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Informace

Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Volfartice č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatnost tohoto místního poplatku do 28. února a nebo ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. června.
Vyzýváme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili, aby tak neprodleně učinili
v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním převodem na účet obce č. 6425421/0100. Známku na popelnici platnou
pro rok 2014 či pytle na odpad je možno si po zaplacení poplatku vyzvednout na obecním úřadě.
Upozorňujeme, že od 1. 3. 2014 již nejsou vyváženy popelnice bez známky na rok 2014.

Sběrové dny
26. dubna 2014 - Sběr nebezpečného odpadu, výrobků pro zpětný odběr a PNEUMATIK.
Do nebezpečného odpadu patří: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, apod.
Výrobky pro zpětný odběr jsou: lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektro nářadí, elektronické hračky,
apod.
3. a 4 května 2014 - Sběr velkoobjemového komunálního odpadu
Do velkoobjemového odpadu patří: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ.

PODĚKOVÁNÍ

Očkování psů

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Romaně Hubálkové
Bártové za pomoc při přípravě a realizaci vystoupení dětí
z místní školy v rámci adventního koncertu. Dále děkujeme

V dubnu opět proběhne očkování psů,
přesný termín bude zveřejněn na vývěskách
v obci a na internetových stránkách obce

firmě MODUS za darování světel pro osvětlení herny

www.volfartice.cz

v budově školy.
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Volby do Evropského parlamentu - 23. a 24. května 2014
V pátek 23. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8 do 14 hodin. Volební místností bude knihovna v 1. patře
Obecního úřadu ve Volfarticích. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 20. 5. 2014. Pokud máte zájem být členem
volební komise, obraťte se co nejdříve na starostku.

Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2013
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2013
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí
Stav obyvatel k 31.12.2013

673
+ 31
+9
- 26
- 9
677

Celkem občanů trvale hlášených ve Volfarticích:
Celkem občanů trvale hlášených v části obce Nová Ves:

611
66

u

občanů trvale bydlících
(12 mužů, 19 žen)
(5 chlapečků, 4 holčičky)
(14 mužů, 12 žen)
(4 muži, 5 žen)
občanů trvale bydlících

Události v roce 2013

Služby občanům:

Kulturní akce:

služby Czech Point
veřejný internet
ověřování podpisů a listin
místní knihovna
pronájem traktoru
pronájem kulturní místnosti
možnost zapůjčení pípy
stravování pro cizí strávníky – školní jídelna
bezplatný rozvoz obědů pro seniory
svoz velkoobjemového odpadu – 2x ročně
svoz nebezpečného odpadu – 2x ročně
pytle na nápojové kartony zdarma
E-box pro drobné elektrospotřebiče a baterie v budově OÚ
SMS sender – hromadné rozesílání zpráv občanům

Masopust pro děti
Masopustní zábava
Oslava MDŽ
Velikonoční dílna
Vítání občánků
Pálení čarodějnic
Den dětí
Volfartická pouť
Mikulášské čertování
Vánoční dílna na tvrzi
Adventní koncert
Pravidelná setkání seniorů,
Klubu maminek a Dámského klubu
Sportovní akce:
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Turnaj v nohejbalu

Opravy, výstavba, jiné:
udržovací práce na rybníku pod školou
osazení dopravního značení dle pasportu dopravního značení
vybudování zabezpečovacího a kamerového systému ve dvoře obecního úřadu
výměna oken v č.p. 236 a požární zbrojnici
oprava mostu M03 u č.p. 71
nákup požárního vozidla
oprava vchodových dveří a plotu u školy
nákup a instalace herních prvků na zahradě školy
odstranění stavby č.p. 88
stavební úpravy č.p. 60
oprava místních komunikací k nádraží, k J. Píchovi, k panu Makáskovi
nákup miltifunkčního stroje na údržbu veřejné zeleně
nákup a instalace lanovky na hřišti
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Žádosti o dotace:
Program rozvoje venkova „Nákup techniky k úpravě bioodpadů z údržby veřejných prostranství v obci Volfartice“
Dotační fond libereckého kraje „Oprava mostu u č.p. 71“
Ministerstvo dopravy ČR na odstraňování povodňových škod
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR „Podpora bydlení při živelní pohromě“
Liberecký kraj „ Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně“
Přidělené dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR „Podpora bydlení při živelní pohromě“
Liberecký kraj „ Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně“
Uskutečněné koupě pozemků:
pozemky p.č. 314/1 a 315, k.ú. Volfartice
Vydané dokumenty:
Směrnice pro sestavování rozpočtu obce
Pravidla prodeje a samotěžby dřeva
Provozní řád hřiště
Dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Volfartice
Místní program obnovy vesnice na období 2014 - 2016
Poskytnuté příspěvky:
příspěvek ve výši 40 000 Kč základní a mateřské škole na výlety a kulturní programy pro děti
příspěvek ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Volfartice
příspěvek ve výši 15 000 Kč o.s. Slunovrat
příspěvek ve výši 3 000 Kč Městské knihovně Česká Lípa na nákup nových knih do místní knihovny
příspěvek ve výši 2 000 Kč na soustředění dětí v aerobiku
příspěvek ve výši 1 000 Kč na soutěž dětí v aerobiku
příspěvek ve výši 2 Kč za 1 občana pro poskytovatele zajišťující protidrogové programy na území Libereckého kraje
příspěvek ve výši 2 000 Kč pro sdružení Babybox pro odložené děti
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
prosinec 2013 – leden 2014

