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Vážení občané,

Poděkování

i když to není mým zvykem, tentokrát výjimečně několik slov úvodem. Vzhledem ke končícímu volebnímu
období bych ráda těm, kteří se svými nápady, připomínkami, osobní pomocí, a někdy i kritikou, podíleli
na dění v obci a jejím rozvoji, poděkovala. Užijte si
příjemných podzimních dnů.
Marie Bernátová, starostka obce

O prázdninách byla do herny ve škole nainstalována
nová svítidla. Děkujeme tímto firmě MODUS spol.
s r.o., která je škole darovala, a také členům TJ Sokol
Volfartice – oddíl stolního tenisu, kteří je ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu připevnili
a uvedli do provozu.
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Informace
Územní plán obce

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Volfartice se uskuteční ve středu 17. 9. 2014 od 15 hodin v kulturním sále
č.p. 60, Volfartice.
Do návrhu Územního plánu je možné nahlédnout do 24. 9. 2014 na těchto místech:
v budově Obecního úřadu Volfartice,
u pořizovatele, v budově Městského úřadu Česká Lípa – úřadu územního plánování,
na webu města Česká Lípa a obce Volfartice.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky.
Každý může uplatnit připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny.
Lhůta pro podání námitek, připomínek a uplatnění stanovisek je nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
tj. do 24. 9. 2014. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají volby do zastupitelstva obce.
Ve stejném termínu se také konají volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 17. a 18. 10. 2014.
V pátek 10. října je možno hlasovat od 14 do 22 hodin, v sobotu 11. října pak od 8 do 14 hodin.
Volební místnost je v 1. patře obecního úřadu.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 7. října 2014.
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Sběrové dny
NEDĚLE 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, elektronářadí, elektronické hračky, apod.
20. a 21. září 2014 – sběr velkoobjemového a komunálního odpadu
Do velkoobjemového odpadu patří: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ.

Sbírka použitého ošacení a domácích potřeb
8. - 11. 9. 2014 od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři obecního úřadu můžete odevzdat:
letní a zimní oblečení
lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, ubrusy,…
2
látky (min. 1 m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby – nádobí, skleničky
přikrývky, polštáře a deky
obuv
hračky
Co do sbírky nepatří:
elektronika, el. domácí spotřebiče
matrace, koberce, nábytek,…
jízdní kola, kočárky,….
Prosíme, odevzdávejte věci funkční, nepoškozené, zabalené do pytlů či krabic tak, aby se nepoškodily transportem.
Všem dárcům předem děkujeme!
Sbírku pořádá občanské sdružení Diakonie Broumov spolu s Obcí Volfartice

Oprava silnice III. třídy a místních komunikací
Firma Vodohospodářské stavby Teplice v současné době opravuje propustek a opěrnou zeď u č.p. 236 (obecní dům) a č.p. 222
(bývalá svíčkárna) na silnici III. třídy, kterou má ve vlastnictví Liberecký kraj.
Z tohoto důvodu je provoz na silnici III. třídy v tomto úseku výrazně omezen:
Osobní auta a vozidla do 2,5 t - průjezd omezen semafory
Vozidla s větší tonáží (nákladní, autobusy,…) - úplná uzavírka
Objízdná trasa je stanovena odborem dopravy Městského úřadu Česká Lípa takto:
Z České Lípy přes Žandov do Volfartic na otočku.
Autobusy linky č. 500 462 dopravce ČSAD Česká Lípa, a.s. jedoucí z České Lípy do Kamenického Šenova (České Kamenice)
jezdí po trase objížďky a dále pokračují po pravidelné trase. Tyto spoje nebudou zastavovat ve Stružnici, Horní Polici a Žandově.
Pro občany Horní Libchavy a spodní části Volfartic jsou zavedeny dočasné spoje v trase Česká Lípa - Horní Libchava Volfartice OÚ podle zvláštního jízdního řádu obsluhované minibusem.
Tyto spoje nahradí i pravidelné posilové spoje 7, 10, 11, 41, 42, 43, 46 a 48 vedené jen v úseku Česká Lípa – Volfartice, OÚ
Současně také probíhá rekonstrukce těchto místních komunikací a ploch (vše v k.ú. Volfartice):
k Břečkům, k sl. Slaměné, kolem Zd. Píchy a k Miřatským
k Matouškům
ke Šleierům
ke Karlům
kolem bytovek a k panu Hazuchovi
od školy k rybníku
V průběhu opravy bude provoz na komunikacích velmi omezen.
Děkujeme za pochopení.

