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Informace
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013

V pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin se uskuteční volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky 2013.
Volební místností bude knihovna v 1. patře Obecního úřadu ve Volfarticích.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 24. 10. 2013.
Hlasování na voličské průkazy:
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán
(Volfartice + Nová Ves), může obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu.
Učinit tak může:
osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu tj. do 23. 10. 2013.
písemným podáním doručeným nejpozději dne 18. 10. 2013. Toto podání musí
být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zapsané prostřednictvím datové schránky.
Volič s voličským průkazem své volební právo může ve dnech voleb uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR
případně ve zvláštním volebním okrsku (v zahraničí).

Povodně 2013
V prvních červnových dnech zasáhly naši obec povodně. Bylo dosaženo III. stupně povodňové aktivity, k větším rozlivům potoka
naštěstí nedošlo. Přesto po sobě zanechala voda značné škody. Došlo k výraznému poškození čtyř mostů, několika místních
a účelových komunikací, vytopena byla jedna domácnost. Předběžný odhad škod na majetku obce činí 7 700 000 Kč. Na některé
z oprav požádala Obec o dotaci Ministerstvo dopravy ČR, o další finanční pomoc budeme žádat, pokud bude vypsán vhodný
dotační titul, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Povodí Ohře přislíbilo opravu břehových zdí, Krajská správa silnic Libereckého
kraje zahrnula do povodňových škod Kraje i dva poškozené propustky a břehovou zeď u č.p. 222. Na záchranných pracích
a likvidaci povodňových škod se podíleli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, pracovníci obecního úřadu, ale
i dobrovolníci z řad občanů obce. Za to jim patří velký dík.

Dokončení cyklostezky Varhany
Dne 6. září byla slavnostně otevřena třetí etapa cyklostezky Varhany. Celá cyklostezka je dlouhá téměř 17 kilometrů, začíná
nedaleko vlakového nádraží Střelnice v České Lípě, pokračuje přes Horní Libchavu, Volfartice a Nový Oldřichov až do
Kamenického Šenova, kde končí téměř u Panské skály. Stavba všech tří etap trvala 6 let, finanční prostředky na její výstavbu
ve výši 49 milionů korun byly získány především z dotací.
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Oprava mostu u bývalé hospody
V letních měsících byla provedena firmou N+N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. celková rekonstrukce mostu
u bývalé hospody. K předání stavby došlo 11. září.
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce konaných ve dnech
29. 5., 31. 7. a 19. 8. 2013

Celoroční hospodaření obce za rok 2012
Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 spolu se zprávou nezávislého auditora.
Příjmy po konsolidaci činily 23 053 091,15 Kč, výdaje po konsolidaci 12 879 822,97 Kč. Výsledek hospodaření byl tedy
10 173 268,18 Kč. Zůstatek na účtech obce k 31. 12. 2012 činil 30 824 057,93 Kč.
Hospodaření obce
Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za leden až červen 2013. Příjmy po konsolidaci činí 13 163 623,59 Kč t.j. 74,37%
z rozpočtu, výdaje po konsolidaci 6 321 925,45 Kč, t.j. 35,72% z rozpočtu.
Nabídka pozemků k pronájmu, pronájem pozemků
část pozemku p.č. 976/10
ZO schválilo nabídnout k pronájmu část pozemku p.č. 976/10, k.ú. Volfartice o výměře 913 m2 mezi pozemky p.č. 269/1,
272, 274/2, 274/3. O pronájem projevili zájem manželé Květa a Karel Lankašovi a dále Ing. Kuchár s paní Matuškovou.
Zájemci se dohodli pronajmout části pozemků přiléhajících k jejich nemovitostem. Části pozemku jim byly pronajaty.
pozemky p.č. 79 a 85, k.ú. Volfartická Nová Ves
ZO schválilo pronájem těchto pozemků panu Janu Kosťunovi, Nová Ves 11. Pozemky byly nabídnuty k pronájmu
od 25. 4. 2013 do 29. 5. 2013.
pozemek p.č. 656, k.ú. Volfartice
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.č. 656, k.ú. Volfartice o výměře 278 m2.
Pozemek byl pronajat panu Pavlu Hrimutovi, Volfartice 32. Pozemek byl nabídnut k pronájmu od 2. 8. do 19. 8. 2013.
Zápis do obecní kroniky za rok 2012
Zastupitelé schválili zápis do obecní kroniky za rok 2012, který vypracovala kronikářka obce paní Lenka Matulová.
Opravy mostů
V návaznosti na prohlídky mostů po povodních v červnu letošního roku zastupitelé schválili opravy mostů u č.p. 75, 147, 135
a 182 ve Volfarticích. Opravy by měly být provedeny v příštím roce.
Oprava místní komunikace k bývalé hospodě
Zastupitelé vzali na vědomí, že v letošním roce nelze provést plánovanou opravu místní komunikace k bývalé hospodě, nejdříve
je nutno opravit most u č.p. 75 – poškozen při povodních, havarijní stav.
Oprava místní komunikace k bývalému nádraží
Zastupitelé schválili, aby zhotovitelem opravy místní komunikace k bývalému nádraží byla firma SILNICE ŽÁČEK, s.r.o.
Navýšení počtu pracovních míst na VPP
Zastupitelé schválili navýšení počtu pracovníků na veřejně prospěšné práce o dva.
Nákup multifunkčního stroje – veřejná zeleň
Zastupitelé schválili zakoupení multifunkčního stroje na údržbu veřejné zeleně a případně i zimní údržbu.
Příspěvek na soutěž v aerobiku
Zastupitelé schválili poskytnout příspěvek ve výši 1 000 Kč na soutěž dětí v aerobiku.
Oprava rybníka pod školou
Zastupitelé schválili, aby zhotovitelem opravy rybníka pod školou byla firma Pittner Česká Lípa, s.r.o. Jedná se o zabezpečovací
práce, které řeší především havarijní stav břehových zdí u pozemku manželů Vápeníkových a u cesty ke škole.
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Dotace na opravy po povodních
Zastupitelé schválili podat žádost o dotaci na opravu mostu u č.p. 75 a dále na opravu cesty k panu Makáskovi a k panu Jiřímu
Píchovi. Tyto nemovitosti byly významně poškozeny v důsledku povodní v červnu letošního roku. Žádost byla podána
na Ministerstvo dopravy ČR. Další žádosti budou podány na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pokud bude vypsán příslušný
dotační titul.
Dotace pro poškozené domácnosti
Zastupitelé schválili podat žádost o dotaci na opravu bytu poškozeného v důsledku povodní v červnu letošního roku. Tuto dotaci
poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Rekonstrukce č.p. 60 – zateplení, kotelna
Zastupitelé schválili vyhlásit výběrová řízení na akce „Stavební úpravy č.p. 60 Volfartice – KSC – kotelna“ a „Stavební úpravy
č.p. 60 Volfartice – KSC – zateplení“
Zhotovitelem akce „Stavební úpravy č.p. 60 Volfartice – KSC – zateplení“ bude firma Tomáš Hlaváček, Litoměřice. Zhotovitel
na akci „kotelna“ nabyl zatím vybrán. Technický dozor investora bude vykonávat Ing. Vaněk.