Hospodaření obce za rok 2013

Nájem pozemků

Příjmy po konsolidaci činily 23 943 144,23 Kč, výdaje po
konsolidaci činily 18 327 720,98 Kč. Výsledek hospodaření
je 5 615 423,25 Kč. Zůstatek obce na účtech k 31. 12. 2013
byl 36 439 481,17 Kč.

ZO schválilo požádat Stání pozemkový úřad o pronájem
pozemku p.č. 918/1, k.ú. Volfartice pod bývalou vodárnou.
ZO schválilo pronájem pozemku p.č. 1008, k.ú. Volfartice,
o výměře 5 993 m2, manželům Janu a Heleně Džudžovým,
Volfartice.

Oprava místních komunikací a mostů
Plán hospodaření v obecních lesích v roce 2014
V letošním roce by měly být provedeny opravy těchto místních komunikací:

ZO schválilo plán hospodaření v obecních lesích. V lesích
budou prováděny udržovací práce, výsadba, s rozsáhlou
těžbou se nepočítá.

Od č.p. 114 k č.p. 121 včetně opravy přilehlého mostu,
k č.p. 276, k č.p. 270, k č.p. 258. Dále místní komunikace
od školy k rybníku a plocha kolem bytovek. Po opravě mostu
u č.p. 75 bude realizována oprava místní komunikace
vedoucí k bývalé hospodě. Tato oprava nemohla být
provedena v loňském roce, tak jak bylo původně v plánu.
Při loňské povodni totiž došlo k poškození mostu u č.p. 75,
který se musí opravit přednostně.

Odstranění bývalého mlýna
Vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukce bývalého
mlýny rozhodlo zastupitelstvo obce o úplném odstranění této
budovy. Prostor bude upraven jako odpočinkové místo.
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Oplocení pozemku - bývalá sběrna

Veřejně prospěšné práce

ZO schválilo oplocení areálu bývalé sběrny. Místo
připravujeme pro realizaci jednoduchého „sběrného dvora“
odpadů.

Pro letošní rok schválilo ZO zaměstnat čtyři pracovníky
na veřejně prospěšné práce.

Záměry obce v roce 2014
Kromě opravy místních komunikací uvedených výše, zastupitelstvo schválilo tyto záměry. Akce budou realizovány v případě
dostatečného objemu finančních prostředků obce.
Oprava márnice, vybudování cestiček a výsadba na hřbitově
Dokončení rekonstrukce č.p. 60
Zhotovení projektu na revitalizaci vodní nádrže spolu s úpravou okolních ploch
Zateplení a oprava fasády bytového domu č.p. 74
Vypracování studie na využití podkroví ve škole, osvětlení herny, oprava parket v tělocvičně
Odizolování hasičárny
Výsadba aleje od školy k rybníku
Úprava ploch u bývalého mlýna a pod hřištěm
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Základní škola a mateřská škola
Ohlédnutí za vánoční tradicí MŠ

Prosinec je pro všechny děti netrpělivě očekávaným měsícem. Těšíme se na Vánoce, na čerta s Mikulášem, na první sníh. Prosinec
je také měsícem zvyků a tradic.
Tradicí naší mateřské školy se stala v tomto období návštěva u paní Romany Kavenské, která již několik let peče pro všechny děti
perníčky. Každý rok se začátkem prosince vypravíme na návštěvu. Abychom nepřišli s prázdnou, namalujeme obrázky, zazpíváme
mikulášskou písničku, řekneme básničku. A protože jsme úplně všichni po celý rok hodní, dostaneme perníček. Děti i paní učitelky.
Perníčky jsou každý rok jiné. Vždy jsou krásně ozdobené, každé dítě má na perníčku své jméno a vždy nám udělají radost. Tato naše
předvánoční tradice trvá již 10 let a rozšířila se i na tradici velikonoční. Chtěli bychom paní Kavenské moc poděkovat,
že si i v tomto období plném shonu udělá čas, aby udělala radost těm nejmenším.
Ivana Peterková – učitelka MŠ