2

p

POZVÁNKY
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ

2014
6. 12. Mikulášská
13. 12. Vánoční dílna na tvrzi
20. 12. Adventní koncert
30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12. Adventní zastavení

2015
24. 1.
14. 2.
7. 3.
28. 3.
30. 4.
30. 5.

Hasičský bál
Masopust a zabijačka
Vítání občánků
Velikonoční dílna
Pálení čarodějnic
Den dětí

4. 7.
Volfartická pouť
29. 8. Loučení s létem
5. 12. Mikulášská
12. 12. Vánoční dílna na tvrzi
19. 12. Adventní koncert
29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. Adventní zastavení

Podrobné informace budou zveřejněny na vývěskách a internetových stránkách obce.
Jste srdečně zváni.

Místní knihovna
Místní knihovna se nachází v první patře obecního úřadu, dlouholetou knihovnicí je paní Krista Holanová.
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.
Všem dárcům předem děkujeme!
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Klub maminek VLČÁTKA

Setkávat se budeme ve ČTVRTEK vždy od cca 9.30 do 12.00 hod. Každý první čtvrtek v měsíci se sejdeme v tělocvičně ZŠ.
ZÁŘÍ 2014 Téma měsíce: OVOCE,HOUBY
11.9. písnička s pohybem: STOJÍ BEDLA, vybarvování OVOCE
18.9. malování: HRUŠKY, JABLKA – zapouštění barev
25.9. MODELÍNA: modelujeme houby
ŘÍJEN 2014 Téma měsíce: DRACI,VÍTR
2.10. tělocvična, básnička s pohybem: DRACI, hra na vítr
9.10. malování DRAKA, skládání ocasu
16.10. písnička O DRÁČKU, kreslení VĚTRU- hra s liniemi, prstové barvy
23.10. KERAMIKA – podzimní obrázek
30.10. trhání barevného papíru, lepení: VĚTRNÍK
LISTOPAD 2014 Téma měsíce: LISTÍ, JEŽEK
6.11. - tělocvična-básnička s pohybem: JEŽEK
13.11. ZÁPICH: práce s bramborovými tiskátky-ježeček
20.11. PŘÁNÍČKO: otisk vylisovaných listů, PODZIMNÍ SKŘÍTEK: lepení vylisovaných listů
27.11. BRAMBOROVO-BUKVICOVÝ JEŽEK- práce s přírodním materiálem, zapichování
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DÁMSKÝ KLUB

Setkání dívek a žen všech věkových kategorií se konají obvykle třetí pátek v měsíci od 18 hodin v klubovně Vlčátek, v přízemí
obecního úřadu.
Zkoušíme různé kreativní techniky, zveme si i zkušené lektorky.
Příspěvek na materiál je zpravidla 50 Kč.
19.9.
24.10.
14.11.

z

Podzimní věnec na dveře – s sebou si přineste slaměný věnec
Malujeme voskem – zažehlovací technika. Nazdobíme si triko, tašku (přineste si bílé s sebou), zkusíme vytvořit
originální přání nebo obraz.
Keramika – Adventní věnec, zvoneček a ozdobná tabulka s číslem popisným na dům. Vlastní návrhy vítány.
Nezapomeňte si vzít brýle, přezuvky, popř. nějakou mňamku.

