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2. číslo

Volfartický občasník
č. e. MK ČR E 18619

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 5. června 2019

Pozvánky
Volfartická pouť 6. 7. 2019

Svatováclavské posvícení 28. 9. 2019

Srdečně Vás zveme na Volfartickou pouť, která se bude
již tradičně konat v kulturním sále a jeho okolí. Bližší
informace najdete na vývěskách, Ti, kteří jsou
zaregistrováni v Mobilním rozhlasu, obdrží zprávy
i touto cestou.

Srdečně Vás zveme na již tradiční taneční zábavu,
která se bude konat v kulturním sále obce. Bližší
informace najdete na vývěskách, Ti, kteří jsou
zaregistrováni v Mobilním rozhlasu, obdrží zprávy
i touto cestou.
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Informace občanům
Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Volfartice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatnost tohoto místního poplatku do 28. února, nebo ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 28. února a do 30. června.
Upozorňujeme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili nebo uhradili jen polovinu
poplatku, aby v termínu do 30. června 2019 vše zaplatili, a to buď:
v hotovosti na obecním úřadě,
nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 287474085/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo domu.

Nabídka zaměstnání
ZŠ a MŠ Volfartice přijme uklízečku na plný úvazek od 1. 9. 2019. Podrobné informace na www.zsmsvolfartice.cz nebo osobně
po dohodě na telefonním čísle 487 837 111.

Nabídka rozvozu obědů Bistra u Horníků
V době prázdnin, kdy bude školní jídelna uzavřena, přinášíme nabídku dovozu hotových jídel z Bistra u Horníků z Nového
Oldřichova, Mistrovice 140:
denní nabídka ze 3 druhů jídel + saláty, 1 x týdně něco sladkého k zakousnutí
menu: polévka + hlavní jídlo za 70 Kč
dovoz zdarma
objednávky na tel. číslech: 605 501 588, 607 511 741
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Termíny svozu pytlů od domu – papír, plasty do konce roku 2019
1 x 14 dní v pondělí
(sudý kalendářní týden, výjimka úterý 29. 10.)
Pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
10. června, 24. června
8. července, 22. července
5. srpna, 19. srpna
2. září, 16. září, 30. září
14. října, 29. října
11. listopadu, 25. listopadu
9. prosince, 23. prosince

Sběrné místo
Po zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu poplatník obdrží na obecním úřadě kartičku „Sběrné místo“ platnou pro rok
2019, se kterou lze ukládat odpady na sběrném místě.
Připomínáme, že sběrné místo je otevřeno od dubna do konce října, a to každou neděli od 14 – 16 hodin. Pokud chcete uložit odpad
na sběrném místě, mějte kartičku vždy u sebe.

Mobilní rozhlas
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny,
pozvánky na kulturní i sportovní akce a mnoho dalšího pohodlně do vašeho telefonu či e-mailu.
Zaregistrovat se můžete pomocí formuláře dostupném na obecním úřadě nebo přes webové stránky volfartice.mobilnirozhlas.cz
Obecní úřad může za účelem anket posílat i hlasové zprávy. Uložte si tedy prosím do svých telefonů tel. č. 480 013 518. Každému
z příjemců zazvoní telefon jako při běžném hovoru a po jeho přijetí se zpráva přehraje.

Místní knihovna
Knihovna je umístěna v prvním patře obecního úřadu, otevřeno každý čtvrtek
od 16 do 18 hodin. Do knihovny jsou průběžně doplňovány nové knižní tituly
jak pro děti, tak pro dospělé. Knihy se půjčují bezplatně.
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Ohlédnutí
Ukliďme svět, ukliďme Česko

