč.
Odborný lesní hospodář
Zastupitelstvo schválilo uzavřít Smlouvu o výkonu odborného lesního hospodáře s Ing. Petrem Píchou.
Inspekce ve škole
V prosinci loňského roku proběhla v ZŠ a MŠ Volfartice inspekce. Z hlediska vybavenosti bylo poukázáno na zastaralé vybavení
nábytkem ve školní družině. Z hlediska výuky a výchovy nebyly nedostatky shledány. Formální nedostatek byl shledán ve
zpracování Školního vzdělávacího programu a dále v tom, že paní učitelka z MŠ nemá potřebnou kvalifikaci.
O tomto jednala paní starostka s paní ředitelkou, paní ředitelka bude nedostatky neprodleně řešit. Další jednání paní ředitelky
s vedením obce proběhne v dubnu.
Hospodářský výsledek školy za rok 2009
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2009 ve výši 125 250, 71 Kč.
Zastupitelstvo obce dále schválilo ponechat tuto částku škole s tím, že bude rozdělena do fondů takto: rezervní fond 90 250, 71 Kč
a fond odměn 35 000 Kč.
Z rezervního fondu škola v tomto roce vyčerpá částku 100 000 Kč, kterou použije na částečné vybavení tělocvičny a nákup nového
nábytku do školní družiny.
Prodejna
Zastupitelstvo obce schválilo snížit nájem prodejny o částku 2 000 Kč měsíčně.
Zastupitelstvo obce schválilo přispět na nákup uhlí pro vytápění prodejny a kulturní místnosti.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup chladničky do prodejny, stávající vestavěné chladící zařízení bude zlikvidováno.
Příspěvky na činnost občanských sdružení v obci
Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2010 příspěvek kroužku Mladých hasičů Volfartice, který působí v rámci sdružení - Sboru
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 15 000 Kč.
Žádosti o dotace
Obec podala tyto žádosti o poskytnutí dotace:
- z Fondu požární ochrany LK na pořízení vybavení ke zvýšení akceschopnosti jednotky
- z Fondu požární ochrany LK na stavební úpravy objektu požární zbrojnice, zřízení vodovodní přípojky a stavbu garáže
pro požární vozidlo
- z Grantového fondu LK na opravu místní komunikace - lokalita Džudžovi
- z Grantového fondu LK na doprovodný program k oslavě 140. výročí založení dobrovolných hasičů v obci
- z Grantového fondu LK na opravu hřiště pro „náctileté“
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Peněžní účty obce
Zastupitelstvo obce rozhodlo, z důvodu očekávané úspory na bankovních poplatcích, zrušit čtyři nevyužívané účty a dále vést jen
dva u KB a. s. Česká Lípa.
Nákup knih pro místní knihovnu
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout Městské knihovně Česká Lípa příspěvek ve výši 3 000 Kč na nákup knih pro naši
knihovnu.
Vrácení částky za projekty - vodovod Nová Ves
Protože není doposud jasné, zda se výstavba vodovodu do Nové Vsi uskuteční, rozhodlo zastupitelstvo vrátit částku za zhotovení
projektové dokumentace na vodovodní přípojky těm majitelům v části Nová ves, kteří předloží:
a) písemnou žádost o vrácení částky
b) doklad o zaplacení částky (příjmový doklad, stvrzenka, výpis z účtu)
c) projektovou dokumentaci
Odborné ošetření stromů
Zastupitelstvo obce schválilo odborné ošetření stromů v aleji kolem školy.
Poptávka firem
Zastupitelstvo rozhodlo poptat firmy k předložení cenové nabídky na tyto akce:
- opravu zábradlí na komunikaci pro pěší směrem k bývalé hospodě
- rekonstrukci požární zbrojnice spolu s vybudováním garáže
- výměnu oken bytového domu č. p. 74
- izolaci základů u obecního úřadu, izolaci základů č. p. 74
- zjištění statiky bytového domu č. p. 236
- zbudování sociálního zařízení a jímky u č. p. 236
- revitalizaci alejí vedoucích od ZŠ a MŠ
- opravu hřiště pro „náctileté“
- vyčištění rybníků a vodní nádrže spolu s jejich opravou
- opravu místních komunikací u bytovek
- zprovoznění místního rozhlasu s hlásným systémem
- výměna oken ve škole
Práce budou uskutečněny po zvážení jejich finanční náročnosti.
Pracovníci na veřejně prospěšné práce
Zastupitelstvo schválilo i v letošním roce zaměstnat pracovníky na VPP, a to minimálně čtyři osoby.
Společnost EKO Volfartice, a. s.
Paní starostka informovala přítomné o průběhu valné hromady společnosti EKO a. s. Volfartice, konané dne 4. 2. 2010.
Akcionáři společnosti EKO jsou Obec Volfartice (10%), Obec Horní Police (5%) a společnost Geo Holding Itálie.
Na valné hromadě byla zvolena nová dozorčí rada a představenstvo.
Dozorčí rada: Ing. Tomáš Stavinoha, Mgr. Iva Laubová, Dr. Massimiliano Pastore - právníci
Představenstvo: Ing. Mauricio Biasuzzi, Comm. Bruno Andreola, Dr. Luca Coin - firma Geo Holding
Zastupitelstvo obce schválilo pozvat zástupce firmy na dubnové zasedání.
Zájezd na Tržnici Zahrady Čech
Zastupitelstvo schválilo uspořádat tuto akci s tím, že obec uhradí dopravu, účastníci si zaplatí vstupné.
Zájezd se uskuteční 10. 4. 2010.
Úprava odpočinkových míst v obci
Zastupitelstvo obce schválilo upravit odpočinková místa u hasičské nádrže a u rybníků.
Změna územního plánu
Zastupitelstvo obce schválilo doplnit změnu územního plánu o toto:
BV - obytné území venkovského charakteru
Nepřípustné:
- zrušit „na pozemku RD umístění více než jednoho doplňujícího objektu včetně garáže“
Podmíněně přípustné:
- nové znění:
- bazény, skleníky, garáže a doplňkové vybavení
- hospodářské objekty (dřevníky, stavby pro drobné zvířectvo, skleníky, seníky, garáže, doplňkové stavby apod.)
koncipovat tak, aby tvořily architektonicky jeden celek
- na pozemek RD je možné umístit soubor doplňkových hospodářských staveb (kůlna, sklad, garáž) řešený
způsobem pro venkovský způsob obvyklým a dále stavby bazénů a skleníků
- stavby pro služby, drobné živnostenské provozy a stavby pro skladování nerušící hlukem a zápachem
- stávající rekreační chaty
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Kanalizace v obci
Zastupitelstvo obce schválilo, aby firma Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a. s. zajistila obci podlimitní soutěž na dodávku
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Odvedení a likvidace splaškových vod pro obec Volfartice“.
Své nabídky předložilo pět firem. Zastupitelstvo obce schválilo, aby projektovou dokumentaci zhotovila firma OHGS s. r. o. Ústí
nad Orlicí, která předložila nejnižší cenovou nabídku.
Žádost o odkoupení pozemku
Zastupitelstvo obce schválilo požádat o odkoupení pozemku pod prodejnou. Ten je v současné době ve vlastnictví státu, Obec ho
má nyní pronajatý.
Pronájem kulturní místnosti
Zastupitelstvo obce schválilo pronajímat kulturní místnost za částku 100 Kč/1 hod.
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Klub maminek VLČATA
Milé maminky,
ráda bych Vás s Vašimi dětmi pozvala do Klubu maminek „Vlčata“, kde každé úterý od 9.30 h prožíváme výtvarná,
hudební, pracovní a cvičební dobrodružství.
V měsících leden a únor 2010 jsme se s dětmi naučili spoustu nových písniček, vyrobili hudební nástroje, vyčarovali
jsme vločky a kapry v inkoustovém moři, zasněžili sněhuláka a užili si spolu spoustu veselých chvil.
Na co se můžeme těšit v měsících březen a duben?
23. 3. se připravíme na Velikonoce koledou
„V trávě hopsá zajíček“
30. 3. vyrobíme velikonoční přáníčko