Informace ze zasedání zastupitelstva obce konaných
červen - srpen 2014

Výsledek hospodaření za leden – červen 2014
Příjmy byly ve výši 10 357 212,38 Kč – plnění na 52 %, výdaje ve výši 8 224 351,49 Kč – plnění na 41 %.
Rozpočtové opatření
ZO schválilo rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu jak v příjmech, tak ve výdajích o částku 662 799 – dotace na obnovu mostu
u č.p. 75.
Pravidla při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků v majetku Obce
ZO schválilo Pravidla při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků v majetku Obce upravená dle nového občanského zákoníku.
Nabídka pozemků k pronájmu, pronájem pozemků
ZO schválilo uzavřít se sl. Barborou Kacafírkovou, Volfartice, Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 733, k.ú. Volfartice.
ZO schválilo uzavřít s manž. Mikovými, Stružnice, Nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 1009/2 označenou jako 1009/4,
k.ú. Volfartice.
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek 141/1, k.ú. Volfartická Nová Ves a dále schválilo uzavřít a panem Milanem
Pospíšilem, Česká Lípa, Nájemní smlouvu na tento pozemek.
2
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.č. 629, k.ú. Volfartice, o výměře 31 m .
Nabídka pozemků k prodeji, prodej pozemků
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 197, k.ú. Volfartice manželům Marýzkovým, Praha.
ZO schválilo nabídnout k prodeji pozemek p.č. 356/4, k.ú. Volfartice o výměře 1 457 m2 a dále schválilo tento pozemek prodat
2
manželům Mikovým, Stružnice, za cenu 100 Kč/1 m .
ZO revokovalo usnesení o prodeji pozemku p.č. 510, k.ú. Volfartice společnosti GALAXY INVESTMENTS a.s. Praha. Společnost
od záměru koupě tohoto pozemku ustoupila.
Pronájem nebytových prostor
ZO schválilo Pravidla pronájmu kulturního sálu.
Pronájem bytu
ZO vzalo na vědomí nabídku k pronájmu obecního bytu v č.p. 74, Volfartice.
Bezúplatný převod pozemků
ZO schválilo požádat St. statek Bílý Kostel v likvidaci o bezúplatný převod pozemků v katastru Obce Volfartice. Jedná se
o pozemky, na kterých má Obec stavbu nebo jsou součástí komunikací.
Výběrová řízení
ZO schválilo, aby zhotovitelem zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace v úseku č.p. 71 – č.p. 272 – Volfartice“ byla
firma SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa za nabídkovou cenu 1 324 974,96 Kč vč. DPH.
ZO schválilo, aby zhotovitelem zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místních komunikací – Volfartice“ byla firma Silnice
Žáček, s.r.o. Česká Lípa za nabídkovou cenu 2 989 149,76 Kč vč. DPH.
ZO schválilo, aby zhotovitelem zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace ke škole po povodni v roce 2013“
byla firma N+N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. za nabídkovou cenu 790 104,86 Kč vč. DPH
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Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci z Grantového řízení Stromy nadace ČEZ. Byla podána žádost na obnovení lipové aleje
od školy k rybníku.
ZO schválilo podat žádost o dotaci z programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji na nákup zábleskové rampy
včetně sirény a reproduktorů pro zásahové vozidlo.
ZO schválilo podat žádosti o dotaci z podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po povodni 2013“ – MMR ČR.
ZO schválilo podat žádosti o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství Dotačního fondu Libereckého kraje na
opravu výklenkové kapličky a výsadbu zeleně u hřiště.
Oprava střechy kostela
ZO schválilo poskytnout Římskokatolické farnosti Volfartice dar ve výši 50 000 Kč na opravu střechy kostela ve Volfarticích
– 1. etapa.
Oprava podlah v tělocvičně a herně ZŠ a MŠ
ZO schválilo cenovou nabídku firmy PODLAHY – INTERIER. CZ, Litoměřice – oprava parket v tělocvičně a zhotovení sportovní
podlahy v herně.
Pronájem prodejny
Od 22. 5. do 18. 6. 2014 byla obcí zveřejněna nabídka k pronájmu místní prodejny. Podmínkou bylo provozování prodejny
se sortimentem potraviny, drogerie, domácí potřeby. Minimální výše nájemného byla stanovena na 3 000 Kč/1 měsíc (tuto částku
platil i poslední nájemce), zálohové platby za energie a služby na 3 000 Kč/1 měsíc. Obec obdržela 7 nabídek, bohužel ani jedna
nabídka nebyla od občana Volfartic. Kritériem výběru nebyla jen nabízená výše nájemného, ale i podnikatelský záměr, otevírací
doba, možnost zaměstnání pro místní občany,…zastupitelé předem určili vše co, má zájemce o pronájem předložit (živnostenské
