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Pozvánky

Adventní zastavení
Probíhají o nedělích 2. 12. (na otočce), 9. 12., 16. 12., a 23. 12. Bližší informace jsou
uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Mikulášské čertování s nadílkou
Děti se můžou těšit na Mikulášské čertování, které proběhne 7. 12. 2018.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu,
na vývěskách a internetových stránkách obce.

Adventní koncert
Letos jsme pro Vás připravili Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
v podání souboru Musica Braunensis. Koncert se uskuteční v neděli
16. 12. 2018 od 16 hodin v místním kostele. Bližší informace budou
uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Masopust a zábava
Již tradiční Masopust s průvodem a Masopustní zábava se uskuteční v sobotu 9. 3. 2019. Více informací bude zveřejněno
prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Plán kulturních a sportovních akcí v roce 2019
9. 3. Masopustní zábava
9. 3. Masopust – průvod
23. 3. Vítání občánků
Velikonoční dílna
Příjemné prožití vánočních svátků
Turnaj ve stolním tenisu
30. 4. Pálení čarodějnic
vkročení do nadcházejícího
1. 6. Den dětí
Školní akademie
roku 2019 Vám přejí zastupitelé
Volfartická pouť
a zaměstnanci
28. 9. Svatováclavské posvícení
6. 12. Mikulášské čertování s nadílkou
Obecního úřadu Volfartice.
7. 12. Mikulášská zábava
Vánoční dílna
Adventní koncert
1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. Adventní zastavení
Bleší trh (jaro, podzim) – pořádají manželé Patrných, určí si termín
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a úspěšné

Poděkování
Děkujeme občanovi obce za věnování vánočního stromu.

Upozornění občanům
Hřbitov, hřbitovní zeď
Prosíme všechny, kteří udržují hroby na místním hřbitově, aby odklidili nepotřebné věci uložené za hroby. Odložené věci
nám znemožňují úklid kolem hrobových míst.
Je také nutné dodržovat třídění odpadu do označených nádob a ohrádky na zelený odpad. Zde se často vyskytují
plasty, rozbité skleněné obaly svíček, polystyrenové věnce, atd. Pokud se situace bude nadále opakovat, bude prostor
monitorován a neukáznění návštěvníci budou pokutováni.
Hřbitovní zeď je v havarijním stavu, proto dbejte zvýšené opatrnosti a v její blízkosti se pokud možno nepohybujte.

Zimní údržba
K provádění zimní údržby je nutné, aby byly místní komunikace průjezdné. Pokud tomu tak nebude (zaparkovaná vozidla,
…), nelze zimní údržbu provést.
Také, prosím, zkontrolujte, jestli stromy a keře z vašich zahrad nezasahují větvemi do cest a případně je ořežte. Děkujeme.

Nájmy – obecní byty; místní poplatek za „odpad“ r. 2018
Vzhledem k tomu, že obecní úřad bude během vánočních svátků uzavřen, je nutno uhradit nájmy a zálohy na byty a nebytové
prostory nejpozději do 20. 12. 2018 (do 15 hodin).
Současně vyzýváme ty poplatníky, u kterých obecní úřad eviduje nedoplatky na místním poplatku za „odpad“ za rok 2018,
aby do stejného termínu své dluhy uhradili.

Obecní úřad
Obecní úřad bude během vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 včetně, uzavřen.

Změna jízdních řádů
Od neděle 9. 12. 2018 jsou v platnosti nové jízdní řády autobusových linek.
Jízdní řád na lince č. 500 462 ve směru Česká Lípa–Volfartice-Kamenický Šenov–Česká Kamenice a zpět bude opět
k dispozici na internetových stránkách obce a na obecním úřadě.