Poděkování
Při květnových přívalových deštích nám byla zcela zaplavena studna, která je jediným zdrojem
pitné vody. Na naše požádání o vyčistění studny na obecním úřadě nám bylo vyhověno.
Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu a Jednotce sboru dobrovolných
hasičů ve Volfarticích za rychlou, obětavou a účinnou pomoc, kdy naše studna byla uvedena
do původního stavu.
Děkujeme

Jana a Jiří Novákovi
Volfartice 008

Vážení účastníci srpnového Skřítkování,
ráda bych Vám poděkovala za pomoc při další skvělé akci pro volfartické děti. Skřítkování má
pozitivní ohlas, zúčastnilo se ho asi 50 lidí, z toho 30 dětí.
Děti byly nadšené, odnášely si spoustu zážitků i výrobků. Jejich rozzářené oči ze Skřítkovské
výpravy v cíli - u mě - to bych Vám přála sledovat - krása :-)). To stálo za to.
Děkuji za Váš čas, ochotu i nadšení, o které se dělíte i s našimi nejmenšími...to má smysl.
Za OS Slunovrat Máťa Kühnelová

Další poděkování patří:
zastupitelům Obce Kytlice a Městyse Holany za poskytnutí finančního daru naší obci v souvislosti s červnovými
povodněmi
panu Miroslavu Novákovi za peněžní dar obci
panu Štefanu Džudžovi za organizaci turnajů v nohejbalu a kopané
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Ze života školy
Školní rok 2013/14 začal

Prázdniny utekly jako voda a ZŠ a MŠ ve Volfarticích opět ožívá. Na děti čekalo velké překvapení na školní zahradě, která byla díky
nemalé finanční podpoře Obce vybavena novými herními prvky.
Také v budově školy se vylepšovalo – nový kuchyňský robot nahradil starý z roku 1959, vznikla druhá šatna ve škole, protože
do jedné už by se všichni školáci nevešli, byl odstraněn a nahrazen nefunkční bojler v kotelně, a snad se podaří dokončit výměnu
vchodových dveří za nové.
Úplně poprvé zasedlo do školních lavic 10 prvňáčků, do druhého ročníku nastoupilo 7 dětí, do třetího 3 a do čtvrtého 6. Deset
nových dětí jsme přivítali i v mateřské škole. MŠ je tak opět jako v loňském roce zcela naplněna. Další žádosti o přijetí bude možné
přijímat až pro příští školní rok 2014/2015.
Plánované akce MŠ a ZŠ na podzim:
Září
zahájení celoročních projektů – Recyklohraní
Ekoškola
zahájení celoroční soutěže ve sběru papíru – soutěže se opět zúčastní
i MŠ
podzimní výlet – ZŠ i MŠ
turnaj málotřídních škol ve vybíjené
Říjen
zahájení zájmových kroužků v ZŠ
pouštění draků
návštěva divadelního představení v Jiráskově divadle v České Lípě
Přeji všem dětem a jejich rodičům pěkný a úspěšný školní rok 2013/2014.
Mgr. Jana Junková – ředitelka ZŠ a MŠ Volfartice

