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Informace
POZVÁNKY

Volfartická pouť
Srdečně všechny zveme na Volfartickou pouť, která proběhne v sobotu 5. 7. 2014 v opraveném kulturním sále a jeho okolí. Čeká
Vás spousta zábavy, hudby i tance, akci si jistě užije celá rodina. Nebude chybět ani ohňová show, která měla v loňském roce velký
úspěch. Bližší informace naleznete na plakátech a internetových stránkách obce.
Loučení s létem
V sobotu 30. 8. 2014 se společně rozloučíme s létem. Pro děti i dospělé je připraven bohatý program i s oblíbenou vodní fontánou,
kterou pro Vás připravují dobrovolní hasiči. Nebude chybět ani soutěž v pečení, v minulých letech velmi úspěšná. Bližší informace
naleznete na plakátech a internetových stránkách obce.
Turnaj v nohejbalu a fotbalu
I letos pro Vás pan Štefan Džudža připravuje, ve spolupráci s Obcí, turnaj v nohejbalu a fotbalu. Bližší informace naleznete
na plakátech a internetových stránkách obce.

Sběrové dny
14. září 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.
20 a 21. září 2014 - Sběr velkoobjemového komunálního odpadu
Do velkoobjemového odpadu patří: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ.

Prodej pozemků státního statku Bílý Kostel
Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci se sídlem v Hrádku nad Nisou, Žitavská 100, PSČ 463 34, nabízí k prodeji nezemědělské
pozemky:
v k.ú. Volfartice, pozemky parcelní číslo: 665, 708/1, 711/1, 846/1, 942, 954/2, 966/1, 967, 968, 997, 999, 1023, 1035, 1053/2,
1057, 1060, 1061, 1067, 1071, 1073, 1075, 1076, 1079, 1084, 1091, 1102, 1103, 1134, 1142, 1143, 1147/2, 1169/2, 1169/3, 1177/4,
1191/1,
v k.ú. Volfartická Nová Ves, pozemky parcelní číslo: 11, 80, 141/2, 174/1, 175/1, 180, 183/1, 188, 218/2
O výše uvedené pozemky můžete požádat poštou, e-mailem na adresu: jakubcova@statnistatek.cz nebo na tel.: 604 234 034.
Pozemky se zájemcům prodávají formou dražby. Dražební vyhlášku každý zájemce obdrží 30 dní předem. Ceny pozemků
budou stanoveny na základě znaleckých posudků.
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Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky
Ve dnech 23. – 24. 5. 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu na území ČR. Děkujeme tímto členům okrskové volební
komise, která při těchto volbách zasedala.

Výsledky hlasování v obci Volfartice
Okrsek
1

Voliči
Volební
v seznamu účast v %
530

7,55

Platné
hlasy

% Platných
hlasů

40

100

Číslo

Strany, hnutí nebo koalice

1.

SNK Evropští demokraté

1

5.

Křesť.demokr.unie-Čs.strana lidová

1

6.

Strana zdravého.rozumu-NECHCEME EURO

3

7.

Koalice TOP 09 a STAN

8.

Liberálně ekologická strana

10.

Komunistická strana Čech a Moravy

14.

Česká strana sociálně demokratická

16.

ANO 2011

1.

12

22.

Úsvit přímé demokracie T.Okamury

2.

7

23.

Strana zelených

9.

1

24.

Strana svobodných občanů

26.

Komunistická strana Československa

Umístění

3.

Počet hlasů

4
1

3.

4
3

2
8.