oprávnění, výpis z rejstříku trestů, bezdlužnost,…). Tři z předložených nabídek stanovené podmínky nesplnily, proto nebyly dále
posuzovány.
Dále byly posuzovány tyto nabídky:
Nabídka č. 1 – Jednota Rakovník – síť prodejen COOP
Nabídka č. 2 – Binh Bui Thi Thanh
Nabídka č. 5 – Tam Hoang Thi
Nabídka č. 6 – Ha Le Xuan
Jako nejvhodnější nabídka se jevila nabídka č. 1, a to především díky podnikatelskému záměru a dalším službám, které byly
nabízeny. Bohužel neobsahovala konkrétní údaj o otevírací době. Proto se zastupitelé dohodli projednat se zástupci Jednoty
otevírací dobu, dále zjistit, jak budou vybíráni pracovníci pro prodejnu. Pokud budou informace příznivé s firmou bude uzavřena
nájemní smlouvu, pokud ne, uzavře se nájemní smlouva se zájemcem, jehož nabídka byla posouzena jako druhá nejvhodnější –
paní Tam Hoang Thi, která již jeden obchod ve Volfarticích provozuje a ohlasy na její provoz jsou mezi obyvateli obce velmi dobré
(o tom svědčila i anketa přiložená k nabídce).
Dne 23. 6. 2014 jednala starostka obce se zástupkyní společnosti Jednota Rakovník paní Hromadovou. Paní Hromadová zjistila,
že v obci jsou dvě další prodejny, ptala se na jejich tržby, to starostka odmítla zodpovědět. Dále se paní Hromadová ptala na návrh
otevírací doby, paní starostka ji upozornila, že ostatní nájemci nabídli téměř celodenní otevírací dobu a zastupitelé tedy čekají
návrh:
Navrhovaná prodejní doba je Po – Pá: 6,30 – 10,30, 14 – 17, So, Ne: 8 – 11. pracovní doba se může měnit dle obratu. Dále se paní
Hromadová zeptala, zda má obec vytypované pracovníky. Tito by se museli vybrat, zaškolit min. 14 dní na jiné provozovně.
Pracovníci by si sami objednávali zboží, jednali s dodavateli, jejich plat by se skládal z pevné částky a částky pohyblivé – podíl
na tržbách, odpisy,…. Jednalo by se o dva pracovníky, kteří by se v provozovně střídali. Paní starostka uvedla, že si nedovede
představit, že by provoz prodejny vč. přebírání zboží, práce s počítačem, atd. zvládl jeden přítomný pracovník a ještě byl výrazně
finančně zainteresovaný na tržbách atd. Jednotě by vyhovovali pracovníci na brigádnickou smlouvu.
Dalším problémem ze strany Jednoty jsou dodavatelé, mají prodejny okolo Děčína, vše je daleko. Paní Hromadová se například
ptala, jací jsou v okolí dodavatelé pečiva. Z jednání dále vyplynulo, že se budoucí nájemci řádně neseznámili s návrhem nájemní
smlouvy, který jim starostka zaslala. Dále paní Hromadová uvedla, že sice jsou letákové akce, ale ne všechno zboží bude
na prodejně. Je nutno také zvážit prodej zeleniny.
Paní starostka paní Hromadové sdělila, že zastupitelstvo rozhodlo o výběru jejich firmy s podmínkou, že bude projednána rozumná
prodejní doba a vyjasněno zaměstnávání v prodejně. Se zastupiteli se sejde 24. 6. 2014 a ti rozhodnou, zda stále mají zájem
o nabídku jejich firmy, nebo dají přednost dalšímu zájemci.
Zastupitelé byli na setkání dne 24. 6. 2014 překvapeni přístupem Jednoty Rakovník, otevírací doba je pro občany nevyhovující, již
si zvykli na delší otevírací dobu u ostatních prodejen. Další informace z rozhovoru s paní Hromadovou vedou k závěru, že firma si
nezjistila předem o obci téměř žádné informace, zřejmě ani přesnou polohu, počet obyvatel, atd., zaměstnanci by byli zaměstnáni
za nevýhodných podmínek. Pro nižší riziko, že budou odepisovat by objednávali jen nejnutnější sortiment zboží a ten by se tedy
zúžil. Po informaci Jizerských pekáren by byl problém i s dodávkou pečiva, nemají se sítí COOP smlouvu.
Proto se zastupitelé shodli uzavřít nájemní smlouvu s paní Tam Hoang Thi, Česká Lípa, jejíž nabídka byla ve výběru nájemce
vyhodnocena jako druhá v pořadí.
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Různé
Obnova mostů po povodni v roce 2013
Na stránkách Ministerstva dopravy ČR byly dne 31. 7. 2014 zveřejněny informace o výsledku hodnocení žádostí o poskytnutí
dotací v rámci dotačního programu obnovy místních komunikací po povodni v roce 2013. Celkem bylo obcemi a městy z celé
republiky podáno 274 žádostí, 93 žádostí bylo schváleno. Za okres Česká Lípa bylo podáno 21 žádostí, z toho 15 bylo schváleno.
Naše obec má schváleny 4 žádosti z pěti podaných. Již jsme obdrželi i registrační listy, a to na obnovu čtyř mostů. Obnova mostu
u č.p. 75 již proběhla v tomto roce, ostatní mosty (u Ing. Sahuly, u Zd. Píchy a u penzionu Bach) budou rekonstruovány v roce
příštím. Celkové náklady činí 6 668 293 Kč, přislíbeno máme 5 665 049 Kč, vlastní podíl, který Obec uhradí, činí 1 003 244 Kč.