Místní poplatky v roce 2019
Výše místního poplatku „za odpad“ bude stejná jako v letošním roce, tedy 325 Kč na osobu a rok pro občana, který má v obci
trvalý pobyt, 475 Kč za objekt a rok pro poplatníka, který má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatek je možno uhradit buď jednorázově do 28. 2. 2019 nebo ve dvou splátkách – 1. splátka do 28. 2. 2019, 2. splátka
do 30. 6. 2019.
Pro platby upřednostňujeme bezhotovostní převod na bankovní účet obce č. 6425421/0100. Jako variabilní symbol uvádějte
číslo domu, do zprávy pro příjemce jména poplatníků, za které platíte, neplatíte-li za všechny v domě, popř. si zavolejte na
obecní úřad pro své osobní číslo poplatníka.
Známka na popelnici z roku 2018 je platná i pro rok 2019.
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Plán činnosti obce v roce 2019
Rekonstrukce obecního úřadu
zpracovat projekt

Hřbitovní zeď
realizace

Dobudování a revitalizace dětských hřišť
(Nová Ves, za OÚ, pro „náctileté“)
realizace

Hřbitov – cesty, hrobky, terénní úpravy
zpracovat projekty
Rybník pod školou
realizace

Oprava MK a mostů – U Semerádů
realizace

Vodní nádrž
budeme žádat o dotaci

Oprava MK
zpracovat projekty

Podpora výstavby DČOV
formou dotace občanům

Zastávky Nová Ves a u bytovek
realizace

Příprava rozvojových ploch – nové stavební pozemky
dokončení zpracování urbanistické studie

Zastávky u mostu
zpracovat projekt

Zpřístupnění lesních pozemků
obnova cesty

Chodníky
zpracovat projekt

Rekonstrukce VO 1. - 4. etapa
realizace, projekt 5. etapa – zemní vedení

Oprava střechy a fasády školy
zpracovat projekt k opravě fasády
realizace opravy střechy, realizace bezbariérového
přístupu do budovy školy

z

Drobné památky a válečné hroby
realizace

Informace z jednání zastupitelstva obce konaných v období
září - listopad 2019

Hospodaření obce
ZO schválilo hospodaření obce od ledna do září 2018. Příjmy ve výši 23 148 762,20 Kč, výdaje ve výši 14 143 433,66 Kč.
Dotace
ZO schválilo uzavřít s Libereckým krajem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu LK.
ZO schválilo podat žádost o dotaci z MZe ČR – program „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obcí“- rekonstrukce rybníku a vodní nádrže.
Kompostéry
ZO schválilo zapůjčit a dále darovat občanům nebo majitelům nemovitostí na území obce 264 kusů kompostérů. Po pěti
letech budou kompostéry občanům darovány.
Výběrová řízení
Na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele – „Obnova veřejného osvětlení“, byla s firmou Otto Žítek – elektroosvětlení ELOS uzavřena Smlouva o dílo. Práce budou probíhat v několika etapách v průběhu roku 2019.
ZO schválilo vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele – „Stavební úpravy stávajícího objektu základní školy, Volfartice 81 –
rekonstrukce střechy. Jedná se o druhé vyhlášení.
ZO schválilo vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele – „Rekonstrukce rybníku a vodní nádrže“.
ZO schválilo vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele – „Statické zajištění ohradní zdi u kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice“.
Jedná se o třetí vyhlášení.
Pozemky
ZO schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 19, k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře cca 32 m2 (bude určeno po rozměření).
ZO schválilo uzavřít nájemní smlouvu na pozemek p.č. 356/6, k.ú. Volfartice.
ZO schválilo záměr a směnu pozemků mezi Obcí Volfartice a Povodím Ohře s.p.
ZO schválilo záměr a směnu částí pozemků p.č. 20/2, 22, 23/2, 20/1, vše. k.ú. Volfartická Nová Ves.
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Volba orgánů obce
ZO zvolilo starostku, místostarostu, předsedy a členy výborů.
Činnost výborů
ZO pověřilo výbor pro kulturu, školství, sport a sociální věci těmito úkoly:
práce v rámci občanských záležitostí – výročí, vítání občánků,…
příprava a organizace kulturních a sportovních akcí pro veřejnost
spolupráce se ZŠ a MŠ Volfartice, místními spolky a sdruženími
v oblasti sociální spolupráce s ORP Česká Lípa, úřadem práce a dalšími subjekty
(pečovatelská služba, humanitární organizace,…)
ZO pověřilo výbor technický a pro životní prostředí těmito úkoly:
dohled nad správou obecních lesů, spolupráce při plánování činností, prodej dřeva občanům
řešení problematiky životního prostředí v obci (černé skládky, nepovolené kácení, odkanalizování,… )
spolupráce při řešení otázek systému sběru odpadů v obci
spolupráce při řešení investic, oprav a rekonstrukcí majetku obce
Úkoly pro kontrolní a finanční výbor vyplývají ze zákona o obcích.
Valné hromady
ZO delegovalo starostku obce k účasti na valných hromadách akciových společností, jejímiž je obec akcionářem.
Plán činnosti, plán kulturních a sportovních akcí
ZO schválilo Plán činnosti a Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2019.
Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za odpady
ZO vydalo Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místní poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2018.

