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Volfartická pouť

Loučení s létem

Srdečně všechny zveme na Volfartickou pouť, která
proběhne v sobotu 4. 7. 2015 v kulturním sále a jeho
okolí. Čeká Vás spousta zábavy, hudby i tance, akci si
jistě užije celá rodina. Nebude chybět ani ohňová show,
která má již každoročně velký úspěch. Bližší informace
naleznete na plakátech a internetových stránkách obce.

V sobotu 29. 8. 2015 se společně rozloučíme s létem.
Pro děti i dospělé je připraven bohatý program. Bližší
informace naleznete na plakátech a internetových
stránkách obce.
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Informace pro občany

Mateřská škola
V současné době jsou v mateřské škole ještě dvě volná místa. Bližší informace získáte u paní ředitelky Mgr. Junkové.
Oprava mostů a otočky – OMEZENÍ PROVOZU
V současné době již probíhají opravy tří mostů, které byly poškozeny v roce 2013 povodní.
Opravy vyžadují dopravní omezení, v případě potíží kontaktujte buď paní starostku, pana místostarostu nebo přímo
stavbyvedoucího, či stavební dozor – Ing. Hájkovou. Kontakty Vám sdělíme.
V letních měsících proběhne rekonstrukce otočky, opět lze očekávat dopravní omezení.
Za případné komplikace se předem omlouváme.
Oprava opěrných zdí potoka
V letech 2015 – 16 bude realizována oprava opěrných zdí potoka. Opravu financuje a řídí Povodí Ohře, s.p.
Nepořádek kolem skládky, nedostatky v obci
Po upozornění občanů na nepořádek kolem skládky jsme informovali vedení skládky, ta okolí nechala uklidit. Pokud by situace
nastala znovu, dejte nám, prosím, vědět na obecní úřad, úklid firma zopakuje. Stejně tak nám dejte vědět, pokud zjistíte v obci
nějaké nedostatky – např. nesvítí světlo veřejného osvětlení, někdo zničil dopravní značku, nepořádek kolem zastávek, vzniká
černá skládka,....
Za informace předem děkujeme.
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Nová služba – prodej dřevní štěpky, štěpkování
V souvislosti s povinností třídit bioodpad jsme pro Vás připravili nové služby. Jednak je to prodej štěpky a dále možnost
štěpkování na Vaší zahradě s tím, že si štěpku ponecháte. Zastupitelstvo schválila pravidla pro tyto služby:
1.

PRODEJ ŠTĚPKY
cena za 1 m3 je 400 Kč

2.

ŠTĚPKOVÁNÍ
cena za 1 motohodinu je 500 Kč

Zájemce:
musí mít trvalé bydliště v obci Volfartice nebo vlastnit v obci Volfartice nemovitost
nemá pohledávky vůči Obci Volfartice (poplatky za TKO,....)
předem se přihlásí na obecním úřadě
dále postupuje podle pokynu pana místostarosty
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných v období
březen – květen 2015

Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva nezávislého auditora obce za rok 2014
ZO schválilo účetní závěrku Obce Volfartice za rok 2014.
Účetní závěrka, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Volfartice za rok 2014
ZO schválilo účetní závěrku včetně zprávy veřejnosprávní kontroly za rok 2014 s tím, že hospodářský výsledek školy ve výši
231 862,99 Kč bude ponechán škole a rozdělen do fondů.
Hospodaření obce za leden – březen 2015
Příjmy byly ve výši 4 534 486,38 Kč, výdaje ve výši 3 006 453,92 Kč.
Pronájem, prodej pozemků
ZO schválilo záměr prodloužit nájemní smlouvy na tyto pozemky:
p.p.č. 996/2 o výměře 16 817 m2, k.ú. Volfartice
2
p.p.č. 998/4 o výměře 7 521 m , k.ú. Volfartice
2
p.p.č. 1025/4 o výměře 4 034 m , k.ú. Volfartice
ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 122, ozn. jako 122/2, o výměře 1 773 m2, k.ú. Volfartice.
2
ZO schválilo záměr pronájmu a pronájem části p.p.č. 113 ozn. jako 113/2 o výměře 98 m . Pozemek je pronajat slečně Tereze
Surmajové, Kamenický Šenov.
Výběrová řízení
Obec vyhlásila výběrová řízení na zhotovitele zakázek malého rozsahu:
„Obnova mostu po povodni v červnu 2013, ev. č. M-09 Volfartice“
– vítězem a zhotovitelem díla je firma ZEPS s.r.o., Cvikov
„Obnova mostu po povodni v červnu 2013, ev. č. M-10 Volfartice“
– vítězem a zhotovitelem díla je firma SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa
„Obnova mostu po povodni v červnu 2013, ev. č. M-11 Volfartice“
– vítězem a zhotovitelem díla je firma N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
„Úprava zpevněných ploch na p.p.č. 762/1, k.ú. Volfartice“
– vítězem a zhotovitelem je firma STRABAG, a.s. Praha
Obec dále vyhlásila výběrové řízení na dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu:
„Dodávka traktoru značky Lamborghini typu STRIKE 115,4T4i DT HD GS verze D“ – vítězem a dodavatelem je firma SOME
J. Hradec, s.r.o.
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Ze života školy