Zápis do 1. ročníku
Dne 5. února proběhl v ZŠ a MŠ ve Volfarticích zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/15. Zápisu se letos zúčastnilo 6 dětí,
které všechny v září nastoupí do 1. třídy. Přejeme všem budoucím školáčkům, aby se jim ve škole líbilo.
Mgr. Jana Junková – ředitelka školy

Plánované akce školy
Březen - oblastní kolo recitační soutěže v Prysku (postupují vítězové jednotlivých kategorií školního kola – Barunka Medunová,
Romanka Hubálková, Sebík Kudráč, Jiřinka Rácová, Kája Heřman, Nikolka Havránková
Duben - velikonoční dílna a jarmark
Divadlo Matýsek – Datlování
Projektové dny ke Dni Země
Pálení čarodějnic

Červen - Školní výlety
Návštěva knihovny v České Lípě

Květen - Hasičský den
Sloupský tyjátr - ZŠ
Pasování prvňáčků na čtenáře
Dopravní hřiště – 5. ročník
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Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 - 22. 5. 2014
Přihlášky a žádosti o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout v MŠ nebo v kanceláři ředitelky školy. Vyplněné a pediatrem potvrzené
přihlášky budou přijímány 22. 5. 2014 od 14 do 16 hodin. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo.
Do 30. 6. 2013 bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí dětí do mateřské školy. Seznam přijatých dětí, respektive jejich registračních
čísel bude vyvěšen na webu školy a vstupních dveřích školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům dětí poštou.
Na webových stránkách školy www.zsmsvolfartice.cz jsou zveřejněna kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy. Kritériem
není pořadí přihlášky.
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Kam ve volném čase

Velikonoční dílna ve škole - 12. 4. 2014
Zveme všechny děti s rodiči, jako již každoročně na velikonoční tvoření. Akci pořádá o.s. Slunovrat ve spolupráci
se Základní školou a Mateřskou školou Volfartice, jednotkou JSDHO a Obcí Volfartice. Těšíme se na Vás v sobotu 12. 4. 2014
od 9 hodin v budově školy. Chybět nebude spousta velikonočních dílniček, upletete si pomlázku, ozdobíte kraslice, vytvoříte
si velikonoční přáníčka a další pěkné dekorace. Od tvoření si můžete odpočinout od 14 hodin při pohádce divadélka Koloběžka.
Akci ukončíme vynesením Morany.
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – 19. 4. 2014
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Volfartice pořádá pro občany a přátele Volfartic turnaj ve stolním tenisu o hodnotné ceny,
a to ve všech věkových kategoriích.
Kde: Volfartice, tělocvična školy
Přihlášení: přímo na místě nebo e-mailem: Tomo29@seznam.cz
Startovné se neplatí.
Více informací naleznete v dostatečném předstihu na vývěskách, na internetových stránkách obce a na internetových stránkách
TJ Sokol Volfartice: www.sokolvolfartice.estranky.cz
Pálení čarodějnic – 30. 4. 2014
Jako již každoročně pořádají hasiči z Volfartic spolu s Obcí Pálení čarodějnic. Buřtíky zdarma, občerstvení zajištěno. Bližší
informace naleznete na vývěskách a internetových stránkách obce.
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DÁMSKÝ KLUB

Programy probíhají na OÚ Volfartice v Klubu maminek Vlčátka v pátek od 18 hod, jsou otevřené malým i velkým. Vstup: 50,- Kč.
Ssebou si přineste dobrou náladu, přezůvky, brýle, event. něco na mlsání. Materiál dle konkrétního tématu.
Pátek 21. 3. 2014 - Jarní věnce
Jednoduchá technika vhodná i pro děti. Budeme zapichovat jednotlivé kousky textilií do polystyrénového korpusu.
Velmi efektní a jednoduchá technika. Budete překvapeni jejím skvostným výsledkem.
S sebou: polystyrénový věnec libovolné velikosti, jakoukoliv pletací jehlici.
Pátek 25. 4. 2014 - Keramická dílna
Vyrobíme si jmenovky k bylinkovým či květinovým záhonkům., naglazujeme výrobky
z minulých dílen. Máte-li zvláštní přání, můžete si přinést své návrhy, pokusíme se je zrealizovat.
Připravte si názvy bylinek či rostlinek, pro které budete vyrábět jmenovky.
S sebou: pracovní oblečení, dle zájmu keramické výrobky z minulých dílen.
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Klub maminek VLČÁTKA