Volby do zastupitelstva obce Volfartice - výsledky
Ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018 se v obci konaly volby do zastupitelstva obce Volfartice.
Děkujeme tímto členům okrskové volební komise, která při těchto volbách zasedala.

Výsledky hlasování v obci Volfartice
Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

1

532

182

Odevzdané
obálky
182

Číslo volené strany

Volební
účast v %

Platné
hlasy

34,21

850
Počet hlasů

1.

Marie Bernátová

141

2.

Pavel Erben

126

3.

Soňa Kacafírková

125

4.

Olga Vlastníková

110

5.

Pavel Kuchár

111

6.

Radek Patrný

125

7.

Šárka Čálková

112
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE VOLFARTICE
NA ROK 2019
Rozpočtové příjmy
Paragraf

Druhové třídění

Částka
v Kč

Daň z příjmů fyzických osob
placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob
placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob
vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Poplatek za provoz systému
shromažďování, .. a odstraňování
komunálních odpadů
Správní poplatky
Daň za hazardních her
Daň z nemovitých věcí

2 000 000

Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1340
1361
1381
1511
4112

1032
3612
3613
3632
3639
3722
3725
3745
6171
6310

Neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu
Podpora ostatních produkčních
činností (les)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr s a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování
komunál. odpadu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací

30 165 000
49 000
1 021 000
150 000
31 385 000
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200 000
2 000 000
200 000
5 000 000
20 000 000
260 000
10 000
50 000
400 000
150 000
350 000
260 000
100 000
5 000
110 000
10 000
100 000
35 000
40 000
60 000

31 385 000

Příjmy celkem v Kč

Daňové příjmy
Kapitálové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
celkem

45 000

Rozpočtové výdaje
Paragraf
1014
1031
1032
1036
2143
2212
2219
2221
2292
2310
2321
2341
3113
3314
3319
3322
3326
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3745
4359
4379
5212
5512
6112
6171
6310
6320

položka

Druhové třídění
Útulky pro zvířata
Pěstební činnost (les)
Podpora ostatních produkčních
činností (les)
Správa v lesním hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních
komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost veřejnými
službami
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zem. krajině
ZŠ a MŠ
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních
památek
Pořízení, zachování a obnova
hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí
Ostatní záležitosti sděl. prostředků
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a
mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče
Ostatní služby a činnosti v oblasti
soc. prevence
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací
Pojištění
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Částka
10 000
57 000
264 000
29 000
7 500
5 640 000
205 000
1 560 000
61 000
210 000
2 200 000
1 700 000
955 000
15 000
20 000
1 450 000
300 000
50 000
168 000
2 000 000
15 000
1 030 000
60 000
2 600 000
5 540 000
15 000
1 349 000
770 000
960 000
10 000
5 000
10 000
211 500
2 000 000
1 618 500
20 000
130 000

6399
6402
6409

Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let –
vratka volby

200 000

Ostatní činnosti

10 000

Výdaje celkem

33 470 178

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
celkem

14 678

13 250 178 Kč
20 220 000 Kč
33 470 178 Kč

Rozpočet na r. 2019 je sestavený jako „ schodkový“, rozdíl 2 085 178 Kč bude financován z výsledku hospodaření minulých
let (nerealizované stavební akce v roce 2018).
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Volfartice uplatnit buď písemně do 18. 12. 2018 nebo ústně na zasedání
Zastupitelstva obce Volfartice konaném dne 19. 12. 2018 od 17:15 hodin v budově č.p. 60 ve Volfarticích.