6. dubna se naše obec již podruhé zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Hlavním organizátorem za obec tentokrát byl pan
Radek Patrný. Téměř čtyřicet dobrovolníků včetně osmnácti dětí uklízelo především kolem hlavní silnice a místních komunikací,
a to jak v části Volfartice, tak i v Nové Vsi, jedna ze skupin uklidila také koryto potoka.
Přes relativně malou účast se nám podařilo nasbírat 1 500 kilogramů odpadu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se, že se za dva
roky připojíte i Vy.
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Podpora budování domovních čistíren odpadních vod
Již dva roky, a tím i dvě výzvy pro příjem žádostí o dotaci na domovní čistírny odpadních vod, jsou za námi. Žádost podalo celkem
51 domácností, všechny byly schváleny. Proto Zastupitelstvo Obce Volfartice opět vyhlásilo (v lednu 2019) Program pro
poskytování dotací na výstavbu čistíren odpadních vod (DČOV) na další dva roky.
Kdo může žádat?
Ten, kdo plánuje DČOV vybudovat i ten, kdo ji má už v provozu (DČOV však nebyla uvedena do provozu dříve než
1. 1. 2011).
Zletilá osoba, která vlastní nebo spoluvlastní trvale obydlený objekt (musí v něm být trvale hlášena alespoň jedna
osoba) v obci Volfartice a nemá vůči Obci Volfartice dluhy.
O co můžete žádat?
O dotaci ve výši 100% uznatelných nákladů, nejvýše však o 80 000 Kč.
Co jsou uznatelné náklady?
Veškeré náklady uvedené v žádosti o dotaci, které přímo souvisejí s realizací stavební a technologické části stavby
v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění přípojného potrubí z DČOV.
Co nejsou uznatelné náklady?
Náklady na projektovou dokumentaci, stavební povolení, stavební dozor, dodatečné náklady neuvedené v žádosti, atd.
Posouzení uznatelnosti nákladů je výhradní kompetencí poskytovatele dotace – Obce Volfartice.
Kdy můžete žádat?

I. termín

zahájení přijímání žádostí
ukončení přijímání žádostí
vyhodnocení žádostí

1. 9.2019
20. 12. 2019
31.1. 2020

II. termín

zahájení přijímání žádostí
ukončení přijímání žádostí
vyhodnocení žádostí

1. 9.2020
22. 12. 2020
31. 1. 2021

Jak podat žádost?
Pouze písemně na formuláři, který je přílohou programu (ke stažení na internetových stránkách obce
www.volfartice.cz).
Nezapomeňte na všechny povinné přílohy.
Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je výhradně v kompetenci Zastupitelstva obce Volfartice.
Pokud mi dotace bude přidělena, kdy ji obdržím?
Po vyhodnocení žádostí bude s úspěšným žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Po uvedení čističky do provozu žadatel podá žádost o platbu včetně všech požadovaných příloh, a to písemně
na formuláři, který je přílohou programu (ke stažení na internetových stránkách obce www.volfartice.cz).
Pokud bude žádost o platbu v pořádku, bude dotace neprodleně převedena na účet příjemce dotace.
Jaká je udržitelnost projektu?
Je stanovena na 10 let ode dne poskytnutí dotace. Další podrobnosti jsou uvedeny v programu.
Pokud příjemce dotace poruší pravidla uvedená v programu a ve veřejnoprávní smlouvě, hrozí mu finanční postih. Čtěte, prosím,
pozorně všechny dokumenty.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na starostku nebo místostarostu obce.
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TJ Sokol Volfartice, Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 2019
Sezónu 2018/2019 se nám podařilo v Okresní soutěži 2. třídy ukončit na očekávaném druhém místě, za družstvem DoksyMimoň,,C'', které automaticky postoupilo do 1.třídy. Nicméně i na nás se následně usmálo štěstí a díky Novému Boru ,,D'', který
si vybojoval v kvalifikaci postup z 1.třídy do Krajské soutěže, jsme i my ze 2. místa nakonec postoupili do Okresní soutěže 1.třídy.
To znamená, že do příštího roku máme opět větší motivaci a cílem bude se v soutěži udržet. Dále bychom stále rádi vytvořili další
družstvo a to opět přihlásili do původní soutěže.
V posledním dubnovém víkendu také opět proběhl tradiční Velikonoční turnaj dětí, mužů a žen,
kde především v odpolední části dospělých byla hojná účast a panovala skvělá nálada. Doufáme,
že to byl pro všechny zúčastněné dobře strávený čas a všichni si ho užili. Tímto bychom ještě jednou
chtěli pogratulovat vítězům (níže) a těšíme se na Vás opět v následujícím roce.
Děti:
Filip Reichmann
Muži:
Vladislav Kropáček
Ženy:
Šárka Čálková
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
únor – duben 2019

