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Volfartický občasník
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vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 27. května 2013

Informace
Zápis do mateřské školy

Přihlášky a žádosti o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout v MŠ nebo v kanceláři
ředitelky školy. Vyplněné a pediatrem potvrzené přihlášky budou přijímány
do 10. 6. 2013, každé bude přiděleno registrační číslo.
Do 30. 6. 2013 bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
Seznam přijatých dětí, respektive jejich registračních čísel (pořadí přihlášky)
bude vyvěšen na webu 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.

POZVÁNKY
DEN DĚTÍ je opět tady !
Přijďte si v sobotu 1.6. 2013 zahrát na SKŘÍTKY!
Čeká Vás skřítkovská stezka plná překvapení, napětí, dobrodružství a úkolů.
Těší se členky OS Slunovrat, paní učitelky z MŠ a ZŠ, hasiči a další milí pomocníci.
Sledujte aktuální letáky s bližšími informacemi.
Volfartická pouť
Srdečně všechny zveme na již tradiční Volfartickou pouť, která se bude konat v sobotu 6. 7. 2013 na hřišti.
Připravujeme pro Vás bohatý program, nebude chybět ani hasičská fontána. Plakáty s podrobnými informacemi naleznete včas
na vývěskách a internetových stránkách obce.
Zájezd do Dětenic
Na září letošního pro Vás připravujeme zájezd do Dětenic. Navštívíme barokní zámek, zájemci si mohou prohlédnout pivovar
včetně ochutnávky piv, případně posedět ve středověké krčmě. Bližší informace naleznete včas na vývěskách a internetových
stránkách obce.
Sběrové dny
31. 8. – 1. 9. 2013
Velkoobjemový komunální odpad:
např. matrace, nábytek, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, apod. - NE PNEUMATIKY
14. 9. 2013
Nebezpečný odpad: např. AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, výrobky pro zpětný odběr –
lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické hračky a nářadí APNEUMATIKY.
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Ohlédnutí
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Dne 30.3.2013 proběhl již 2. ročník turnaje ve stolním tenisu, který pořádal oddíl T J Sokol Volfartice pro všechny občany obce
a jejich přátele. V dětské kategorii byla účast opět mírně vyšší, než u dospělých. Děti se opět velmi dobře bavily a poctivě
bojovaly o každý bod. Aby také ne, ceny, o které soutěžily, byly dle jejich slov, více než lákavé (digitální fotoaparát 10Mpix.,
MP4 přehrávač,...). Byly vytvořeny 3 skupiny, ze kterých postupovaly vždy dva nejúspěšnější do skupiny o 1. až 6. místo
a zbylé děti bojovaly o 7. až 11. místo.
Turnaje se zúčastnily tyto děti:
Dominik Hašek, Matěj Šantrůček, Veronika Pstrongová, Ivana Vladimirova, Veronika Pantoflíčková, Julie Drábková,
Shadi Salach, Marek Čech, Štěpán Pícha, Radka Šedivá a Jiřina Rácová.
Konečné umístění dětí:
1. Hašek Dominik
2. Šantrůček Matěj
3. Pstrongová Veronika
4. Pantoflíčková Veronika
5. Pícha Štěpán
6. Šedivá Radka
7. Čech Marek
8. Salach Shadi
9. Vladimirova Ivana
10. Drábková Julie
11. Rácová Jiřina

Konečné umístění dospělých:
1. Záhora
2. Hlavan J. st.
3. Hlavanová V.

V kategorii dospělých byla účast mírně nižší než u dětí, ale zase se užilo spousty legrace a sportovní zábavy. I dospělá kategorie
bojovala o každý bod, jako by šlo o život :-)
Bohužel fotografií z této kategorie máme méně než u dětí a jejich kvalita rovněž není příliš dobrá, za což se omlouváme. Fotoaparát,
respektive fotograf, který fotil dětskou kategorii, musel již v čase turnaje dospělých odjet, a tak alespoň pár foteček z mobilního
telefonu snad postačí a neurazí... najdete na stránkách TJ Sokol.
Turnaje se zúčastnili tito dospělí:
Švandrlík F., Hlavanová V., Hlavan J. st., Hlavan J. ml., Čechová Š., Záhora, Čálek M., Čálková Š. st., Čálková Š. ml., Patrný R.
více info na www. sokolvolfartice.cz
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných dne 20. 3. a 24. 4. 2013

Nabídka pozemků k pronájmu, pronájem pozemků
ZO schválilo pronájem pozemku p.č. 1088, k.ú. Volfartice,
2
o výměře 5 993 m panu Marcelu Kholovi, Okrouhlá, Nový Bor.
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.č. 85,
2
k.ú. Volfartická Nová Ves, o výměře 1 545 m .

ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.č. 79,
2
k.ú. Volfartická Nová Ves, o výměře 4 656 m .

Nabídka ke směně pozemků
ZO schválilo záměr směnit pozemek p.č. 228, k.ú. Volfartická Nová Ves, o výměře 799 m2.
Hospodaření obce za leden – březen 2013
ZO schválilo hospodaření obce za toto období - příjmy ve výši 6 323 926,72 Kč, výdaje ve výši 3 109 851,32 Kč.
Nákup požárního vozidla
ZO schválilo nákup požárního vozidla MERCEDES – BENZ 112OAF.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Volfartice
ZO schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Volfartice za rok 2012 ve výši 13 744,34 Kč. Tato částka bude převedena
do rezervního fondu školy.
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Pravidla prodeje a samotěžby dřeva
ZO schválilo Pravidla prodeje a samotěžby dřeva. Tato pravidla jsou uveřejněna na internetových stránkách obce.
Odstranění domu č.p. 88
ZO schválilo, že uhradí odstranění stavby č.p. 88, Volfartice. Důvodem je havarijní stav budovy ohrožují životy osob a možnost
způsobení škody na majetku třetí osobě.
Příspěvek na soustředění dětí v aerobiku
ZO schválilo příspěvek na soustředění dětí v aerobiku ve výši 2 000 Kč.
Oprava místní komunikace včetně zábradlí od č.p. 71 k č.p 272 (bývalá hospoda)
ZO schválilo vyhlásit výběrové řízení na tuto zakázku. Práce by měly být realizovány po dokončení opravy mostu u bývalé
hospody.
Opravy v budově školy
ZO schválilo cenovou nabídku firmy Baláček Jaroslav – Truhlářství, Dubá, na opravu hlavních dveří v budově školy.
ZO schválilo cenovou nabídku firmy Střechy a stavby, Volfartice na opravu střechy na budově školy.
ZO schválilo cenovou nabídku pana Hendrycha, Stružnice, na opravu plotu kolem zahrady školy.
Nákup herních prvků na zahradu ZŠ a MŠ
ZO schválilo nákup herních prvků na zahradu základní a mateřské školy od firmy TR Antoš, Turnov.
Oprava rybníků
ZO schválilo vyhlásit výběrové řízení na udržovací práce na rybníce pod školou. Letos bude provedena oprava břehů hlavního
rybníka, poté bude následovat oprava náhonu.
Oprava mostu u bývalé hospody
ZO schválilo dodavatele na opravu mostu u bývalé hospody. Jedná se o firmu N+N Litoměřice. Oprava bude provedena během
prázdnin. Vzhledem k tomu, že most bude po nějakou dobu uzavřen, bude nutno místo objíždět po místní komunikaci od č.p. 71.

Aktuální přehled pozemků k prodeji a pronájmu
Prodej:
2
1. pozemek p.č. 113/2 (část původního pozemku p.č. 113) v k.ú. Volfartice o výměře 98 m .
Pronájem s následným prodejem - pozemky určené k zastavění rodinnými domy:
2

2

1. p.č. 122/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 2 829 m
2
2. p.č. 122/2 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1 773 m
2
3. p.č. 356/4 v k.ú. Volfartice o výměře 1 457 m

4. p.č. 4/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1 713 m
2
5. p.č. 33/4 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1 262 m
2
6. p.č. 134/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 2 349 m

Pronájem:

1. p.č. 244 v k.ú. Volfartice o výměře 374 m2
2. část pozemku p.č. 243 v k.ú. Volfartice o výměře 349 m2
(mimo cestu a část u Velenovských)

3. p.č. 85 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1 545 m2
4. p.č. 79 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 4 656 m2

