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Informace
Pozvánky

Petropavlovská pouť 30.6.2012
Srdečně všechny zveme na Petropavlovskou pouť, která se bude konat v sobotu 30. 6. 2012.
Program: od 13 hodin bude hrát pro seniory skupina Vivasong Víti Vávry
pro děti skákací hrad, trampolína, malování na obličej, zmrzlina
od 19 hodin taneční zábava
21:30 hodin hasičská fontána – dobrovolní hasiči z Volfartic, Nového Oldřichova
a České Lípy spolu s dětmi a dalšími dobrovolníky
Po celou akci zajišťuje občerstvení p. Tengler.
Plakáty naleznete včas na vývěskách po obci a na internetových stránkách obce.
Chcete-li se podílet na realizaci hasičské fontány, máte jedinečnou možnost. Je však nutné dostavit se dne 30.6.2012
v 17:30 hodin k hasičské nádrži, děti v doprovodu rodičů, pláštěnky s sebou. To bude zkouška.
Naostro vše proběhne tentýž den od 21:30 hodin na stejném místě. Opět prosíme rodiče o doprovod svých dětí.
Loučení s létem
proběhne v sobotu 1. 9. 2012
Bližší informace naleznete včas na plakátech po obci a na internetových stránkách obce.
Kroužek mladých hasičů
Každých 14 dní v neděli od 14:00 (15:00) hodin se schází v hasičské zbrojnici kroužek mladých hasičů.
Připomínáme jen, že nábor nových členů stále pokračuje. Proto, pokud by měly Vaše děti zájem a je jim mezi 6-ti a 14-ti lety,
mohou se připojit a rozšířit tak řady našich mladých hasičů.
Více informací u paní Olgy Veselé, tel. č. 734 761 891.
Sběrové dny
v první polovině září opět proběhne v naší obci sběr:
1. velkoobjemového komunálního odpadu (matrace, nábytek, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, střešní
krytina apod.)
2. nebezpečného odpadu (AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje), dále výrobky pro
zpětný odběr (lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky)…a pneumatiky.
Konkrétní datum zveřejníme včas na plakátech po obci, internetových stránkách obce a občanům, kteří jsou registrováni ve službě
SMS rozhlas, formou SMS zprávy.
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Ohlédnutí
Sportovní klub stolního tenisu TJ Sokol

Již v minulém čísle jsem Vás informovali o činnosti sportovního klubu stolního tenisu TJ Sokol.
Dne 14.4.2012 se uskutečnil v tělocvičně základní a mateřské školy turnaj ve stolním tenisu pro všechny občany obce.
Účast v dětské kategorii byla oproti kategorii dospělých znatelnější, ale i tak se turnaj vydařil.
Vítězi v dětské kategorii byli:
1. Šantrůček Matěj
2. Lorenz David
3. Pstrongová Mirka
4. Hašek Dominik

Umístění dospělých:
1. Pavel Kühnel
2. Erben Pavel
3. Čech Zdeněk
4. Medelský Tomáš

Více informací o turnaji včetně fotogalerie naleznete na internetových stránkách TJ Sokol:
http://www.sokolvolfartice.estranky.cz/
Chtěli bychom tímto poděkovat za organizaci turnaje všem členům TJ Sokol a také paní ředitelce nejen za zpřístupnění tělocvičny
o víkendu, ale i za celkovou spolupráci a organizaci.
Děkujeme a budeme se těšit na další sportovní akci.

Pálení čarodějnic
Jako již tradičně připravili pro nás místní hasiči spolu s Obcí, školou a sdružením Slunovrat Pálení čarodějnic. Všem, kteří se na
organizaci a průběhu akce podíleli, děkujeme, naše poděkování patří i manželům Patrným, kteří celý podvečer doprovázeli
příjemnou hudbou.
Fotografie z této akce naleznete na internetových stránkách obce.

Uklízení černé skládky na „hrázi“
Místo zvané „hráz“, cestou na Klimentku, je již po dlouhou řadu let používáno některými občany jako úložiště zbytečných věcí.
Postupem času zde vznikla černá skládka. Asi dvacetičlenná skupina z těch ostatních, slušných a obeznámených s tím, že
přebytečné věci lze dvakrát ročně uložit zdarma do velkoobjemového kontejneru, se rozhodla přiložit ruku k dílu, použít i vlastní
techniku a alespoň část zaneřáděné krajiny uklidit. A nebyla to práce jednoduchá, odpadu se vytahalo opravdu hodně – tři valníky
za traktor. Rádi bychom v úklidu pokračovali na podzim, doufáme, že se zapojí i další občané, kterým vzhled jejich okolí není
lhostejný. Fotografie z této akce naleznete na internetových stránkách obce.
Velmi bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat, především manželům Kühnelovým, kteří akci zorganizovali.
Ty, kteří tam ukládají odpad, upozorňujeme, že tušíme, kdo je viníkem a postaráme se o jeho případné potrestání. Pokuty
jsou opravdu vysoké.