1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
20.4.2014 jsme se zúčastnili výcviku nositelů dýchací techniky v polygonu báňské záchranné služby v Hamru na Jezeře.
30.4.2014 jsme spolu s Obcí Volfartice pořádali pálení čarodějnic.
30.5.2014 jsme spolu se záchranáři z České Kamenice provedli „zásah” ve Volfartické škole.
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Informace pro občany

Oprava místních komunikací – OMEZENÍ PROVOZU
V letních měsících bude realizována oprava těchto místních komunikací a ploch:
Pozemky p.č. 125/1, 135/1, 913, k.ú. Volfartice (Miřatských, Pícha, Břečkovi, Slaměná)
Pozemek p.č. 524, k.ú. Volfartice (Kühnelovi, Poledníčkovi, Karlovi)
Pozemky p.č. 472, 552, k.ú. Volfartice (Kühnelovi, Beránkovi, Šleierovi)
Pozemky p.č. 712/10, 668/19, 668/4, k.ú. Volfartice (kolem bytovky a cesta k Hazuchům)
Pozemek p.č. 335, k.ú. Volfartice (Matouškovi)
Pozemek p.č. 800, k.ú. Volfartice (od Synků k Opočenským)
Pozemek p.č. 800, k.ú. Volfartice (od školy k rybníku – Vápeníkovi, Novotných)
Opravy si vyžádají omezení, v případě potíží kontaktujte buď paní starostku, pana místostarostu nebo přímo stavbyvedoucího,
či stavební dozor – Ing. Hájkovou. Kontakty Vám sdělíme. Za případné komplikace se předem omlouváme.
Další opravy místních komunikací nejsou v letošním roce plánovány, připravujeme však několik projektů na příští rok.
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Oprava areálu hřbitova
V průběhu letních, případně podzimních měsíců plánujeme opravit márnici a chodníky na místním hřbitově. Stavební práce si
vyžádají dočasná omezení, za která se návštěvníkům hřbitova předen omlouváme.
Rekonstrukce č.p. 60
V těchto dnech je dokončována kompletní rekonstrukce objektu č.p. 60. Do prostor se vrátí obchod (zastupitelstvo již vyhlásilo
výběrové řízení na pronájemce) a dále kulturní sál. Ten se rekonstrukcí zvětšil, opraveno bylo nevyhovující zázemí a sociální
zařízení. Sál bude dále sloužit občanům obce k pořádání kulturních a společenských setkání, nadále také platí možnost pronájmu.
Prodejna by měla být (podle výsledku výběrového řízení na nájemce a kolaudace) otevřena od července, kulturní sál pak začne
občanům sloužit v sobotu 5. 7., kdy zde proběhne Volfartická pouť.
Výsadba, úprava veřejných prostranství
Na podzim letošního roku je plánována výsadba stromů, a to jednak náhrada aleje od školy k rybníku, pod bývalým fotbalovým
hřištěm (zde dojde i k terénním úpravám) a dále na pozemku p.č. 271 u hlavní silnice. Na výsadbu se pokusíme získat peníze
z dotace. Dále plánujeme úpravu okolí bývalého mlýna.
V příštím roce nás čeká realizace úpravy otočky a plochy u hasičárny. Na všechny akce máme zpracovány návrhy, do kterých je
možno nahlédnout na obecním úřadě.
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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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných v období
březen – květen 2014

Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva nezávislého auditora obce za rok 2013
ZO schválilo účetní závěrku a dále souhlasilo s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
Účetní závěrka, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Volfartice za rok 2013
ZO schválilo účetní závěrku včetně zprávy veřejnosprávní kontroly za rok 2013 s tím, že hospodářský výsledek školy ve výši
70 655,34 Kč bude ponechán škole a rozdělen do fondů.
Hospodaření obce za leden – březen 2014
Příjmy byly ve výši 6 248 672,01 Kč, výdaje ve výši 2 229 448,85 Kč.

Nabídka pozemků k pronájmu, pronájem pozemků

Prodej pozemků

ZO schválilo záměr pronájmu pozemku p.č. 440, k.ú. Volfartice
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o výměře 50 m . Tento pozemek byl následně pronajat manželům
Jahodovým, Volfartice.

ZO schválilo záměr prodeje části pozemku 314/1
2
(označenou jako 314/4), k.ú. Volfartice, o výměře 63 m .
Pozemek bude prodán Mgr. Bc. Raymondu Čamovovi,
Praha.

ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku 976/10, k.ú.
Volfartice o výměře 700 m2. Část pozemku byla pronajata
manželům Ing. Pavlu Kuchárovi a paní Zdeňce Matuškové,
Volfartice.
ZO schválilo záměr pronájmu pozemku p.č. 733, k.ú. Volfartice,
2
o výměře 743 m .
ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č. 1009/2,
označenou jako 1009/4, k.ú. Volfartice, o výměře 1 066 m2.
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ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 510, k.ú.
2
Volfartice, o výměře 2 023 m . Pozemek bude prodán
společnosti GALAXY INVESTMENTS a.s., Praha.
ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 159/1,
k.ú. Volfartická Nová Ves. Část pozemku bude prodána
panu Petru Formánkovi, Praha.
ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 197, k.ú.
2
Volfartice, o výměře cca 112 m (bude určeno po
rozměření).

Pronájem pozemků s následným prodejem
ZO schválilo záměr pronájmu s následným prodejem pozemku p.č. 356/4, k.ú. Volfartice, o výměře 1 457 m2.
Pacht pozemků
ZO schválilo záměr pachtu pozemku 976/9, k.ú. Volfartice, o výměře 11 335 m2 a části pozemku 976/10, k.ú. Volfartice, o výměře
9 896 m2. Pozemky byly propachtovány firmě Agrome s.r.o., Horní Police.
Pronájem nebytových prostor
ZO schválilo záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 60. Nájemce bude vybrán zastupitelstvem obce.
Dar pozemku, nabytí pozemku darem
ZO schválilo bezúplatný převod formou daru mezi Obcí Volfartice a Libereckým krajem. Liberecký kraj daroval Obci část
pozemku 227/2, k.ú. Volfartická Nová Ves, o výměře 765 m2, Obec darovala Libereckému kraji část pozemku 228, k.ú. Volfartická
Nová Ves, o 587 m2. Důvodem bylo narovnání vlastnických vztahů - na obecním pozemku byla část silnice III. třídy, naopak
na pozemku LK bylo zařízení obce.
Oprava střechy kostela
Římskokatolická farnost požádala o finanční příspěvek na opravu střechy a říms kostela v naší obci. Církev žádá o dotace
na opravu, podle toho, jakou částku získá, zastupitelstvo rozhodne o finančním příspěvku.
Příspěvky, dary
ZO schválilo poskytnout příspěvek 2 000 Kč na soustředění dětí v aerobiku a dále 1 000 Kč na květinové dary účastníkům soutěže
v aerobiku. Obou akcí se zúčastnila i děvčata z naší obce.
ZO schválilo poskytnout příspěvek 2 000 Kč Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje.
Příspěvek bude použit na činnost pobočky v České Lípě.
ZO schválilo poskytnout příspěvek 3 000 Kč na divadelní představení pro děti,
které proběhlo v rámci Velikonoční dílny v místní škole.
Obec poskytla příspěvek formou reklamy na zakoupení sociálního automobilu pro Dětský Domov České Lípě. Na vozidle je
umístěn znak spolu s kontaktními údaji Obce. Výše příspěvku činila 14 399 Kč. Reklama bude na vozidle umístěna po dobu 6 let.
Výběrová řízení
Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu „Zateplení vrchní části fasády č.p. 74". Vítězem výběrového řízení je firma Tomáš Hlaváček, Litoměřice.
Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na opravu místních komunikací a na opravu místní
komunikace od č.p. 71 k č.p. 272 (bývalá hospoda).
Žádost o dotaci
Obec podala na Ministerstvo dopravy ČR žádost o dotaci na opravu mostů a místních komunikací po povodni v roce 2013. Opravy
by se měly provádět v průběhu tohoto a příštího roku.
Likvidace kontejneru
ZO schválilo likvidaci kontejneru umístěného ve dvoře obecního úřadu. Technický výbor posoudil jeho stav, kontejner bude
odevzdán do sběrných surovin.