š

Ze života školy

ČAS ADVENTU U NÁS VE ŠKOLE
Nezadržitelně se blíží sváteční čas Vánoc.
Vymýšlíme vánoční výzdobu, zpíváme si koledy a připravujeme se na vystoupení k rozsvícení našeho vánočního stromku
v obci. Chystáme jako každoročně i akci pro děti na Mikuláše. Pilně připravujeme různé vánoční výrobky na vánoční
jarmark. Čas Adventu ukončíme vánoční besídkou s posezením u dobrého domácího cukroví. Děti se navzájem obdarují
drobnými dárečky a možná nám nějaké dárky přinese předčasně Ježíšek i do školky a školní družiny.
VOLFARTICKÝ VLASTÍK
V měsíci říjnu jsme uspořádali s finančním přispěním MAS LAG Podralsko při příležitosti stého výročí vzniku
Československé republiky akci pro všechny málotřídní školy z Českolipska a Novoborska nazvanou Volfartický Vlastík
aneb hrátky s historií.
Autor a hlavní organizátor akce pan učitel Jakub Myška o tom napsal:
Sto let – to už je úctyhodný věk. A tak jsme pro „ni“ s dětmi uspořádali velkolepou narozeninovou oslavu. Týdny intenzivních
příprav vyvrcholily 24. října. V ten slavnostní den proběhla na půdě naší školy vědomostní soutěž, trefně nazvaná Volfartický
Vlastík. Jak lépe oslavit jubileum naší republiky, než dětem ukázat bohatou a slavnou historii naší země?
Klání se zúčastnili zástupci osmi škol (Arnultovice, Horní Libchava, Nový Oldřichov, Polevsko, Sloup, Prysk, Okna
a Zahrádky). V první části plnily pětičlenné týmy rozličné úkoly: vyráběly, malovaly, hlasovaly v anketě o největšího Čecha
(vyhrál Karel IV.), vyšetřovaly, luštily, četly, navštívili „kino“ či si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to bylo před 100 lety.
Ve druhé fázi jsme se přesunuli do kulturního sálu obce, kde děti zúročily nabyté vědomosti a pomocí hlasovacího zařízení
se je pokusily přetavit v body. Hrálo se o zajímavé ceny a s prázdnou neodjel nikdo. Do napínavého finále postoupily čtyři
nejlepší. Ale Volfartický Vlastík – hlavní cena - byl jen jeden a nyní zaslouženě zdobí interiéry ZŠ Arnultovice.
Důstojná oslava narozenin, vše se vydařilo a ohlasy byly více než pozitivní. Volfartické děti se organizace chopily
s opravdovým zápalem a udělaly tak čest nejen sobě, ale i celé naší škole.
A co vy - uspěli byste ve Volfartickém Vlastíkovi?
Kde má hrob praotec Čech?
Jaký byl oblíbený koníček prezidenta „osvoboditele“ ?
Komu se přezdívalo „král železný a zlatý“ ?
A kdy (přesné datum) vznikla samostatná
Československá republika?