náklady
Most u č.p. 75

Dotace max.

Vlastní podíl

783 293

662 799

120 494

Most ev. Č. M-09

1 415 000

1 202 750

212 250

Most ev. Č. M-11

1 620 000

1 377 000

243 000

Most ev. Č. M-10

2 850 000

2 422 500

427 500

celkem

6 668 293

5 665 049

1 003 244

Pravidla pronájmu kulturního sálu
platba 500 Kč za celou akci, záloha 2 000 Kč (pokud bude doba pronájmu do 1 hodiny, bude se řešit individuálně)
za pípu platba 100 Kč za celou akci
při převzetí sálu podepíše nájemce protokol o převzetí a budou mu předány klíče
po skončení nájmu předá nájemce uklizený sál (vč. příslušenství) a klíče zástupci obce, nahlásí případné vady a oba
podepíšou protokol o předání
Pokud dojde ze strany nájemce k poškození vybavení, nebo nebude prostor uklizen, škoda, oprava nebo úklid bude
uhrazen ze zálohy. V případě, že bude při předání vše v pořádku, bude nájemci vrácena záloha ponížená o částku
odpovídající platbě nájmu (pronájem + pípa – vrátí se 1 400 Kč).
Na předváděcí a prodejní akce kulturní sál pronajímán nebude.
Pravidla prodeje, pronájmu pachtu
Nová pravidla jsou reakcí na nový občanský zákoník, který mimo jiné, zavádí staronový pojem - pacht. Pacht se nově vyděluje
z nájmu a osamostatňuje v § 2332–2357. Pacht se od nájmu odlišuje tím, že kromě práva užívat obsahuje ještě navíc právo požívat
věc, tudíž brát z ní užitky. Například pachtýř má právo v propachtované zahradě sklízet vypěstované ovoce a zeleninu („brát
z ní užitky“), kdežto nájemce nikoliv. Pachtovní smlouvou přenechává propachtovatel určitou věc pachtýři k dočasnému užívání
a požívání, který o ni pečuje jako řádný hospodář a za její užívání a požívání platí buď dohodnuté pachtovné nebo poměrnou část
výnosu z věci. Kromě této obecné úpravy je zvláště regulován zemědělský pacht, jde-li o zemědělský nebo lesní pozemek,
a pacht závodu (podniku).
Navrhovaná výše pachtovného, dle schválených Pravidel, činí minimálně 0,15 Kč/1 m2 a rok. Pacht pozemku se uzavírá zpravidla
na 5 let. Další novinkou plynoucí z nového OZ je to, že již není možno uzavřít nájemní smlouvu s následným prodejem pozemku.
Lze uzavřít pouze smlouvu nájemní nebo kupní. V nových Pravidlech již tedy není možnost uzavření smlouvy nájemní
s následným prodejem, ale pouze smlouvy kupní.
Nakládání s odpady
Vzhledem k nejasnostem ohledně toho, kolik Obec platí za odpady, kolik se platí v okolních obcích, proč se někde neplatí, atd.
uvádíme několik informací.
Skládka EKO ve Volfarticích není Obce, jsme pouze minoritními akcionáři.
Obec platí firmě EKO Volfartice, a.s. za ukládání na skládce, a to 400 Kč/1 tunu uloženého odpadu.
Obec neplatí zákonem určené poplatky, protože je skládka v našem katastru.
