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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.
Upozorňujeme 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 2013 či pytle na odpad je možno si po zaplacení poplatku vyzvednout na obecním úřadě.
Upozorňujeme, že od 1. 3. 2013 již nebudou vyváženy popelnice bez známky na rok 2013.

Sběrové dny
6. a 7. dubna 2013 - Sběr velkoobjemového komunálního odpadu
Do velkoobjemového odpadu patří: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ.
27. dubna 2013 - 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.

Veřejně prospěšné práce

Očkování psů

Obec Volfartice přijímá pracovníky na veřejně prospěšné práce
(počet míst je omezen).
nástup v březnu 2013
zájemce musí být evidován na úřadu práce
přednost mají zájemci s trvalým pobytem ve Volfarticích
Máte-li o tuto práci zájem, informujte se na obecním úřadě
a na úřadu práce.

V dubnu opět proběhne očkování psů, přesný
termín bude zveřejněn na vývěskách
v obci a na internetových stránkách obce:
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www.volfartice.cz

Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2012
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2012
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí
Stav obyvatel k 31.12.2012

657
+ 25
+8
- 10
- 6
675

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

611
64

u

občanů trvale bydlících
(10 mužů, 15 žen)
(3 chlapečci, 5 holčiček)
(6 mužů, 4 ženy)
(3 muži, 3 ženy)
občanů trvale bydlících

Události v roce 2012

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 – 2 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
Velikonoční dílna na tvrzi
Pálení čarodějnic
Den dětí
Petropavlovská pouť
Mikulášské čertování
Vánoční dílna na tvrzi
Adventní koncert
Pravidelná setkání v Klubu maminek,
Dámském klubu a Klubu důchodců
Sportovní akce:
Turnaj ve stolním tenisu
Sjíždění Ploučnice
Cyklovýlet do okolí Nového Boru

Opravy, výstavba, jiné:
oprava žlabů a svodů na budově obecního úřadu
výstavba přístřešku pro vozidla na dvoře obecního úřadu
rekonstrukce mostu ev. č. M13
drenáž, svislé izolace a dešťová kanalizace u č.p. 74
výstavba přístřešku na dřevo u č.p. 74
opravy místních komunikací
opravy odvodnění místních komunikací
oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
poskytnutí neinvestičních transferů těmto spolkům: o.s. Slunovrat, TJ Sokol Volfartice – stolní tenis
poskytnutí příspěvku škole na ozdravné pobyty, školní výlety a kulturní akce
poskytnutí příspěvku na nákup knih do místní knihovny
poskytnutí příspěvku na soustředění dětí v aerobiku
nákup vybavení pro Malé hasiče v hodnotě
příprava nového územního plánu obce
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Žádosti o dotace:
Fond požární ochrany LK – „Nákup zásahových hadic, plovoucího čerpadla a motorové pily“
Fond požární ochrany LK – „Pořízení cisternové automobilové stříkačky“
Operační program Životní prostředí – „ Výměna oken, zateplení stěn a stropu a instalace nového kotle v rámci
stavebních úprav č.p. 60 – kulturně společenské centrum – probíhá schválení žádosti
Operační program Životní prostředí – „Obnova rybníčků ve Volfarticích“
Grantový fond Libereckého kraje – „Oprava výklenkové kapličky u hřbitova“
Ministerstvo kultury ČR – „Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého“
Grantový fond Libereckého kraje – „Pořízení digitálního územního plánu“
Grantový fond Libereckého kraje – „Pořízení místního rozhlasu“
Program z rozhodnutí zastupitelstva LK – „Nákup zařízení k úpravě bioodpadů z údržby veřejné zeleně“
Grantový fond Libereckého kraje – „Rekonstrukce mostu Volfartice“
Přidělené dotace:
Fond požární ochrany LK – „Nákup zásahových hadic, plovoucího čerpadla a motorové pily“
Ministerstvo kultury ČR – „Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého“
Grantový fond Libereckého kraje – „Pořízení digitálního územního plánu“
Grantový fond Libereckého kraje – „Rekonstrukce mostu Volfartice“
Uskutečněné prodeje pozemků:

Uskutečněný pronájem s následným prodejem:

pozemek p.č. 34/1, k.ú. Volfartická Nová Ves
část pozemků p.č. 662 a 663, k.ú. Volfartice

pozemek p.č. 68, k.ú. Volfartice

Uskutečněné koupě pozemků:
pozemek p.č. 763, k.ú. Volfartice (pod prodejnou)
Vydané dokumenty:
Pasport a projekt dopravního značení obce
Pasport místních komunikací obce včetně plánu zimní údržby
Pasport veřejného osvětlení
Pasport zeleně obce
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území
obce Volfartice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zásady užívání obecních bytů – Domovní řád
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Návrh zadání územního plánu obce
Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a majetku
Smlouva o úplatném převodu 40 kusů akcií společnosti EKO Volfartice, a.s.
Místní program obnovy vesnice na období 2013 – 2015
Zásady pro nájem bytů ve vlastnictví Obce Volfartice
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaného 30. 1. 2013

Nákup pozemků
Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo zakoupit
pozemky p.č. 314/1, 315, k.ú. Volfartice.

Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova na nákup techniky k úpravě bioodpadů z údržby
veřejných prostranství.

Hospodaření obce za rok 2012
ZO schválilo výsledek hospodaření za rok 2012 – příjmy
po konsolidaci 23 053 091,15 Kč, výdaje po konsolidaci
12 879 822,97 Kč. Výsledek hospodaření 10 173 268,18 Kč.

Nabídka pozemků k pronájmu
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.č. 1008,
2
k.ú. Volfartice, o výměře 5 993 m .

Zůstatek na účtech obce k 31. 12. 2012 činil 30 824 057,93 Kč.
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Pronájem pozemků
ZO schválilo pronájem pozemku p.č. 1025/4 o výměře
4 034 m2 panu Marcelu Kholovi, Okrouhlá.
ZO schválilo pronájem pozemku p.č. 976/9, k.ú. Volfartice
o výměře 11 335 m2 paní Renátě Šedivé, Volfartice.

Oprava veřejného osvětlení
ZO schválilo provedení oprav veřejného osvětlení
v návaznosti na výsledky revize veřejného osvětlení.
Zabezpečení areálu obecního úřadu kamerovým
systémem
ZO schválilo cenovou nabídku firmy RSC Alarm na realizaci
zabezpečovacího a kamerového systému.

Rybníky pod školou
ZO schválilo provedení udržovacích prací na rybnících
pod školou – oprava kamenné zdi, odbahnění.
Žádost o dotaci na opravu rybníků nebyla akceptována, stav
opěrné zdi je ale velmi špatný. Proto je obec nucena zahájit
udržovací práce i bez přidělení dotace.
Opravy místních komunikací

ZO schválilo zadat vypracování projektové dokumentace na opravy a případné odvodnění těchto místních komunikací v části
Volfartice.
místní komunikace k č.p. 114, 121
místní komunikace k č.p. 353
místní komunikace k č.p. 276
místní komunikace k č.p. 270
místní komunikace k č.p. 258
místní komunikace k č.p. 45
místní komunikace k č.p. 81 od rybníka
odvodnění u č.p. 12
Opravy těchto komunikací budou provedeny dle finančních možností buď v tomto nebo příštím roce. V letošním roce bude
provedena oprava místní komunikace kolem bývalé hospody a oprava sousedícího mostu. Na tyto akce byly projekty
vypracovány v loňském roce.

Volba prezidenta republiky
První kolo volby prezidenta České republiky proběhlo v termínu 11. 1 – 12. 1. 2013, ve dnech 25. a 26. 1. 2013 se konalo kolo
druhé.
Výsledky hlasování 1. kola v obci Volfartice
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Do druhého kola postoupili dle celostátních výsledků pan Miloš Zeman a pan Karel Schwarzenberg.
Výsledky hlasování 2. kola v obci Volfartice

Děkujeme tímto členům okrskové volební komise za zdárný průběh voleb v naší obci, poděkování také patří všem voličům,
kteří se volby zúčastnili.

v

Kam ve volném čase
Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2013
Červenec
6. 7. 2013 Volfartická pouť

Březen
10. 3. 2013 Oslava MDŽ
16. 3. 2013 Vítání občánků
16. 3. 2013 Hasičská zábava
23. 3. 2013 Velikonoční dílna
30. 3. 2013 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Září
Zájezd Dětenice – datum bude upřesněno
Prosinec – data budou upřesněna
Mikuláš
Vánoční dílna
Adventní koncert

Duben
30. 4. 2013 Pálení čarodějnic
Červen
1. 6. 2013 Den dětí
Zdravotní cvičení pro dámy všeho věku
Kdy: každé pondělí od 18 do 19 hodin
Kde: Volfartice, tělocvična školy
Cena: 50 Kč