Hospodaření leden – březen 2019
ZO schválilo hospodaření obce za leden až březen 2019. Příjmy ve výši 4 759 510,94 Kč, výdaje ve výši 6 009 684,24 Kč.
Dotace
ZO schválilo podání těchto žádostí o dotaci:
z Programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na zateplení hasičské zbrojnice
z Programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na nákup ručních osobních svítilen s nabíječkou
z Veřejného grantového řízení Oranžové hřiště 2019 na pořízení herních prvků na dětské hřiště v Nové Vsi
z Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z MMR ČR na obnovu mostu M-02
Dary, příspěvky, dotace z rozpočtu obce:
ZO schválilo poskytnout dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod.
ZO schválilo poskytnout Farnosti Volfartice dotaci ve výši 266 096 Kč na spolufinancování opravy střechy kostela.
ZO schválilo poskytnout organizaci Hospic sv. Zdislavy dar ve výši 3 480 Kč.
ZO schválilo poskytnout dar ve výši 5 000 Kč organizaci Denní a pobytové služby, p.o. Česká Lípa.
ZO schválilo poskytnout dar ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Volfartice.
ZO schválilo poskytnout dar ve výši 15 000 Kč sdružení Slunovrat Volfartice z.s.
Stavby
ZO schválilo zhotovitele těchto staveb:
Obnova mostu M-02 – firma VIAMONT Servis a.s., Ústí nad Labem
Autobusové zastávky (Nová Ves, Bytovky) – firma STRABAG, a.s., Liberec
Statické zajištění ohradní zdi na hřbitově – PROFISTAV Czech, s.r.o., Praha
Oprava rybníka pod školou – Stavby rybníků s.r.o.
Renovace fasády a rekonstrukce střechy ZŠ – SVS.- stavitelství, s.r.o. Děčín

4

Nájem, prodej pozemků
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 19, nově označeno 19/2, k.ú. Volfartická Nová Ves.
ZO schválilo záměr prodeje a prodej pozemku p.č. 134/1, k.ú. Volfartická Nová Ves.
ZO schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 887 sousedící s pozemky p.č. 886/2, 886/4, k.ú. Volfartice.
ZO schválilo záměr prodat pozemek p.č. 226, k.ú. Volfartice.
ZO schválilo záměr prodat a prodej pozemku 33/4, k.ú. Volfartická Nová Ves.
ZO schválilo záměr prodat pozemek p.č. 60, k.ú. Volfartická Nová Ves.
ZO schválilo koupi části pozemku p.č. 705, k.ú. Volfartice.
Územní plán
ZO schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Volfartice v uplynulém období.
ZO schválilo pořízení změny č. 1 Územního plánu Volfartice.
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Ze života školy