Sportovní klub stolního tenisu TJ Sokol Volfartice
zahajuje nábor nových členů
Máte rádi sport?
Je Vám mezi 15 – 60 –ti lety?
Hrajete již alespoň rekreačně stolní tenis?
Jste z okolí Volfartic?
Máte čas v úterý a pátek od 18 do 20 hodin? (tréninkové časy oddílu)
Pokud ano, jste ideálním kandidátem stát se novým členem našeho oddílu stolního tenisu!
Nabízíme příjemné sportovní prostředí a zázemí v nově zrekonstruované tělocvičně v objektu
ZŠ Volfartice. Rádi Vás mezi sebou přivítáme. Jsme dobrá parta, kde platí pravidlo, že žádný učený
z nebe nespadl.
V případě zájmu nás kontaktujte na emailu Tomo29@seznam.cz.

Více informací o náboru a o oddílu naleznete na internetových stránkách www.sokolvolfartice.cz.
Nábor platí od 1. 9. 2013 do odvolání.
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Klub maminek VLČÁTKA

Klub maminek Vlčátka je tu pro Vás již pátým rokem
Milé maminky, milé dětičky,
od úterý 10. září od 9.30 do cca 12 hodin se budeme opět pravidelně setkávat při hraní, tvoření, zpívání a cvičení v Klubu maminek
Vlčátek v budově obecního úřadu.
Sledujte, prosím, aktuální program na internetových stránkách obce www.volfartice.cz.
Na známé i nové děti s maminkami se těší Máťa.
ZÁŘÍ
1. setkání 10.9.2013

Vv – výtvarné tvoření : LISTY - malování temperami – tvoření
podzimní výzdoby oken ve Vlčátkách.

2. setkání 17.9.2013

Tv – cvičení v tělocvičně: nová básnička KOLEM NAŠÍ JABLONĚ
procvičení celého tělíčka, písničky a básničky s pohybem, tanečky, opičí dráha,
relaxace v balónkách.

3. setkání 24.9.2013

Hv – hudební tvoření: nová písnička JEŽEK a JABLÍČKO
doprovod na rytmické hudební nástroje a kytaru. Zpívání oblíbených dětských písniček.

ŘÍJEN
4. setkání 1.10.2013

Vv – výtvarné tvoření: ZÁPICH DO KVĚTINÁČE - tisk
Tiskátkem si děti nazdobí houbu či ježečka, domalují fixami.

5.setkání 8.10.2013

Tv – cvičení v tělocvičně: nová básnička ŘEŽU DŘÍVÍ NA POLÍNKA, procvičení celého těla,
písničky a básničky s pohybem, opičí dráha, relaxace v balónkách.

6.setkání 15.10.2013

Pv – pracovní tvoření: JEŽEČEK – z brambory či hrušky si děti vyrobí krásnou podzimní dekoraci

7.setkání 22.10.2013

Hv – hudební tvoření: nová písnička DRÁČEK doprovod na rytmické hudební nástroje a kytaru.
Zpívání oblíbených dětských písniček.

8.setkání 30.10.2013

Pv – NEZBEDNÍ NETOPÝŘI - veselá dekorace na Halloween setkání proběhne po dohodě dle
zájmu – jsou podzimní prázdniny.
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy,
v pátek 18. října nás čekají Hrátky s pedigem. Budete si moci vyrobit jednoduchou dekoraci či se pustit do košíčku. Začínáme
v 18 hodin v Klubu maminek na obecním úřadě.
Cena je 50 Kč + cena dna košíku (40 – 80 Kč dle velikosti).
Vaši účast, prosím, potvrďte na tel.: 733 637 359 (kvůli nákupu materiálu).
S sebou přezůvky, brýle, případně nějaké dobroty....
Na společné tvoření v ženském kruhu se těší Máťa
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POZVÁNKY
JÓGA
Zvu všechny zájemce o pohodové protažení těla i uvolnění mysli na cvičení jógy,
vhodné pro všechny od 18 do 99 let.
Začínáme ve čtvrtek 12. 9. od 18 hodin, cvičíme 1,5 – 2 hodiny. Cena je 80 Kč.
S sebou pohodlné oblečení, pití, podložku.
Těší se Máťa

Místní knihovna
Otevřeno každý čtvrtek od 16 do 18 hodin, půjčování zdarma
Nové knihy:
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

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje spolu s obcí Volfartice
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ A DOMÁCÍCH POTŘEB
Můžete odevzdat:
letní a zimní oblečení
lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, ubrusy,...
látky (min. 1 m2, 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,...

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
více na www.diakoniebroumov.org

Prosíme, odevzdávejte věci funkční, nepoškozené, zabalené do pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční 23.9. a 25. 9. 2013 od 14 do 17 hodin v kanceláři obecního úřadu ve Volfarticích.
Všem dárcům předem děkujeme!

tisk na recyklovaný papír
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