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Informace
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
proběhne 19. a 20 září 2015 v AREÁLU BÝVALÉ SBĚRNY

Do velkoobjemového odpadu patří:
nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť – přiměřené množství, apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ.
Občané Volfartic si mohou na odvoz velkoobjemového odpadu do bývalé sběrny objednat traktor s valníkem. Nakládání
velkoobjemového odpadu si musí zajistit sami. Odvoz je zdarma.
Službu je nutno předem objednat nejpozději do pátku 18. září do 12 hodin na tel.: 487 837 134.
Odvoz bude prováděn v pátek 18. 9. od 9 do 15 hodin a v sobotu 19. 9. od 9 do 16 hodin.
Upozorňujeme občany, že je jejich POVINNOSTÍ třídit minimálně tyto složky odpadů:
Papír - patří do velkoobjemových kontejnerů
Plasty - patří do velkoobjemových kontejnerů
Sklo - patří do velkoobjemových kontejnerů
Kovy - možno odevzdat v areálu bývalé sběrny
Zelný bioodpad - možno odevzdat v areálu bývalé sběrny
OBEC BUDE PROVÁDĚT NAMÁTKOVÉ KONTROLY OBSAHU POPELNIC. POKUD SE VÝŠE UVEDENÉ
ODPADY V POPELNICI VYSKYTNOU, POPELNICE NEBUDE VYVEZENA.
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce konaných
v období červen – srpen 2015

Celoroční hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2014
ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
Výběrová řízení
ZO schválilo vyhlásit výběrové řízení na dodavatele služeb – „Nakládání s odpady v obci Volfartice“.
ZO schválilo cenovou nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Česká Lípa ve výši 1 837 178 Kč s DPH jako
nejvhodnější ve výběrovém řízení „Nakládání s odpady v obci Volfartice“ (cena za 4 roky).
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa na zakázku „Úprava zpevněných ploch
na p.p.č. 762/1, k.ú. Volfartice“.
(Vítězem výběrového řízení byla firma STRABAG, a.s., Liberec, ta však od uzavření smlouvy o dílo odstoupila. Proto byla
smlouvy uzavřena s firmou, která skončila ve výběrovém řízení jako druhá.)
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Prodej, nájem majetku
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ZO schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 1294/1, k.ú. Volfartice o výměře cca 270 m (bude určeno po rozměření)
sousedící s pozemky p.č. 863, 864/1, 1294/3, k.ú. Volfartice.
Dále ZO schválilo prodej části pozemku manželům Špeldovým, Volfartice.
ZO schválilo prodloužit nájemní smlouvy na pozemky p.č. 996/2, 998/4, 1025/4 do 31. 12. 2020. Pozemky jsou pronajaty
panu Marcelu Kholovi, Okrouhlá.
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ZO schválilo prodat část pozemku p.č. 122/2, k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1 773 m Ing. Ludmile Vaníkové,
Volfartice.
ZO schválilo prodloužit Smlouvu o nájmu nemovité věci a koupi najaté věci na pozemek p.č. 356/1 k.ú. Volfartice.
Smlouva bude prodloužena do 30. 3. 2016, nájemcem je pan David Grasser.
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.p.č. 1009/2, k.ú. Volfartice. Současným nájemcem je do 17. 10. 2015
pan David Grasser.
Cenové nabídky
ZO schválilo cenovou nabídku firmy PROMOS SOSNOVÁ spol. s.r.o. na zhotovení projektů – opravy místních
komunikací na p.p.č. 712/1, 663/1, 641/5, 472, vše v. k.ú. Volfartice.
ZO schválilo cenovou nabídku firmy SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o., Praha na zpracování studie – sportovní areál
Volfartice – bývalé fotbalové hřiště.
ZO schválilo cenovou nabídku firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Česká lípa – příprava žádosti o dotaci
z MZe ČR včetně projednání.
Příspěvky, dary
ZO schválilo poskytnout dar ve výši 3 350 Kč Hospicové péči sv. Zdislavy.
Hospodaření leden – červen 2015
ZO schválilo hospodaření obce za leden – červen 2015. Příjmy ve výši 9 572 150 Kč, výdaje ve výši 5 515 472,50 Kč.
Prodej traktoru Zetor
ZO schválilo nabídnout traktor Zetor s čelním nakladačem a lopatou k čelnímu nakladači k prodeji. Kupec byl vybrán
dne 31. 8. 2015 obálkovou metodou. Přihlásili se 3 zájemci. Traktor s příslušenstvím bude prodán firmě SOME
Jindřichův Hradec s.r.o. za 290 400 Kč s DPH.