6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

nás čeká „Voskovkové čarování“
vyrobíme barevné šnečky z modelíny
procvičíme těla a vyzkoušíme rozpočítadla
si zazpíváme o rozverných vrabčácích

Těším se na Vás a Vaše děti. Přiveďte mezi nás i kamarády!
Vaše Máťa*
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Ohlédnutí

Masopust se vydařil
Stejně jako v minulém roce ani letos jsme nezapomněli na jednu z nejveselejších lidových slavností - masopust. Průvod
krásných masek prošel pod vedením vodníka, piráta a lyžaře obcí, navštívil místní prodejnu, firmu EPOS i obecní úřad.
Za přednes masopustních říkanek a písniček byly děti odměněny sladkostmi.
Na odpolední maškarní diskotéce si mohli zařádit děti i s rodiči. Tančilo se, soutěžilo, prostě masopustní veselí jak se
patří, které pokračovalo večer zábavou pro dospělé za doprovodu dua ADAMIS.
Poděkování: Karlu Štejmovi ml., členkám kulturního výboru, pedagogickým pracovnicím ZŠ a MŠ Volfartice

Oslava Mezinárodního dne žen
Klub důchodců připravil oslavu s hudbou, bohatým pohoštěním a především s dobrou náladou. Mezinárodní den žen
byl měl zůstat připomenutím jeho původního významu, boj za lidská práva, jehož jsou práva žen nedílnou součástí.
Oslava ve Volfarticích si tak připomněla tento svátek moc pěknou zábavou, která se určitě líbila nejen ženám
ale i mužům. Obec zaplatila hudbu, hrála skupina COLOUR BAND z České Lípy.
Poděkování: členkám klubu za výborné pohoštění a skvělou obsluhu
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Ze života školy

Velikonoční jarmark
Uskuteční se v úterý dne 30. března 2010 v ZŠ a MŠ Volfartice od 11.30 h do 15.00 h.
Přijďte si koupit nebo jen prohlédnout naše výrobky.
Všechny Vás srdečně zveme.
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Volfartice