Obec platí firmě AVE CZ za svoz směsného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Firma EKO Volfartice odvádí ze zákona Obci základní složku poplatku za ukládání odpadu na skládku. Celková suma
závisí na tom, zda bude skládka prosperovat a také na tom, jaké změny budou zapracovány do Zákona o odpadech.
Uvažuje se o tom, že příjem ze základní složky poplatku by měl být příjmem kraje. Obec již tedy v budoucnu nemusí
ze skládky získávat takové finanční prostředky, jako dosud.
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Jsou obce, kde se poplatky za odpady neplatí. V nich před několika lety došlo ke zrušení místních poplatků, ale zároveň
ke zvýšení koeficientu u daně z nemovitostí. Co bylo důvodem? Obec nepřišla o své zisky do rozpočtu, zisky z místního
poplatku nahradil příjem z daně z nemovitostí (občané často zaplatí za daň z nemovitostí více než za odpady), ale snížila
výdaje spojené s vymáháním pohledávek na poplatcích za odpady. Daňové nedoplatky totiž vymáhá Finanční úřad a ne
Obecní úřad. Jedná se například o město Česká Lípa či Žandov. Města si upravila koeficienty daně z nemovitostí tak,
že pokud budeme uvažovat o stejné nemovitosti, pak ve Volfarticích zaplatíme daň z nemovitosti ve výši 280 Kč,
v Žandově 560 Kč a v České Lípě 1 120 Kč.
V Novém Oldřichově se platí poplatek za odpady ve výši 500 Kč na občana, stejně tak je tomu i ve Stružnici. V Horní
Libchavě platí občané 600 Kč.
V tabulce jsou shrnuty příjmy a výdaje týkající se nakládání s odpady za uplynulé dva roky.
Tříděný odpad

2012 – 27,922 tun

2013 – 31,788 tun

Směsný odpad

2012 – 254,78 tun

2013 – 274,74 tun

Náklady obce

2012
Známky

2 520 Kč

5 622,50 Kč

Pytle

4 389 Kč

3 162,50 Kč

29 736 Kč

29 984 Kč

AVE - 231 192 Kč
EKO - 117 259 Kč

AVE - 240 216 Kč
EKO - 128 745 Kč

131 001 Kč

134 980 Kč

Nebezpečný odpad

66 653 Kč

29 938 Kč

Velkoobjemový odpad

22 003 Kč

36 818 Kč

604 753 Kč

609 466 Kč

Celkem náklady jednoho poplatníka

790, 53 Kč

800,88 Kč

Příjmy od občanů
(poplatky za odpad vč. prodeje pytlů )

272 441 Kč

274 035 Kč

Odměna za tříděný odpad EKO-KOM

71 557 Kč

77 196,50 Kč

Celkem příjmy

343 998 Kč

351 231,50 Kč

Doplatek obce

260 755 Kč

258 234,50 Kč

Pronájem nádob
Svoz SKO
Tříděný odpad

Celkem výdaje

š

2013

Ze života školy

Podlahy v herně a tělocvičně, venkovní stůl
Děti z místní ZŠ a MŠ se mají po prázdninách na co těšit. V herně je nová sportovní podlaha, je vymalováno, v tělocvičně jsou
zrekonstruované parkety. Venkovní stůl, který přibyl na zahradě, budou děti při svých hrách jistě hojně využívat. A možná,
že se tu odbude i nějaká ta vyučovací hodina….