Poslední dva měsíce školního roku jsou již tradičně nabité událostmi
13. května se dvanáct dětí z naší školy zúčastnilo sportovního klání malotřídních škol v Novém Oldřichově. Závodilo se v těchto
kategoriích: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. ročník, a v těchto disciplínách: skok z místa, hod kriketovým míčkem a hladký běh.
Po vynikajících výkonech a těžké dřině přišla vytoužená bronzová medaile, kterou vybojovali naši žáci v kategorii 1. a 2. ročník Petr Zítko, Matěj Tomek, Veronika Rácová, Barbora Medunová. V ostatních dvou kategoriích sice umístění nebylo na stupních
vítězů, ale z dětí bylo jasně vidět, že si závody užily a nechaly v nich, jak se říká, “duši“. Závodů se zúčastnili ještě tito žáci:
Miroslav Čálek, Václav Hořejší, Karel Lankaš, Emil Hazucha, Karel Heřman, Jiřina Rácová, Nikola Havránková, Barbora
Tomková.
15. května naše školka strávila hezké dopoledne na dopravním hřišti.
19. května školáci i děti z MŠ byli v knihovně – na povídání o řemeslech. Nejvíce se do knihovny těšili, ale trošku i obávali naši
prvňáčci. Čekalo je totiž pasování na čtenáře. Pasoval je opravdový rytíř s opravdovým mečem v ruce. Trochu vyhrožoval,
že se netrefí a dětem uřízne ucho, ale nakonec všechno dobře dopadlo a všichni naši prvňáčci – Barunka Medunová,
Matýsek Hrimut, Denisek Havránek a Lukášek Semerád se stali opravdovými čtenáři.
20. května jsme strávili v krásném prostředí lesního divadla ve Sloupu v Čechách na přehlídce hudebně dramatických souborů
málotřídních škol Sloupský tyjátr, kde jsme předvedli naše herecké umění v divadelním představení Staré pověsti české – Dívčí
válka trochu jinak. Celou přehlídku zahájily naše mažoretky. Tento ročník byl již pátý v pořadí. Moc se nám líbil, jen počasí nám
letos ani trochu nepřálo. Vůbec však nic neubralo z výborných výkonů divadelníků a mažoretek.
A co nás čeká ještě ?
10. 6. florbalový turnaj v Horní Libchavě
17. 6. výlet ZŠ do zábavního parku Mirakulum v Milovicích
24. 6. v 15 hodin slavnostní akademie u příležitosti rozloučení s páťáky a předškoláky, na kterou srdečně zveme nejen
všechny rodiče, ale i ostatní naše příznivce
25. 6. návštěva knihovny 3.- 5. ročník – Pověsti Českolipska
29. 6. vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru
30. 6. – vysvědčení a pak
Hurá - prázdniny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poděkování
Děkujeme všem zastupitelům Volfartic za příspěvek na dopravu na plavání, výlety a kulturní akce pro děti ve výši 50.000,- Kč.
Děkujeme paní Květě Lankašové za zakoupení kočárku pro panenky do MŠ.
Děkujeme slečně Vendule Kacafírkové za celoroční vedení kroužku mažoretek.
Děkujeme členkám a členům Sboru dobrovolných hasičů za uspořádání každoročního Hasičského dne.
Zpráva pro rodiče dětí přihlášených do MŠ
Všechny děti přihlášené v řádném termínu, tj. k 15. 5. 2015, byly přijaty do MŠ.
Žádáme rodiče přijatých dětí, aby si vyzvedli v posledním srpnovém týdnu, popř. ještě do konce června v MŠ evidenční list pro
potvrzení pediatrem před nástupem do MŠ.
V MŠ máme ještě 2 volná místa.
Oznámení
Oznamujeme všem rodičům, že mateřská škola bude z důvodu malování od 7. 7. do 14. 8. zavřena.