Milé maminky,
zveme vás srdečně do Klubu maminek Vlčátka. Scházíme se každé úterý, s dětmi si hrajeme a tvoříme. Vstup zdarma.
Přijďte posílit naše řady.
BŘEZEN
4. 3. 2014 VV
11. 3. 2014
18. 3. 2014 TV

25. 3. 2014 HV

Jarní rozkvetlá louka – kreslení voskovkou, malování vodovkami, doplníme lepenými květinami
Jarní prázdniny – setkání bez programu
zacvičíme si v tělocvičně se známými básničkami a písničkami.
Nová básnička s pohybem: Vyšlo slunce, zasvítilo. Odpočineme si v balónkách.
zpívání oblíbených dětských hitů, nová písnička:
Běžel tudy zajíček, doprovod rytmických hudebních
nástrojů a kytary.

DUBEN
1. 4. 2014

VV

velikonoční – velikonoční přáníčka – bramborová
tiskátka v kombinaci s raznicemi

8. 4. 2014

TV

velikonoční - protáhneme si tělíčko v tělocvičně, nová
básnička s pohybem: Ben,ben,ben.
Relaxace v balónkách.

15. 4. 2014 PV

velikonoční - drátkovaná vajíčka s korálky navlékání
korálků na drátek…

22. 4. 2014 HV

opakování oblíbených dětských písniček za doprovodu rytmických hudebních nástrojů a kytary,
nová písnička: Tři slípky

29. 4. 2014 VV

keramické tvoření - jarní zápich či závěs, oblíbené vykrajování formičkami

h

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Nábor nových členů

Je Ti nejméně 18 let?
Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat ostatním v nouzi?
Pak přijď mezi nás a staň se členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Volfartice. Se základy hasičské práce se seznámíš
v rámci výcviku a školení pořádaných nejen místními hasiči, ale i profesionální jednotkou HZS v České Lípě.
Postupně si osvojíš činnosti nutné při zásahu: techniky hašení požárů, obsluhu
požárních čerpadel, použití vzduchových dýchacích přístrojů, obsluhu a údržbu
požárních vozidel, evakuaci a záchranu osob, poskytnutí předlékařské pomoci, atd.
Po základním proškolení budeš zařazen do naší výjezdové skupiny.
V případě zájmu kontaktuj pana Pavla Rohlenu, velitele JSDHO Volfartice,
tel.: 605 724 555, nebo e-mailem: rohlena.p@seznam.cz
Foto z akcí JSDHO naleznete na http://www.hasicivolfartice.rajce.idnes.cz/
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Průběžná tabulka OP 1 stolního tenisu po odehraném 17. kole
z celkových18-cti v sezoně 2013/2014
poř

oddíl

záp

vít

rem

por

skr

sko

re

body

1

TJ N.Bor D

13

12

0

1

0

184

:

50

37

2

Volfartice

13

10

1

2

0

162

:

72

34

3

Doksy-Mimoň B

13

9

1

3

0

164

:

70

32

4

TJ N.Bor E

14

7

2

5

0

134

:

118

30

5

TJ K.Šenov B

14

6

0

8

0

119

:

133

26

6

SKST Cvikov B

15

5

1

9

0

109

:

161

26

7

Cvikováček Cv. B

14

5

1

8

0

118

:

134

25

8

ST Sloup v Č. A

13

4

2

7

0

111

:

123

23

9

ST Sloup v Č. B

15

0

1

14

0

56

:

214

16

10

Doksy-Mimoň C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S dalším číslem Volfatického občasníku bychom Vás opět rádi informovali o aktuálním dění v našem oddílu. Před uzávěrkou
občasníku jsme odehráli odložené utkání z 15. kola s oddílem Cvikováček Cvikov B, které jsme vyhráli v poměru 15:3 a tak stále
držíme druhou pozici v tabulce nejvyšší soutěže okresu Česká Lípa (OP1). V následujícím posledním kole a v dohrávce ze 17. kola
nás čekají zápasy nejtěžší a to s oddíly TJ N. Bor a Doksy-Mimoň B, ve kterých se pokusíme udělat maximum pro vítězství.
Konečný stav tabulky po posledním kole nám poté ukáže, jestli nás bude čekat letní příprava na další sezónu v OP1, nebo se nám
podaří probojovat do kvalifikace o Krajský přebor, kde bychom byli za celou historii stolního tenisu ve Volfarticích poprvé. Letošní
rok, i když se postup nepodaří, je pro nás rokem převratným, jelikož umístit se na špičce tabulky mezi všemi oddíly stolního tenisu
na okrese je obrovským úspěchem, který Volfartice nepamatují.
Možná i díky těmto výsledkům velmi pozitivně spolupracujeme s představiteli obce a to jmenovitě se starostkou Mgr. Bernátovou,
místostarostou p. Erbenem a v neposlední řadě i ředitelkou školy Mgr. Junkovou, ve které trénujeme a hrajeme veškeré soutěžní
zápasy. Náš klub se za poslední dva roky rozrostl, o nové členy a tak si začínáme vážně pohrávat s myšlenkou, že od příští sezony
budou naší obec reprezentovat na okrese již dva týmy – „Áčko a Béčko“. Ano i toto se daří především díky píli členů oddílu, dobré
organizaci a podpory obce a školy. Posledním důkazem zmiňované podpory je skutečnost, že se podařilo za pomoci spolupráce
obce, školy, našeho oddílu a výrobce svítidel Modus Česká Lípa, získat nové velmi kvalitní zářivkové osvětlení do druhé herny ve
škole, kterou tak nutně potřebujeme pro udržení nastolených kvalit oddílu. Dále se snažíme jednat se zastupiteli obce o výměně
podlahové krytiny v této místnosti, protože místnost využívána dětmi jako herna je opatřena kobercem, který není z hlediska
bezpečnosti a sportovních výkonů vyhovující. Toto je pro nás důležité, protože v poslední době jsme nuceni, právě v souvislosti
s touto hernou, čelit častým stížnostem jinýchoddílů, které k nám do Volfartic jezdí hrát soutěžní zápasy.
Aktuálně nás však zaskočila nepříjemná zpráva o plánech využití druhé hrací místnosti v Základní škole, jako budoucí keramické
dílny, protože bez odpovídajících herních prostor bychom nebyli schopní hrát ani jednu ze soutěží okresu CL, natož LB kraje.
Pevně věříme, že se podaří vše nějak rozumně vyřešit a náš oddíl se nebude muset stěhovat
z obce Volfartice, respektive téměř po 20. letech historie oddílu zaniknout, jelikož ono stěhování
by nejspíše znamenalo rozpad klubu a rozmělnění hráčů do jiných oddílů v okrese.
Závěrem snad už jen to, že na našich internetových stránkách www.sokolvolfartice.cz naleznete
veškeré potřebné informace o průběhu soutěže, aktuality různého zaměření týkajících
se našeho oddílu, fotografie a videa z odehraných zápasů, jejich rozpisy apod.
Také nesmíme zapomenout poděkovat obci a škole za podporu, která nám umožňuje provoz
oddílu a zlepšování našeho zázemí.

Děkujeme a držte nám i nadále palce - TJ Sokol Volfartice
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Místní knihovna

Knihovna je umístěna v 1. 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.

Aktuální tituly:
Zd. Polhreich: Vařte jako šéf
F. X. Palma: Mapa času
D. Frenchová: Tak trochu úžasní
D. Frenchová: Drahá Silvie
J. Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
M. Peetzová: Sedm dní bez
M. Woodová: Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton
J. Nesbo: Švábi
Další knihy k zapůjčení:
Pro dospělé:

Pro děti a mládež:

Zlatá chiméra Borgiů – Benzoni Juliette
Cesta ohněm a jiné povídky – Drašar Jiří
Aphra – Whitton Hana
Příliš svůdná vdova – Carlyle Liz
7 kamenů pro cizoložnou ženu – Khoury-Ghata
Anděl hrůzy - Wallace Edgar
..a postarej se o Elišku – Müllerová Lucie
Vražda ve znamení Kozoroha – Beráková Zora

Makej, makaku! – Krolupperová
Houboví skřítkové – Socha Radomír
Husité – Válková Veronika

Jóga
Zveme k protažení těla mladé i starší, cca od 18 let do 99 :o)
Cvičíme ve čtvrtek od 18 – 20 hod v tělocvičně ZŠ u kostela.
Vchod ze zahrady. Cena 40,-Kč/hod.
Ssebou pohodlné bavlněné oblečení, podložku na cvičení,
deku na přikrytí, láhev s vodou.

tisk na recyklovaný papír

8