Nový školní rok je tady
Prázdniny jsou definitivně za námi a nový školní rok 2014/15 začal. O prázdninách ve škole probíhaly opět opravy díky finančnímu
zajištění z Obce - v tělocvičně jsou zrekonstruované parkety, v herně byla položena pružná sportovní podlaha a celá místnost byla
nově vymalována.
První školní den letos připadl na pondělí 1. září. Tento den byl slavnostním dnem především pro prvňáčky, kterých přišlo
v letošním školním roce 6, ale i starší školáci se už prý na školu těšili. Do druhého ročníku nastoupilo 9 školáků, třetí ročník zahájili
4 žáci, čtvrtý 3, a v pátém ročníku se letos učí 6 žáků. Celkový počet žáků tedy zase o trochu narostl.
V mateřské škole máme přihlášených 22 dětí, některé však nastoupí až v průběhu školního roku.
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Na co se mohou děti těšit v průběhu prvních dvou měsíců:
Září
tradiční podzimní výlet
divadelní představení
zahájení celoročních soutěží (sběr papíru, recyklohraní)

Říjen

zahájení zájmových kroužků (dle zájmu dětí)
turnaj málotřídních škol ve vybíjené

Všem dětem a jejich rodičům přeji, aby školní rok 2014/2015 byl úspěšný, zajímavý, plný poučení, zábavy a legrace.
Mgr. Jana Junková

J Sokol Volfartice – oddíl stolního tenisu
A JE TO TADY! NOVÁ SEZONA 2014/2015 ZAČÍNÁ SE SPOUSTOU NOVINEK A ZMĚN
Ano, jak již nadpis tohoto příspěvku napovídá, tak v našem oddílu stolního tenisu TJ Sokol Volfartice se za dobu dvou měsíců,
co jsme si dali mezisezónní prázdniny, odehrálo mnoho novinek, které se v tomto příspěvku pokusíme vyjmenovat.
Novinka č.1: Oddíl TJ Sokol Volfartice se díky velmi úspěšné sezóně 2013/2014 rozrostl o další aktivně hrající členy, což má
za následek vytvoření dalšího družstva. Od sezóny 2014/2015, to znamená již letos, tedy budou Volfartice reprezentovat dva týmy
a to TJ Sokol Volfartice "A" a TJ Sokol Volfartice "B”.
Krajský přebor KP2:
Soupiska "A-čka" - Čech Milan ml. (vedoucí), Sap Václav, Najman Marek, Kopecký Stanislav.
Náhradníci "A" týmu - Najman Zdeněk, Štěrba Tomáš.
Okresní přebor OP2:
Soupiska "B-éčka" - Hau Martin,(vedoucí), Najman Zdeněk, Štěrba Tomáš, Kopecký Karel,
Guzek Karel, Kühnel Pavel, Palounek Jaroslav, Konrád Pavel.
Novinka č.2: V minulém měsíci proběhlo zasedání funkcionářů stolního tenisu pro Liberecký kraj, kde bylo rozhodnuto,
že krajský přebor bude rozšířen o další týmy, tak aby skupina KP2 čítala minimálně 10 oddílů. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme
se díky umístění v předchozí sezóně okresního přeboru OP1 umístili na postupové příčce, tak jsme byli osloveni funkcionáři
asociace, zdali bychom krajský přebor hráli. Jelikož se již jedná o vyšší soutěž na vysoké hráčské úrovni, tak bylo třeba splnit některé
podmínky, abychom se mohli KP2 účastnit. Nejdříve jsme museli splnit určité podmínky, které uvádíme v novince č.3
a až poté se o KP2 ucházet. Vše se nakonec podařilo splnit a tak VOLFARTICE poprvé za více než dvacetiletou historii budou
hrát krajskou soutěž a ne pouze okresní, jak tomu bylo doposud. Budeme rovnat své síly s velkými městy Libereckého kraje,
jako jsou například Liberec, Jablonec n. Nisou, Chrastava, Turnov a další.... Soupiska týmů, které KP2 v sezoně 2014/2015 budou
hrát, je zde:
1. TJ Sokol Turnov C
2. TJ Sokol Vesec A
3. TJ Sokol Turnov B