TJ Sokol - stolní tenis
Tréninkové dny a časy: úterý a pátek od 18 do 20 hodin
Zápasové dny: sobota, neděle od 9 hodin
Kde: Volfartice, tělocvična školy

Jóga
Kdy: každý čtvrtek od 18 do 19,45 hodin
Kde: Volfartice, tělocvična školy
Cena: 40 Kč

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Volfartice pořádá pro občany obce turnaj ve stolním tenisu o hodnotné ceny, a to ve všech
věkových kategoriích.
Kdy: 30. 3. 2013
Kde: Volfartice, tělocvična školy
Přihlášení: přímo na místě, nebo e-mailem: Tomo29@seznam.cz
Startovné se neplatí.
Více informací naleznete v dostatečném předstihu na plakátech vyvěšených v obci, na internetových stránkách obce
a na internetových stránkách TJ Sokol Volfartice: www.sokolvolfartice.estranky.cz
5
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy, od slečen po prababičky, srdečně Vás zveme do Dámského klubu.
V měsíci březnu budeme vyrábět metodou pletení z papírových ruliček velikonoční košíček ve tvaru zajíčka, případně si
namalujeme mandalu, na dubnové setkání plánujeme vyzkoušet „africkou batiku“. Bližší informace budou zveřejněny
na vývěskách v obci a na internetových stránkách obce.

m

Klub maminek VLČÁTKA

Milé maminky, přijďte si s dětmi pohrát, něco namalovat či zazpívat!
Zveme všechny děti od 0 do cca 5 let.
Setkáváme se každé úterý od 9.30 v klubovně v přízemí obecního úřadu, vstup zdarma. Bližší informace, případné změny a spoustu
fotek najdete na internetových stránkách obce.
Program na měsíc březen:
5. 3. setkání bez programu (jarní prázdniny)
12. 3. TV: nová básnička s pohybem „Vyšlo slunce“ – protáhneme si tělo s básničkami a písničkami, pohoupeme se, pohrajeme se
v kuličkách...
19. 3. PV: velikonoční přání Vajíčko – čarování se zmizíkem, lepení korálků
26. 3. HV: nová písnička „Běžel tudy zajíček“ – zpívání oblíbených písniček
za doprovodu kytary a dětských hudebních nástrojů
Program na měsíc duben:
2. 4. VV: Jarní louka – malování temperou, tisk
9. 4. TV: nová básnička s pohybem „O semínku“ – protáhneme si tělo
s básničkami a písničkami, pohoupeme se, pohrajeme se v kuličkách...
16. 4. PV: zápich či stojící „Ovečka“ – trhání papíru, mačkání, lepení
23. 4. HV: nové písničky „Ztratil kos píšťalku“, „Na jaře“ – zpívání
oblíbených písniček za doprovodu kytary a dětských hudebních nástrojů
30. 4. VV: hrátky s kuličkami v krabici „Let včelky“

s

Občanské sdružení Slunovrat

Velikonoční dílna ve škole – 23. 3. 2013
Zveme všechny děti s rodiči na tradiční akci OS Slunovrat, tentokrát v netradičních prostorách – prostorách místní školy. Akci
pořádáme ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Volfartice, s jednotkou JSDHO a Obcí Volfartice. Připravili jsme
pro Vás spoustu velikonočních dílniček, divadelní představení i vynášení smrtky. Můžete se těšit na pečení velikonočních
perníčků, pletení pomlázek, zdobení kraslic korálky a dalšími výtvarnými technikami, plstění, výrobu „ovčího“ zápichu, zdobení
věnců, výrobu zvířátek ze sena...
Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách v obci a na internetových stránkách obce.
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Soukromá výuka angličtiny

Jsem lektorkou s 15ti letou praxí.
Nabízím individuální kurzy, skupinové kurzy, přípravu k maturitě. Dále doučování žáků a studentů, konverzaci a školu hrou.
Kontakt: 777 676 139 nebo mail: sarka.patrna@seznam.cz
Těší se na Vás Šárka Patrná
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Místní knihovna

Knihovna v budově obecního úřadu je otevřena ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Půjčování knih je bezplatné.
Nové knihy k zapůjčení:
Pro dospělé:
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

h

Pro děti a mládež:
Makej, makaku! – Krolupperová
Houboví skřítkové – Socha Radomír
Husité – Válková Veronika