Sloupský tyjátr
Ve středu 15. 5. ožilo Lesní divadlo ve Sloupu tradičním „Tyjátrem“. Ten letos přivítal herce a herečky deštěm, studeným větrem
a horkým čajem. Na jednom pódiu se vystřídali zástupci 12 málotřídních škol – téměř 500 dětí. A ani nepřízeň počasí jim
nedokázala dobrou náladu ukrást – naopak se zdálo, že temná obloha dodala některým představením na vítané dramatičnosti,
a herci se tak ještě lépe vcítili do svých rolí.
Mach a Šebestová: „My bychom chtěli vidět pořádnej animák!“
A ze sluchátka se ozvalo: „Ale ano, jak si přejete, beze všeho!“
Tématem letošní divadelní přehlídky byl animovaný film. Naše děti vzaly diváka na výpravu do „pořádného animáku“
v představení nazvaném: Mach a Šebestová tak trochu jinak. Nechybělo napětí, humor, zběsilá akce a na konci pak zasloužený
potlesk.
Pokud jste tuto kulturní událost roku ještě neviděli - nezoufejte. Jedinečnou možnost budete mít na školní akademii konané 20. 6.
ve Volfartickém kulturním sále. Jste srdečně zváni.
Co nás ještě čeká do konce školního roku
Každé úterý až do konce školního roku budeme jezdit plavat (v posledním školním týdnu je změna – plaveme ve čtvrtek).
29. května jedeme na florbalový turnaj málotřídních škol do Horní Libchavy.
17. června vyrazí školáci na pěší výlet.
19. června jedeme všichni na školní výlet do Šťastné země v Radvánovicích, celý výlet hradíme z projektu
Poznávání všemi smysly.
20. června naši předškoláci zabojují na olympiádě mateřských škol v Prysku.
20. června zveme v 16 hodin do kulturního sálu obce nejen rodiče, ale i všechny naše příznivce na slavnostní akademii
s rozloučením s páťáky a předškoláky.
24. června nás čekají v knihovně v České Lípě se zajímavým programem pro školáky i děti ze školky a s tradičním pasováním
prvňáčků na čtenáře.
25. června se zúčastní školáci atletického trojboje málotřídních a neúplných škol v Brništi.
28. června si rozdáme vysvědčení, a hurá na prázdniny …...
Poděkování
Děkujeme paní starostce a zastupitelům Volfartic za příspěvek na výlety, dopravu na plavecký výcvik a kulturní akce pro děti, dále
za finanční podporu projektu Poznávání všemi smysly.
Děkujeme firmě Krofian za částečné financování projektu Poznávání všemi smysly.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů za pomoc při akcích školy.
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Oznámení
Oznamujeme všem rodičům, že mateřská škola bude z důvodu pokračující rekonstrukce budovy po celou dobu letních prázdnin
uzavřena.
V provozu nebude ani školní kuchyně, proto nebudeme vařit pro cizí strávníky.
Zápis do MŠ
Žádáme rodiče přijatých dětí, aby si vyzvedli nebo stáhli z našich webových stránek www.zsmsvolfartice.cz evidenční listy dětí
a nechali je koncem srpna potvrdit pediatrem.
Upozorňuji, že předškolní vzdělávání je pro pětileté děti, tzn. ty, které dosáhnou ve školním roce 2019/2020 šesti let věku, povinné
v rozsahu nejméně 4 hodiny denně.
Přejeme všem krásnou dovolenou, mnoho pěkných zážitků a pohodové léto.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Volfartice

Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům!
KRAJ - Policisté v Libereckém kraji se zapojili do nového preventivního celorepublikového projektu na ochranu majetku. Krajské
ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském roce zapojilo do nového celorepublikového preventivního projektu „Zabezpečte
se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR.
Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních
sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém
zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených,
zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.

Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž pachatelé využívají nové techniky při vloupání
do obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to osvětou k této problematice směrem k široké veřejnosti, ale také dovnitř Policie
ČR vzděláváním policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku.
Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti na tiskové konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29.11. 2018.
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro
zabezpečení majetku, dále rozhlasové spoty určené do médií, ale i do rozhlasů obcí a měst a také videospoty.
Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného
základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných systémů. Zdůrazňuje
důležitost certifikace výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play. Informace, jak
jí nainstalovat a používat jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz.
Více informací a videospoty k novému projektu jsou k dispozici na webových stránkách https://www.policie.cz/clanek/novypreventivni-projekt-na-ochranu-majetku.
Neměli bychom těmto "nezvaným hostům" dávat příliš mnoho šancí. Zároveň buďme všímaví nejen ke svému majetku, ale
i ke svému okolí.
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

tisk na recyklovaný papír
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