Přejeme všem krásné léto.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Volfartice
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TJ Sokol Volfartice
V pořadí již čtvrtý ročník Volfartického turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované (rekreační) hráče je za námi
13. 4. 2015
V sobotu 4.4. 2015 před Velikonocemi uspořádal Sokol Volfartice již 4. ročník turnaje ve stolním tenise pro obyvatele obce a jejich
příbuzné či blízké přátele.
Pro všechny účastníky, a to jak děti, tak i dospělé, byly v tělocvičně a herně ZŠ Volfartice přichystány nejen dva stoly s pálkami
a míčky, ale i malé občerstvení a především pěkné ceny pro vítěze.
V dopoledních hodinách se nám v první části turnaje pro děti sešlo celkem pět nadšených hráčů. Tedy ne bohužel mnoho, ale dost
na to, aby sehráli několik poctivých zápasů, systémem „každý s každým“. Vítězem se stal nakonec nejmladší ze zúčastněných,
devítiletý Štěpán Pícha. Na druhém a třetím místě se umístili Matěj Šantrůček a Petr Hubálek. Blahopřejeme!
V odpoledních hodinách byl turnaj dospělých obsazen oproti předchozím ročníkům k našemu milému překvapení podstatně lépe.
Celkem deset bojujících účastníků a dokonce účastnic (chválíme!) bylo rozděleno již do dvou skupin, přičemž postupující sehráli
další zápasy v tzv. vyřazujícím pavouku.
Vítězem se stal mladý hráč Dominik Hašek, na velmi pěkném druhém místě se ve svém „domácím“ prostředí umístil pan
Kavenský, školník ZŠ Volfartice, třetí místo obsadil Jan Hon. Také gratulujeme. Všem patřila za umístění zasloužená cena –
soudeček dobrého pivka a potlesk všech zúčastněných. Shodli jsme se, že den se vydařil a že jsme si užili spoustou legrace.
Za Sokola Volfartice děkujeme všem účastníkům za jejich příchod na turnaj, dobrou náladu, kterou si přinesli, a za poctivou hru.
Závěrem už jen uvedeme, že už se těšíme, jak na uspořádání dalšího ročníku, tak i na širší účast z řad obyvatel naší obce, třeba
i včetně členů našeho zastupitelstva či spolku dobrovolných hasičů, kteří bohužel letos nedorazili a to i přes skutečnost, že jsme
spolku darovali v loňském roce jeden Náš stůl na kterém již nehrajeme soutěže, aby mohli poctivě trénovat :-). Věříme,
že i mezi nimi se najdou příznivci tak hezkého sportu, jakým stolní tenis bezesporu je a že v příštím ročníku přijdou. Rovněž
věříme, že soutěžící přijdou podpořit a aktivně se budou podílet na přípravě turnaje i Naši další členové Sokola jako
např. Karel a Stanislav Kopecký, Milan Čech, Václav Sap apod., kteří bohužel letos chyběli.

Místní knihovna
NOVÉ KNIHY
Filan, B.: Klimtův polibek
Soukupová, P.: Pod sněhem
Davisová, B.: Ztráty a nálezy
Moyesová, J.: Než jsem tě poznala
Zusak, M.: Zlodějka knih
Janeček, P.: Krvavá Máry a jiné strašlivé historky
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Klub maminek VLČÁTKA

Milé děti od 0 - 4 let, milé maminky, babičky...
přijďte si s námi pohrát do Klubu maminek Vlčátka, a to ve čtvrtek od cca 9.30 do 12 hod.
Můžeme i něco namalovat či vytvořit...
Od září se těšíme na pravidelná setkání.

tisk na recyklovaný papír
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