4. TJ Sokol Nová Ves n. P. A
5. TJ Spartak Rokytnice nad Jiz. A
6. SKST Liberec J

7. TJ Doksy-Mimoň A
8. TJ Volfartice
9. Orel Studenec u Horek A

10. TJ Spartak Chrastava B
11. TTC Preciosa Jablonné v Pod. A

Je to obrovský úspěch, který, pevně věříme, bude naši obec reprezentovat za hranicemi okresu Česká Lípa. Je úsměvné, že se již
dnes některé týmy ze všech koutů Libereckého kraje ptají co ty Volfartice jsou za obec, kde leží, kde a jak hrají, jakou mají základnu,
podmínky apod. I návštěvnost našich oddílových www stránek se výrazně zvýšila, což svědčí o zvýšeném zájmu o náš oddíl
a o informovanosti na jednotlivé hráče.
Novinka č.3: Jak jsme již uvedli v příspěvku č.2, proto, abychom mohli krajskou soutěž hrát, bylo třeba splnit určité podmínky.
Jedna z hlavních podmínek je ta, že hrací prostory musí splňovat přesné předpisy vydané ČAST o minimálních rozměrech místností
pro jeden stůl, o minimální intenzitě osvětlení nad stoly, kvalitě podlahy, zázemí pro hráče apod. Vzhledem ke skutečnosti,
že veškeré domácí zápasy hrajeme v prostorách školy ve Volfarticích a že jedna z heren je určená i pro volno zábavové aktivity dětí,
tak bylo zapotřebí provést určité stavební úpravy této místnosti. Investice do těchto úprav byla nemalá a tímto patří obrovský dík
našemu současnému zastupitelstvu obce a to konkrétně paní Mgr. Bernátové, panu Erbenovi a dalším členům zastupitelstva. Díky
usilovnému jednání a hledání nejvhodnějšího řešení se nakonec podařilo prosadit celkovou rekonstrukci herny a to tak, že byla
nahrazena stávající podlahová krytina za certifikovanou protiskluzovou sportovní podlahu. Dále byla vyměněna stávající zářivková
tělesa za zcela nová, která nejen že splňuji předepsanou minimální intenzitu osvětlení nad stoly, ale bohatě ji překračují, takže
i především starší hráči s horším zrakem na hru vidí mnohem lépe. Dále byla provedena rekonstrukce a vysprávka omítek
s kompletní novou výmalbou. Aby toho nebylo málo, tak i v druhé herně (tělocvičně) se obec rozhodla provést rekonstrukci stávající
parketové podlahy drobnými opravami, vybroušením nerovností a opatřením nového krycího tvrdo laku, takže i tělocvična nyní
splňuje velmi vysoké parametry hracího prostoru. Ještě jednou za toto vše děkujeme zastupitelstvu obce a v neposlední řadě škole
samotné, která nám umožňuje v jejich prostorách hrát a trénovat. Věříme, že i samy děti tyto provedené změny přivítají s nadšením
po návratu z letních prázdnin do školních lavic, jelikož výsledek je posun směrem dopředu ke zkvalitnění herních prostor.
To by bylo z výčtu zásadních změn prozatím asi vše. Nová sezóna 2014/2015 začíná po letních prázdninách a jak bylo zvykem
z loňské sezóny, tak i letos Vás budeme informovat o jednotlivých výsledcích obou týmů "A" i "B" na našich internetových
stránkách www.sokolvolfartice.cz. Držte nám palce, zůstaňte nám věrni a rádi Vás přivítáme na domácích zápasech jakožto
publikum, které podpoří svůj domácí tým. Rozpis zápasů ještě nebyl zveřejněn, ale o termínech samozřejmě budete včas
informováni.
Tomáš Štěrba
tisk na recyklovaný papír
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