Hasiči ve škole
3. února 2010 k nám do školy přijeli volfartičtí hasiči, aby nám vyprávěli o své práci.
Předvedli nám obleky, dýchací přístroje, hadice. Všichni jsme si vyzkoušeli hasičskou helmu s ochrannými brýlemi
a baterkou, potěžkali jsme si hasičský oblek. Dozvěděli jsme se, jak je dlouhá hadice, jak rychle jezdí jejich auto,
co dělají hasiči při požáru, při povodních a spoustu dalších zajímavých a užitečných informací.
Už víme, jak se máme zachovat v případě požáru nebo jiném nebezpečí.
Největší zážitek pro nás byl, že jsme si mohli nastoupit do hasičského auta a prohlédnout si ho zevnitř.
Fanda Pícha, který měl na hasiče nejvíce otázek, od nich dostal za odměnu malé hasičské autíčko.
Na rozloučenou nám hasiči na chvilinku zapnuli sirénu.
Moc jim za jejich návštěvu děkujeme.

Recitační soutěž
Dne 17. února proběhlo školní kolo recitační soutěže ve třech kategoriích:
I. kategorie - MŠ a 1. ročník ZŠ
II. kategorie - 2. a 3. ročník ZŠ
III. kategorie - 4. a 5. ročník ZŠ
Vítězové školního kola postoupili do soutěže všech málotřídních škol, konané dne 4. března v Prysku.
Přes obrovskou konkurenci jsme díky Nikolce Havránkové získali 3. místo v I. kategorii.
Ale i ostatních 5 účastníků reprezentovalo naši školu velice dobře. Pochvala patří Péťovi Hubálkovi, Kristýnce Mojžíšové, Věrušce Papežové, Michalce Svobodové a Barborce Tomkové.

Masopust ve škole
V pátek 26. února jsme uspořádali tradiční masopustní průvod obcí.
Děkujeme všem, kteří nás cestou obdarovali - paní starostce a pracovnicím Obecního úřadu Volfartice, panu Pechovi,
všem pracovnicím místní malírny skla a paní Šantrůčkové.

Plánované akce školy
Duben
České lidové zvyky v hudbě - hudební pořad
Setkání s policistou - beseda
Den Země
Vystoupení klauna Kristiána
Den pro zdraví - projektový den
Brigáda rodičů s dětmi na úpravě školní zahrady
Květen
Sportovní den
Výlet na zámek Staré Hrady - okruh hradní pohádková půda
Vědomostní soutěž Nikdo není dokonalý

Červen
Den dětí - hledání pokladu
Pětidenní škola v přírodě
Trojboj málotřídních škol v Novém Oldřichově
Slavnostní akademie k ukončení školního roku
Nocování ve škole
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Další příspěvky a informace
Volby v roce 2010
V pátek 28. 5. 2010 od 14 h do 22 h a v sobotu 29. 5. 2010 od 8 h do 14 h se uskuteční volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Místem konání voleb v obci Volfartice bude knihovna v 1. patře Obecního úřadu ve Volfarticích.
Na podzim roku 2010 nás čekají volby do zastupitelstva obce Volfartice.

Očkování psů
Na jaře proběhne očkování psů proti vzteklině, přesný termín bude zveřejněn na vývěskách v obci a na
internetových stránkách obce: www.volfartice.cz

Obecní knihovna
V knihovně se opět můžete těšit na spoustu nových knih.
Byl zřízen e-mailový kontakt do knihovny: knihovnavolfartice@seznam.cz
Zde můžete uplatňovat veškeré dotazy týkající se místní knihovny.

Upozornění občanům
Dne 26. 2. 2010 uplynula splatnost místních poplatků ze psů
a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Těm, kteří do této doby neuhradili poplatky za odvoz TKO, popelnice nebude vyvezena.

k

Kulturní akce

Velikonoční Bílá sobota
3. dubna 2010 od 9 do 16 h na středověké tvrzi ve Volfarticích

Velikonoční rukodělná dílna pro děti i dospělé
Přijďte si uplést pomlázku, nazdobit vajíčka a vyrobit další jarní dekorace.
akci pořádá Slunovrat, občanské sdružení Volfartice

Pálení čarodějnic
v pátek 30. dubna 2010 na fotbalovém hřišti ve Volfarticích
akci pořádá Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Volfartice

Pozn.: Při pálení „Čarodějnic“ prosíme občany o dodržování bezpečnosti a ostražitosti při pálení klestí, aby
se oheň nerozšířil a nezpůsobil škodu na majetku a zdraví lidí. V této souvislosti zároveň žádáme občany,
kteří chystají na pálení „Čarodějnic“ větší oheň, aby ho předem ohlásili Obecnímu úřadu ve Volfarticích
osobně či na telefonním čísle 487 837 134.
Na všechny akce jste srdečně zváni!
Informace jsou zveřejňovány na vývěskách v obci a na internetových stránkách obce www.volfartice.cz

tisk na recyklovaný papír