Různé
Oprava silnic III. třídy
O tom, že stav silnice III. třídy v naší obci je po zimě naprosto nevyhovující, se jistě všichni každodenně přesvědčujeme.
Co s tím můžeme jako obec dělat? Prakticky nic. Majitelem je totiž Liberecký kraj, ve správě je má Krajská správa silnic
Libereckého kraje, která svou nečinnost stále odůvodňuje nedostatkem financí. Nyní se snažíme vyjednat možnost
spolufinancování kvalitních a rozumných oprav, bohužel, zatím bezúspěšně. Jediným výsledkem všech jednání bylo umístění
výstražných dopravních značek. A tak pouze jediná rada. Pokud dojde k poškození vozidla, je nutno vše nafotit, nejlépe mít svědka
a obrátit se na Policii ČR a KSSLK.
Plocha u mlýna
Obec odstranila stavbu bývalého mlýna, který byl v dezolátním stavu a hrozilo jeho zřícení. Plocha bude využita jako odpočinkové
místo jak pro návštěvníky obce, tak i pro místní.
Nyní nám firma Gabriel zpracovává projekt na sadovnické úpravy, návrh je zveřejněn na internetových stránkách obce.
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Cyklostezka Varhany
V letošním roce se, vlivem dlouhé zimy, rozběhly stavební práce na dokončení třetího, téměř 8,5 kilometru dlouhého úseku,
téměř o měsíc později. Zahájení prací bylo původně plánováno na polovinu března s termínem dokončení celé stavby
v polovině května. Nyní je tedy termín dokončení stanoven na konec června. Poté bude následovat kolaudační řízení, stavba
by měla být cyklistům k dispozici v srpnu, či na začátku září letošního roku.
Po dokončení bude cyklostezka měřit téměř 17 kilometrů. Investorem stavby je Svazek obcí cyklostezka Varhany, jejímž členem
je i naše obec. Ta se, stejně jako obce Horní Libchava a Nový Oldřichov, na financování cyklostezky nepodílela a nepodílí.
Většinu peněz na investici ve výši zhruba 55 mil. Kč získal Svazek z dotací jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury
a dále z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Velkým problémem je úklid cyklostezky. Na jeho zabezpečení bude Svazek vypisovat v letošním roce výběrové řízení,
nyní zajišťuje úklid firmaAVE. Po trase by také měly být umístěny odpadkové koše.
S dokončením stavby cyklostezky souvisí i oprava místní komunikace k nádraží. Projekt na tuto akci již máme zpracován, pokud
bude cyklostezka zkolaudována podle časového plánu a počasí to dovolí, bude místní komunikace ještě v letošním roce opravena.
Otočka autobusů
Další lokalitou, kterou plánujeme upravit, je otočka autobusů u prodejny.
V současné době neodpovídá normám z hlediska bezpečnosti silničního provozu, proto na projektu spolupracujeme s firmou
SaM Česká Lípa, která úpravy zpracovává po technické stránce. Dalším spolupracovníkem je firma Gabriel, ta navrhuje novou
výsadbu a parkovou úpravu. Návrh parkové úpravy je zveřejněn na internetových stránkách obce.
Bývalá sběrna
Obec zakoupila v dražbě areál bývalé sběrny u zastávky pod školou. Nyní plochy upravujeme, v budoucnu bychom zde chtěli
zřídit sběrné místo na tříděný a velkoobjemový odpad, případně i odpad „zelený“.
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Ze života školy

Blíží se konec školního roku
Poslední dva měsíce školního roku máme jako každý rok spoustu zajímavých akcí.
13. května se naše škola zúčastnila každoročního sportovního dne v Novém Oldřichově. Děti závodily ve třech disciplínách – hodu
míčkem, běhu a skoku z místa. I přes obrovskou konkurenci se družstvo našich nejmenších z MŠ umístilo na druhém místě.
BlahopřejemeAničce Rejnartové, Emilovi Hazuchovi, Sebastianovi Kudráčovi, Matějovi Tomkovi a Péťovi Zítkovi.
22. května vystoupí školáci s pohádkou Zvířátka a loupežníci na přehlídce divadelní tvorby málotřídních škol Sloupský tyjátr.
31. května nás čeká jako každý rok Hasičský den s cvičným požárním poplachem.
6. června jedou školáci na výlet do Prahy. Na Pražském hradě si prohlédnou Chrám sv. Víta, starý královský palác s Vladislavským
sálem, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Pak si Hrad prohlédnou ještě z Vltavy při projížďce na parníku.
Děti z mateřské školy pojedou na výlet 13. června do ZOO v Liberci, kde je kromě prohlídky ZOO čeká pohádka.
Od 17. do 21. června budeme se školáky a jedním předškolákem trávit týden poznáváním Českého ráje ve škole v přírodě
v Radvánovicích.
24. června k nám přijede kouzelník Marek a jistě potěší všechny děti svým programem.
25. června se koná jako každý rok slavnostní akademie při příležitosti rozloučení s žáky 5. ročníku a předškoláky. Po jejím skončení
čeká většinu školáků nocování ve škole.
27. června vyhodnotíme celoroční soutěže, 28. rozdáme vysvědčení, a pak už hurá na prázdniny.