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zásahy

Dne 3. 1. 2013 v 17:54 byl jednotce vyhlášen poplach.
Jednotka vyjela v počtu 1+8, na místo události jsme přijeli jako první. Celkem na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, PČRŽandov a ZZS Č.Lípa. Jednalo se o požár uskladněného palivového dřeva u krbových kamen. Jednotka provedla uhašení
a vynošení dřeva. Při zásahu byla použita dýchací technika. Hasiči svým včasným zásahem uchránili majetek v hodnotě
2,5 milionu korun.
Dne 12. 1. 2013 ve 21:12 vyjížděla jednotka v počtu 1+7 k požáru zahradní chatky (srubu) do obce Slunečná. Na místo události
jsme dojeli jako druzí po HZS LK.

Výcvik
Dne 19. 1. 2013 proběhl výcvik jednotky na místní požární nádrži. Hasiči zde nacvičovali záchranu tonoucího z ledové plochy.

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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Ze života školy
Volfartický masopust

V úterý 12. února žila již od rána naše škola
přípravami na odpolední masopustní průvod
a veselici. Na školáky i děti z mateřské školky
čekala spousta práce. Připravit chutné pohoštění
pro maminky, tatínky, babičky a dědečky není zcela
jednoduchý úkol.
Výroby pomazánek na chlebíčky se chopili starší
školáci ze třetí a páté třídy, prvňáčci a druháci pak
chlebíčky namazali a ozdobili zeleninou.
Zvláštní pozornost si zasluhuje vynikající vaječná
pomazánka, jejichž přípravy se statečně ujaly děti ze školky s paní učitelkou Peterkovou. Společnými silami se pak všichni podíleli
na pečení a zdobení staročeských lívanců a koláčků z listového těsta. Pak už jen zbývalo nanosit všechny ty dobroty do slavnostně
vyzdobené tělocvičny, rychle se převléknout do masek a maškar a vyrazit s masopustním průvodem do vsi.
Masopustní veselici zahájil pan místostarosta Pavel Erben slavnostním předáním dekretu o povolení masopustní veselice ředitelce
školy paní Janě Junkové. Po návratu z průvodu se děti těšily na hry a soutěže, ale především na to, jak bude rodičům chutnat
pohoštění, které pro ně celé dopoledne trpělivě připravovaly. Zábava v tělocvičně byla opravdu veselá. Děti soutěžily, tancovaly
a ochutnávaly dobroty společně s rodiči. Milé zpestření přineslo také hudební vystoupení manželů Patrných, jejichž písničky
rozezpívaly i mnohé dospělé. Především malí účastníci masopustní veselice odcházeli domů plní dojmů a s úsměvem ve tváři.
A to byla pro nás všechny, kteří se na přípravě masopustní veselice podíleli, ta největší odměna.
Děkujeme za nemalou finanční podporu Obci Volfartice, dále Klubu maminek Vlčátka za vyzdobení školní tělocvičny a také rodině
paní učitelky Soni Kacafírkové, která se nemalou měrou podílela na přípravě pohoštění - výborné moravské koláče pro nás upekla
Vendulka Kacafírková a neméně vynikající svatební koláčky paní Olina Drostová.
Poděkování patří také rodičům, kteří nás mile překvapili svou hojnou účastí a dobrou náladou, kterou do masopustní veselice
vnesli.
Učitelky ZŠ a MŠ Volfartice

Zápis do 1. ročníku
Dne 7. února proběhl v ZŠ a MŠ ve Volfarticích zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2013/14. Děti přicházely s úsměvem
bez strachu a trémy, protože školní prostředí moc dobře znají, mohly si ještě před zápisem společně s prvňáčky vyzkoušet,
jakto ve škole chodí. Ochotně předvedly své znalosti a schopnosti, a za odměnu dostaly průkaz školáka a drobné dárečky.
Zápisu se letos zúčastnilo 9 dětí, do ZŠ jich v září nastoupí 8, jedno dítě bude mít školní docházku odloženu o jeden rok
ze zdravotních důvodů. Přejeme všem budoucím školáčkům i jejich rodičům plno radosti a spokojenosti ve škole.
Mgr. Jana Junková – ředitelka školy
Upozornění na nové webové stránky školy: www.zsmsvolfartice.cz

tisk na recyklovaný papír

8