Kanalizace
Na jaře letošního roku jsme se dozvěděli o možnosti podat dotaci na výstavbu vodovodů a kanalizací z programu
Ministerstva zemědělství ČR. Abychom zjistili, zda dosáhneme na kritéria, které se musí pro registraci žádosti splnit, nechali jsme
zpracovat Studii optimalizace výstavby kanalizace. Účelem bylo jednak upravit projekt tak, aby bylo napojeno „co nejvíce objektů
za co nejméně peněz“ – tzn. rozdělit výstavbu na etapy, které by se budovaly postupně, a dále zjistit „reálnou“ cenu stavby (měli
jsme pouze ceny projektantské) a porovnat ji s kritérii MZe ČR.
Jednali jsme o možnosti financování s SVS a.s. a zástupci Libereckého kraje. Výsledky ústních jednání nás dovedla k přesvědčení,
že tyto organizace mají zájem podpořit výstavbu v naší obci a že se také budou na akci finančně podílet. Proto jsme žádost o dotaci
podali. Bohužel, v písemném vyjádření SVS a.s. není o finanční podpoře zmínka. I přes rozdělení stavby na několik etap s tím,
že velkou část si obec bude hradit ze svého rozpočtu, se SVS vyjádřila, že stavba je z jejich pohledu neekonomická. Jsou však
ochotni stavbu převzít do svého majetku… Co se týče Libereckého kraje, ten se k věci písemně do dnešního dne nevyjádřil.
Celkové náklady na výstavbu kanalizace by měly činit cca 100 mil. Kč, z toho by Obec uhradila cca 60 mil. Kč, musela
by se zadlužit a zastavit veškerou výstavbu a opravy, 40 mil. Kč by mohla být maximálně dotace od MZe ČR. Náklady na jednoho
občana by činily cca 180 tis. Kč. Zastupitelé se rozhodli dále v přípravě realizace kanalizace nepokračovat. Důvodem
je neekonomičnost výstavby.
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POZVÁNKY
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ

2015
29. 11. Rozsvěcení vánočního stromu na otočce
5. 12. Mikulášská
12. 12. Vánoční dílna
6. 12., 13. 12., 20. 12. Adventní zastavení

2016
6. 2.
19. 3.
30. 4.
4. 6.
2. 7.

Masopust, hasičský bál
Velikonoční dílna
Pálení čarodějnic
Den dětí
Volfartická pouť

27. 8. Loučení s létem
3. 12. Mikulášská
10. 12. Vánoční dílna
17. 12. Adventní koncert
27. 11., 4. 12., 11. 12., 19. 12. Adventní zastavení

Místní knihovna
Otevřeno je každý čtvrtek od 16 do 18 hodin, knihy půjčujeme zdarma.
Knihovna obsahuje cca 1 500 svazků jak pro dospělé, tak i pro děti. Seznam knih je umístěn na internetových stránkách obce. Nové
tituly získáváme jednak prostřednictvím Městské knihovny v České Lípě, dále je nakupujeme, občas nám některý občan
či chalupář nějaké knížky do knihovny věnuje.
Rádi přivítáme nové čtenáře.

JÓGA
Vždy ve čtvrtek od 18 hodin cvičíme v tělocvičně ZŠ u kostela Jógu pro pokročilé.
Přijďte si s námi protáhnout těla a zklidnit mysl.
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy,
zveme vás na tvoření keramického betlému pod vedením profesionální keramičky paní Jany Glaserové.
termín: pátek 18.9.2015 od 18 hodin v Kulturní místnosti obce
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Ze života školy
Školní rok 2015/16 začal

Je tady září a ZŠ a MŠ ve Volfarticích opět zahájila provoz. Přes prázdniny byly vymalovány prostory MŠ a školní kuchyně, třída
MŠ byla vybavena novým kobercem.
První den v září byl slavnostním dnem především pro prvňáčky, kterých je letos 5 – samé holčičky. Ale i ostatní děti se už prý
na školu těšily. Letošní školní rok jsme zahájili s trochu nižším počtem žáků než loni, tedy 21. Ve druhém ročníku jsou 4, ve třetím
8, ve čtvrtém 2 a v pátém také 2 žáci. Dětí v mateřské škole je přihlášených 18 – je možné se nejpozději do konce září ještě přihlásit.
Co nás čeká v září a říjnu :
Září

zahájení celoročních projektů - Recyklohraní
zahájení celoroční soutěže ve sběru papíru - soutěží i MŠ
podzimní výlet pro MŠ i ZŠ (kam - to je zatím tajné)
soutěž málotřídních škol ve vybíjené

Říjen

zahájení zájmových kroužků v ZŠ
soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
pouštění draků
Podzimníčci - výroba a výstava výrobků z přírodnin

Přeji všem dětem a jejich rodičům pěkný a úspěšný školní rok 2015/2016.
Mgr. Jana Junková – ředitelka ZŠ a MŠ Volfartice

Obědy ze školy
Základní a mateřská škola Volfartice opět od září roku 2015 nabízí možnost vaření obědů ve školní jídelně. Cena jednoho oběda
je stále 42,- Kč, včetně polévky. Obecní úřad Volfartice nabízí občanům důchodového věku dovoz obědů až domů a dále zejména
těm, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou pro obědy sami docházet.
Rozvoz obědů pracovníkem obecního úřadu je od 11:00 hodin.
Více informací na tel.č. 487 837 111v ZŠ a MŠ Volfartice.