Konkurz na místo ředitele školy
Obec vyhlásila, v návaznosti na změnu Školského zákona, konkurz na místo ředitele naší základní a mateřské školy. Konkurzní
komise doporučila jmenovat ředitelkou školy Mgr. Janu Junkovou, stávající ředitelku. Paní ředitelka již byla do funkce jmenována,
a to na dobu šesti let tak, jak vyplývá z uvedeného zákona. V její další práci jí přejeme mnoho úspěchů.

Netradiční požární poplach ve škole
Po úspěšné spolupráci s dobrovolnými hasiči a školou i letos proběhl dne 24.5.2012 nácvik požárního poplachu v základní
a mateřské škole, při kterém se škola na chvilku proměnila v „hořící“ budovu. Hasiči evakuovali žáky v dýchacích přístrojích ven,
kde poté proběhla ukázka první pomoci zraněného žáka.
Následně pokračovala prohlídka zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Děkujeme tedy tímto dobrovolným hasičům i škole za provedení netradičního požárního poplachu a také dětem za jejich
ukázněnost a statečnost.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 29. 2., 4. 4., 25. 4. 2012

Pronájem pozemků
Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo pronájem pozemků 996/2 a 998/4,k.ú. Volfartice panu Slavomíru Neubauerovi
z Radče. Pan Neubauer se však nedostavil k podpisu nájemní smlouvy, proto bylo rozhodnutí o pronájmu revokováno.
Pozemky zůstávají nadále v nabídce k pronájmu.
Dotace
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z
Grantového fondu Libereckého kraje – pořízení digitálního
územního plánu
ZO schválilo podat žádost o dotaci na opravu sochy sv. Jana
Nepomuckého

ZO schválilo podat žádost o dotaci na pořízení místního
rozhlasu
ZO schválilo podat žádost o dotaci na opravu
výklenkové kapličky u hřbitova

Smlouvy
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou ELDO-CL, s.r.o. – výstavba přístřešku pro vozidla
ZO schválilo uzavřít Mandátní smlouvu s firmou EKO–POINT Czech, s.r.o. – zpracování energetického auditu, změny projektu,
podání žádosti o dotaci z OPŽP – výměna oken, zateplení stěn a stropu, instalace nového kotle v rámci stavebních úprav
č.p. 60 Volfartice – kulturně společenské centrum
ZO schválilo vypovědět Mandátní smlouvu uzavřenou se Společnou advokátní kanceláří JUDr. Kolínský a Mgr. Kolínská dne
1. 11. 1999
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou N+N – konstrukce a dopravní stavby - rekonstrukce mostu ev. č. M 13
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou STŘECHY STAVBY Roman Džudža – drenáž, svislé izolace a dešťová kanalizace
č.p. 74
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou ELDO-CL, s.r.o. – výstavba přístřešku na dřevo č.p. 74
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s Ing. Braumem.- stavební dozor na práce u č.p. 74
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou SaM silnice a mosty, a.s. – zpracování projektové dokumentace k zadání stavby
na opravu místních komunikací
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Access IT, s.r.o. – oprava a údržba počítačových stanic na obecním úřadě
ZO schválilo uzavřít s Ing. Královou dodatek č. 2 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Směrnice
ZO schválilo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek

Hospodářský výsledek školy
ZO schválilo hospodářský výsledek školy za rok 2011
ve výši 158 874,15 Kč

Různé
ZO schválilo poskytnout příspěvek ve výši 1 500 Kč na
soustředění dětí v aerobiku
ZO schválilo záměr zakoupit štěpkovač nesený traktorem
ZO schválilo pořídit letecký snímek obce
ZO schválilo Pasport místních komunikací Volfartice

ZO vydalo Zásady užívání obecních bytů – Domovní
řád s účinností od 1. 3. 2012
ZO schválilo zakoupit dva zahradní nůžkové stany
ZO schválilo zakoupit pět kusů zahradních lavic
ZO schválilo zakoupit projektor