Poděkování
Děkujeme 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,
členkám a členům Sboru dobrovolných hasičů za přípravu každoročního Hasičského dne.
Dále děkujeme pánům D. Tomkovi, J. Kacafírkovi, J. Kvapilovi, R. Patrnému, I. Svobodovi, L. Záhorovi a M. Šilhavému
za příspěvek ve výši 700,-Kč ( byly za něj nakoupeny pomůcky do školní družiny).
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy od slečen po prababičky,
poslední setkání před prázdninami proběhne v pátek 7. 6. 2013 od 18 hodin. Tentokrát
budeme pracovat s hmotou FIMO, vyrábět drobné „šperky“ – náušnice, přívěsky, apod.
Setkání se uskuteční v klubu maminek, pokud vás bude více, ve společenské
místnosti za prodejnou.
Cena je 50 Kč na osobu (obsahuje i výdaje na materiál).
Tvoření je vhodné i pro starší děti.
Těším se na poslední předprázdninové setkání.
Máťa

m

Klub maminek VLČÁTKA

Milé maminky, milá Vlčátka, blíží se nám konec školního roku a čekají nás poslední programy. Rádi uvítáme i maminky s dětmi,
které mezi nás ještě nedorazily.
28.5.

květen 2013
Hv – nová písnička Tancovala žížala

4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

červen 2013
Vv – Andílek - prstové barvičky – otisk ruček
Tv – Cvičení s básničkami a písničkami, nová básnička: Vláček
Pv – Kouzelná rybička – práce s víčky od PET-lahví a krepovým papírem
Hv – Loučení, opakování oblíbených písniček a doprovodem hudebních nástrojů.
Soutěže s odměnami, veselice pro děti.
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Informace pro občany
Cvičení pro ženy

Pondělní cvičení pro ženy, které vedla paní Šárka Patrná, se do odvolání ruší. Rádi bychom paní Patrné za vedení cvičení
poděkovali a popřáli jí hodně zdraví.

Občanské sdružení SLUNOVRAT
Naše sdružení již několik let připravuje pro volfartické i mimovolfartické děti a jejich rodiče pravidelné akce, především
velikonoční a vánoční dílny, oslavy Dne dětí, apod. Pokud byste se chtěli zapojit do organizace akcí OS, rádi Vás mezi sebe
přijmeme.
Informace získáte přímo na akcích nebo na tel: 733 637 359.

CENA ZA VÝVOZ SEPTIKŮ A ŽUMP
nabídka firmy Pavel Guštan Holany
Doprava 1km á 31,-Kč (možnost slevy, pokud se bude vyvážet více septiků najednou)
Manipulace každých započatých 30 minut 200,- Kč
Současná cena SčVaK – kal ze septiků a žump na ČOV 111,- Kč za 1m3
Ceny jsou uvedeny bez DPH, které činí 15%
Tel.: 606 935 052
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Ostatní informace
Služba hromadného rozesílání SMS – SMS rozhlas

Jedná se o alternativní řešení k místnímu rozhlasu. Prostřednictvím této služby je možno rozesílat nejen
varovné zprávy především před povodněmi, ale i různé informace z obce, jako jsou kulturní akce,
výluky v dodávce energie, vody, informace o konání zastupitelstev, sběrových dnů na velkoobjemový
odpad a nebezpečný a další…
Zájemci, kteří chtějí být informováni ze strany obecního úřadu pomocí SMS zpráv, se mohou
registrovat poskytnutím svého mobilního čísla na obecním úřadu nebo prostřednictvím formuláře
na internetových stránkách obce www.volfartice.cz (v pravém sloupci SMS rozhlas), kde se uvede
telefonní číslo a Vaše celé jméno.
Na základě této registrace Vám na zadané telefonní číslo zavolá úřednice obecního úřadu s dotazem,
o jaké informace budete mít zájem jako příjemci SMS zpráv – varovné před povodněmi či ostatní
informace z obce, nebo vše dohromady.
Registrace zájemců je však možná i pomocí odeslané SMS.
Cena odeslané SMS je účtována odesílatelům v běžné, nezvýšené výši dle tarifů jednotlivých operátorů.

k

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

tisk na recyklovaný papír

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