Příjemný adventní čas,
krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2019
vám všem přejí děti a pracovníci
ze ZŠ a MŠ Volfartice.
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Poděkování:
Děkujeme představitelům Obce za každoroční dotaci na výlety a akce pro dětí, díky níž můžeme pořádat výlety s dopravou
pro děti zdarma, a některé akce úplně zadarmo.
Děkujeme firmě Krofian za spolufinancování projektu Poznávání všemi smysly.
Akce na prosinec a leden:
2. 12. – lampionový průvod, zpívání u vánočního stromu, školní jarmark
5. 12. – ZŠ – výlet do Prahy na MS ve florbale
7. 12. – Čertovská stezka s lampiony
21. 12. – Vánoce ve škole
31. 1. 2019 - Hudební pořad J. Kaulferse - W.A.Mozart
Oznámení pro rodiče a strávníky:
Vzhledem k postupnému zdražování cen potravin musíme od 1. ledna přistoupit k navyšování cen za stravné o 5 Kč.
Po celou dobu vánočních prázdnin od 23. 12. do 2. 1. 2019 bude mateřská škola a školní jídelna uzavřena. Obědy tedy
nebudou rozváženy.
Nebezpečí na internetu
Internet přináší spoustu zábavy, informací, ale také nebezpečí. Především mladší ročníky využívají
sociální sítě, které jsou určeny ke komunikování s přáteli v prostředí internetu, ve kterém
si uživatel musí vytvořit profilový účet. Bohužel si účty tyto vytváří i různí podvodníci, kteří
následně děti žádají o přidání do přátel či ke sledování profilu. Většina dětí si do profilu vkládá
fotografie, některé nevhodné, odvážné až intimní. Ty si poté onen podvodník - virtuální kamarád
může stáhnout, uložit a následně zneužít. Podvodníci jsou v komunikaci s dětmi velmi zběhlí
a navážou s dětmi takový vztah, díky němuž děti navádí k vytváření a zasílání dalších fotografií.
Toto jednání může vyústit až k vydírání, a to i takovému, že pokud nebude uhrazena určitá finanční částka, fotografie
zveřejní na internetu nebo třeba ve škole. Někdy se ale bohužel může jednat o opravdového kamaráda, spolužáka, který
získané fotografie použije tak, že je rozešle skupině dalších spolužáku či celé škole. Časté jsou i případy, kdy virtuální
kamarád po čase požádá o schůzku, a děti toto pozvání přijmou. Ať již ze zvědavosti nebo se cítí sami bez kamarádů.
Bohužel většina rodičů často ani neví o tom, že se chce jejich dítě setkat s virtuálním kamarádem. Samozřejmě nemusí
se stát nic hrozného, ale bohužel jsou známy i případy, kdy věc poté musela řešit policie. Rodiče by měli dětem vysvětlit,
že taková setkání mohou být i nebezpečná. Nejvíce ohroženou skupinou, jsou děti, především pak dívky ve věku od 12 do 15
let.
Není dobré dětem zakazovat používání internetu, protože zakázané ovoce chutná nejlépe. Je však nutné stanovit si s dětmi pravidla
chování a používání internetu. Seznámit je s nebezpečími a do určité míry také kontrolovat jejich chování. Buďte všímaví ke svým
dětem, zajímejte se o to, co na internetu dělají, kolik času na něm tráví, na jaké chodí stránky a především jaké informaci zveřejňují.
V případě, že jsou ve skupině, kde komunikují s cizími lidmi, neměli by sdělovat žádné osobní informace, jako například kde bydlí,
že jsou doma sami, jakou školu navštěvují nebo jim posílat svoje fotky. Poučte své děti, že nikdy nesmí přistoupit na setkání s cizí
osobou, se kterou se seznámily na internetu. Nikdy neví, kdo je na druhé straně. I když pošle „svoji“ fotografii, neznamená to, že je
to opravdu ten, za koho se vydává.
Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:
často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, kdykoliv přijdete
vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na počítači dělá
Proto je dobré:
umístit počítač do místnosti, kde máte dítě pod dohledem
stanovit si pravidla užívání počítače
kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým si píše
zvážit používání programu, který zabrání dítěti vstup na nežádoucí stránky
Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní úřad Europol, který spustil v roce 2017 kampaň s názvem #SayNo! ("ŘEKNI NE!"),
varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí a upozorňuje
zejména na nebezpečnost online komunikace. K této kampani bylo natočeno krátké video, které je možné shlédnout na internetu
po zadání hesla „Say no!“ případně „Řekni ne!“.
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!
Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to
ohlásit na Policii“. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš
peníze, postupuj následovně:
1.
Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
2.
Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
3.
Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
4.
Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
5.
Oznam to na policii!
por. Mgr. Lenka Dvořáková / KŘPL, koordinátor prevence kriminality
tisk na recyklovaný papír
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