„Hromadná“ výměna občanských průkazů, vydaných v roce 2005
V letošním roce končí desetiletý interval od poslední hromadné výměny občanských průkazů. Zkontrolujte si prosím tedy
platnost svého průkazu .
Lhůta pro vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. „e-OP“, je 30 dní,
proto je nutné nenechávat vyřízení dokladů na poslední chvíli. Správní poplatek se z důvodu skončení platnosti nevybírá.
Na žádost lze vydat i občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. OP „blesk“, který
se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů, zpravidla však na počkání a jeho platnost je jeden měsíc. Správní poplatek činí 100 Kč. Tento
průkaz se však vydává pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana.
Žádost o vydání OP „blesk“ se podává současně se žádostí o vydání „e-OP“.
K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. Fotografii pořizuje pracovník
OÚORP při podání žádosti. U OP „blesk“ občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě
občana, zobrazující jej v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou
nevidomých. Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
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Klub maminek VLČÁTKA

Klub maminek Vlčátka zve všechny maminky s dětmi od 0 do cca 5 let na pravidelné schůzky v klubovně v budově obecního
úřadu.
Co můžete očekávat:
Klub je určen pro děti předškolního věku. Pro miminka máme koberec a hrací deku, pro starší děti spoustu hraček. Kromě volného
hraní je při každé schůzce pro „větší“ děti v nabídce program. Střídá se muzicírování, pohybové aktivity, často i něco výtvarného
či tvořivého. Program je přizpůsoben momentálnímu věkovému složení dětí. Do činností nikoho nenutíme, děti si mohou dle
nálady jen hrát, či se dívat. Veškeré činnosti jsou bezplatné.
Jaký je přínos pro děti a maminky:
dítě se učí začleňovat do kolektivu
výborná příprava pro vstup do školky či školy
dítě se naučí spoustu písniček, básniček a cvičení
maminky si mohou dát čaj nebo kávu, popovídat si a seznámit se s dalšími maminkami
Kdo se Vám bude věnovat: Martina Kühnelová - Máťa - tel.: 739 709 920, 733 637 359
První měsíc bude seznamovací, program přizpůsobíme počtu, věkové hranici i zájmu dětí. Scházet se budeme ve čtvrtek
dopoledne.
Pokud máte zájem se svým dítkem klub alespoň občas navštěvovat, ozvěte se do 23. 9. Mátě. Klub rozjedeme od října, ale
jen v případě zájmu maminek.

TJ Sokol Volfartice – oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu se pro ročník 2015/2016 připravuje na vstup do okresního přeboru OP1
S blížícím se zahájením soutěžní sezóny ve stolním tenise bychom Vás tímto krátkým článkem rádi informovali o přípravě našeho
oddílu Sokol Volfartice na vstup do soutěže ročníku 2015/2016.
Po ročníku 2014/2015, ve kterém oddíl stolního tenisu Sokol Volfartice hrál ve dvou družstvech A a B, a tím i ve dvou soutěžích
- v krajské a v okresní OP2, došlo pro letošní rok s ohledem na naši přeci jen užší členskou základnu k rozhodnutí nominovat pouze
jedno družstvo. Soupiska našeho Sokola pro letošní ročník zahrnuje 6 aktivních hráčů oddílu: Václav Sap, Zdeněk Najman, Marek
Najman, Karel Kopecký, Tomáš Štěrba a Martin Hau.
V sezóně 2015/2016 tak v uvedeném složení nastoupíme výlučně v nejvyšší okresní soutěži
1. stupně, tzv. OP1. Do soutěže OP1 je přihlášeno celkem 11 družstev z okresu Česká Lípa,
přičemž je už podle nominací našich soupeřů jasné, že půjde o velmi náročnou soutěž. Každé
vítězství bude potřeba velmi tvrdě vybojovat a současně víme, že nebude možné ošidit ani
pravidelné tréninky. Velmi důležitým předpokladem je jak pro ně, tak i pro domácí soutěžní
utkání samozřejmě zázemí, které je nám poskytováno na půdě naší základní školy
ve Volfarticích a kterého si velmi vážíme.
Soutěž je jako každý rok hrána ve dvou kolech, v podzimním a následně v kole jarním.
Podzimní kolo startuje v říjnu, tedy již za měsíc. Tréninky nám proto od konce léta naplno běží a připravujeme se jimi na naše
první utkání. Úvodní dvě kola soutěže v měsíci říjnu odehrajeme venku, až kolo třetí bude prvním domácím. Toto utkání
je naplánováno na kalendářní týden končící nedělí 25.10. Jeho termín ještě upřesníme na našich webových stránkách
(www.sokolvolfartice.cz), na kterých Vás budeme, stejně jako tomu bylo v předchozích letech, informovat i o jednotlivých
výsledcích soutěže OP1. Držte nám palce, abychom Vám mohli přinášet zprávy o úspěšně sehraných utkáních. Za Vaši přízeň
a podporu Vám předem děkujeme. A pokud byste i sami zvažovali věnovat se stolnímu tenisu, neváhejte a přijďte si s námi
zatrénovat! Tréninkové časy, popřípadě kontakty naleznete na našem klubovém webu.
S pozdravem,
TJ Sokol Volfartice
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tisk na recyklovaný papír
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