Výsledky soutěže v Aerobiku
Rádi bychom Vás informovali o konání soutěže v Aerobiku, které se zúčastnily i dívky z Volfartic.
Soutěž se konala 31. května v Žandově, umístění dívek bylo následující:
5. místo obsadily Anička Rejnartová a Nikola Havránková,
na 4. místě se umístila Anežka Erbenová.
Krásné třetí a zároveň bronzové místo získala Barbora Tomková.
Blahopřejeme.
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Ze života školy

Poslední měsíc školního roku
4. června se vydali školáci na výlet do Prahy. Nejprve se projeli parníkem po Vltavě, pak se vydali přes Letenské sady na Hrad.
Na Pražském hradě si prohlédli Chrám sv. Víta, starý královský palác s Vladislavským sálem, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku
a muzeum hraček. Další zajímavé stavby si děti prohlédly ještě z Vltavy při projížďce na parníku. Všem se výlet moc líbil, jen nás
moc mrzí, že se zúčastnilo pouze 18 žáků.
Školáci pojedou na výlet ještě jednou společně s dětmi z mateřské školy 17. června do zámku v Ploskovicích, kde je čeká
představení O jezerní královně přímo v zámeckých komnatách.
24. června nás čeká atletický trojboj v Novém Oldřichově.
25. června se koná jako každý rok slavnostní akademie při příležitosti rozloučení s předškoláky.
26. června vyhodnotíme celoroční soutěže, 27. rozdáme vysvědčení, a pak už hurána prázdniny.
Poděkování
Děkujeme paní starostce a zastupitelům Volfartic za příspěvek na výlety a kulturní akce pro děti ve výši 40.000,- Kč.
Děkujeme paní Martině Kupcové za to, že po celý rok vedla kroužek aerobiku, Vendule Kacafírkové za vedení kroužku mažoretek, členům Sboru dobrovolných hasičů za přípravu každoročního Hasičského dne.
Děkujeme také záchranářům z České Kamenice, kteří nám ukázali v průběhu hasičského dne svou práci.
Dále děkujeme pánům J. Bartákovi, P. Polákovi, D. Tomkovi, J. Kacafírkovi, J. Kvapilovi,I. Svobodovi, L. Záhorovi
a M. Šilhavému za příspěvek ve výši 1.100,- Kč ( budou za něj nakoupeny pomůcky do školní družiny).
Oznámení – provoz o prázdninách
Oznamujeme všem rodičům, že mateřská škola bude z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí po celou dobu letních prázdnin
uzavřena. V provozu nebude ani školní kuchyně, proto nebudeme vařit pro cizí strávníky.
Zápis do MŠ
Na webových stránkách školy je vyvěšen seznam přijatých dětí , resp. Jejich registračních čísel, do MŠ ve školním roce 2014/15.
Žádáme rodiče přijatých dětí, aby si v posledním srpnovém týdnu vyzvedli evidenční listy dětí a nechali je potvrdit pediatrem.
Přejeme všem krásné léto. Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Volfartice
Ukázka práce dětí
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TJ Sokol Volfartice – oddíl stolního tenisu
Průběžná tabulka OP 1 stolního tenisu po odehraném 17. kole z celkových 18-cti v sezoně 2013/2014.
poř.

oddíl

záp

vít

rem

por

skr

sko

re

body

1

TJ N.Bor D

16

14

0

2

0

208

:

80

44

2

Sokol Volfartice

16

13

1

2

0

209

:

79

43

3

Doksy-Mimoň B

16

11

1

4

0

193

:

95

39

4

TJ N.Bor E

16

8

2

5

TJ K.Šenov B

16

7

0

6

0

150

:

138

34

9

0

136

:

152

30

6

Cvikováček B

16

6

1

9

0

135

:

153

29

7

SKST Cvikov B

16

5

1

10

0

117

:

171

27

8

ST Sloup v Č. A

16

4

2

10

0

129

:

159

26

9

ST Sloup v Č. B

16

0

1

15

0

60

:

228

17

10

Doksy-Mimoň C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rádi bychom Vás i v tomto čísle Občasníku informovali o průběhu konce sezóny 2013/2014. Poslední dvě kola soutěže jsme
nakonec zvládli uhrát vítězně, ale nutno podotknout, že soupeři neodehráli zápasy ve svých nejsilnějších sestavách. Pro nás
to nakonec znamenalo druhé místo, které je veliký úspěch.
Vzhledem k tomu, že družstvo TJ. N. Bor D z organizačních důvodů nenastoupilo a přenechalo nám možnost utkat
se v kvalifikaci a následné baráži o postup do KP2 Libereckého kraje, dostali jsme příležitost prezentovat obec i za hranicemi
okresu a získat další zkušenosti. Bohužel v samotných kvalifikačních bojích nám štěstí tolik nepřálo, protože jsme nemohli využít
S. Kopeckého vzhledem k jeho dlouhodobému zranění a náš nejlepší hráč V. Sap utkání odehrál s velikými bolestmi zad.
V kvalifikaci se mezi sebou utkali vítězové všech okresů v Libereckém kraji s tím, že první dva týmy postupovali přímo do KP2
a další dva čekala baráž se 3. a 4. týmem od konce v tabulce KP2. První utkání jsme sehráli proti Sokolu Turnov C a prohráli těsně
7:9. V dalším utkání proti Jablonci nad Nisou F jsme již vzhledem k síle soupeře prohráli 1:9. Poslední utkání pro nás s ohledem
na zdravotní stav V. Sapa a cestování nemělo význam odehrát. Rozhodli jsme se odstoupit a šetřit síly na baráž, kde nás po losu
čekal soupeř Orel Studenec u Horek A.
Baráž začínala ve Studenci, kam jsme vyrazili v plné sestavě a zvědaví na sílu soupeře. Utkání začalo 4-hrou, ve které
za nás nastoupila dvojice M. Čech a V. Sap. Bohužel po velmi vyrovnaném boji jsme prohráli. Dále jsme nastoupili ve složení
M. Čech, V. Sap, S. Kopecký, Z. Najman a M. Najman. Již od začátku byla patrná síla soupeře, který celý rok nastupoval ve vyšší
soutěži. I přes to, že M. Čech a V. Sap (dříve vyšší soutěže hráli) dokázali svým soupeřům konkurovat, nakonec utkání skončilo
v poměru 9:4 pro domácí Studenec.
Druhé kolo baráže jsme odehráli, vzhledem k nevyhovujícím podmínkám v domácí herně, v herně Lokomotivy Č. Lípa.
Kolegům z Č. Lípy ještě jednou děkujeme za to, že nám u nich utkání umožnili odehrát a vytvořili nám navíc velmi příjemné
prostředí a diváckou kulisu. Po zkušenostech z prvního utkání jsme již tušili, co od soupeře očekávat, ale nehodlali jsme nic
odevzdat zadarmo. Soupeř navíc přijel v o trochu silnější sestavě. Utkání pro nás začalo dokonce velmi slibně, když naše dvojice
(M. Čech a V. Sap) dokázala vyhrát první 4-hru. Dlouho jsme se soupeřem drželi krok, ale nakonec se ukázala síla a větší zkušenosti
soupeře, a tak Studenec zvítězil i ve druhém utkání baráže v poměru 5:9.
V létě nás tedy čeká opět příprava na OP1 naplánovaná oprava osvětlení ve druhé hrací místnosti. V jednání je i výměna
podlahové krytiny, za což ještě jednou děkujeme Obecnímu úřadu.
Děkujeme a držte nám i nadále palce - TJ Sokol Volfartice

m

Klub maminek VLČÁTKA - Červen 2014

17. 6. 2014 PV - pracovní tvoření: Veselé kolíčky.
Vytvoříme si malované kolíčky, třeba na připevnění vzkazů.
24. 6. 2014 HV - hudební tvoření: Loučení s Vlčátky, zahradní oslava,
soutěže pro děti, odměny, zpívání dětských hitů.
Přeji Vlčátkům a jejich maminkám pohodové a sluníčkové prázdniny.
Těším se na setkání v novém školním roce.
Máťa
O prázdninách se můžete scházet s Nikčou (a Michalkou). Budou pro Vás připravovat tvořivé programy. Bylo by dobré předem
zavolat a ověřit si termín setkání. tel.: 722 687 848.
Předpokládané termíny setkání každé úterý od 9.30. do 12.00 hodin:
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
tisk na recyklovaný papír
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