Hospodaření obce za leden – březen 2012
ZO schválilo hospodaření obce za dané období – příjmy ve výši 5 195 758,85 Kč, výdaje ve výši 1 867 912,88 Kč
Rozpočtové opatření
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 3 – navýšení rozpočtu. Celková změna v příjmech je 400 000 Kč, ve výdajích 400 000 Kč.
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Generální opravy MK
Zastupitelé projednali stav místních komunikací a vyhodnotili nutnost oprav. Postupně se zřejmě bude realizovat oprava
24 komunikací. Prvotní je oprava MK a mostu od č.p. 74 k hospodě. Na tuto akci již máme projekt, bude dokončen inženýrink.
Dále budou přednostně opravovány komunikace k více trvale obydleným domům. Bude se jednat zpravidla o velké opravy včetně
lože. Pan místostarosta navrhl oslovit paní Hřebřinovou (SaM)- zpracování záměru včetně návrhu použití technologií.
Zastupiteli byly vybrány k opravě tyto komunikace:
pod bytovkami – obě cesty
k Bártům
k nádraží – záměr ano, ale realizace až po dostavbě cyklostezky
okolo Bělohorců
od křižovatky k tvrzi
k Beránkům
V letošním roce bude k těmto opravám zpracován projekt, postupně se začne s realizací. Dále bude v některých lokalitách
dokončeno nebo opraveno odvodnění.
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Aktuální přehled pozemků k prodeji a pronájmu
Prodej:
1. pozemek p.č. 113/2 (část původního pozemku p.č. 113) v k.ú.
2
Volfartice o výměře 98 m
2
2. část pozemku p.č. 662 v k.ú. Volfartice o výměře 18 m a část
2
pozemku p.č. 663 v k.ú. Volfartice o výměře 18 m
Pronájem s následným prodejem – pozemky určené k zastavění
rodinnými domy:
2
1. pozemek p.č. 122/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 2 829 m
2
2. pozemek p.č. 122/2 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1 773 m
3. pozemek p.č. 356/4 v k.ú. Volfartice o výměře 1 457 m2
4. pozemek p.č. 4/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1 713 m2
2
5. pozemek p.č. 33/4 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1262 m
2
6. pozemek p.č. 68 v k.ú. Volfartice o výměře 3038 m
7. pozemek p.č. 134/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 2349 m2

i

Pronájem:
2
1. pozemek p.č. 244 v k.ú. Volfartice o výměře 374 m
2
2. část pozemku p.č. 243 v k.ú. Volfartice o výměře 349 m
(mimo cestu a část u Velenovských)
3. část pozemku p.č. 906 v k.ú. Volfartice o výměře 350 m2
(sousedícího s pozemky p.č. 99, 98/3 a 98/2)
Tyto pozemky budou pronajaty jako celek jednomu
zájemci za účelem zřízení zahrady.
3. pozemek p.č. 996/2 v k.ú. Volfartice o výměře 16 817 m2
– pozemek bude pronajat k zemědělské činnosti
4. pozemek p.č. 998/4 v k.ú. Volfartice o výměře 7 521 m2
- pozemek bude pronajat k zemědělské činnosti
5. pozemek p.č. 1009/4 v k.ú. Volfartice o výměře 1 066 m2
6. část pozemku p.č. 906 v k.ú. Volfartice

Informace z odborů Městského úřadu Česká Lípa
Cestování dětí do ciziny – ukončení zápisů dětí do cestovních dokladů rodičů

Zápisy jsou platné pouze do 26.6.2012. Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bude možné tedy jen do
26.6.2012. Od 27.6.2012 budou děti moci cestovat do zahraniční POUZE se svým vlastním cestovním dokladem. Od tohoto data
tedy musí mít každý občan ČR (včetně nejmenších dětí) při cestě do zahraniční svůj vlastní doklad totožnosti.
Žádosti o pas dětí do 10 let i v sobotu
V této souvislosti se městský úřad rozhodl pomoci rodičům dětí do deseti let získat pro ně cestovní doklad zavedením sobotních
úředních hodin.
Od 19. května až do 4. srpna bude proto úsek osobních dokladů sídlící v budově na Děčínské ulici, č.p. 413 vyřizovat právě jejich
žádosti o vydání pasu nejenom v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek ale také v sobotu v době od 8 do 14 hodin.
Více informací na internetových stránkách Městského úřadu v České Lípě, správního odboru.
Platnost řidičských průkazů vydaných do roku 2002
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012.
Jste držitelem tohoto řidičského průkazu? Podejte žádost o výměnu co nejdříve!
S sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Nebude Vás to nic stát, jedná se o povinnou výměnu, která je osvobozena od správního poplatku.
Rozšíření úředních hodin
Rozšíření úředních hodin Městského úřadu v České Lípě na úseku osobních dokladů (občanské průkazy + cestovní doklady),
evidence vozidel a řidičských oprávnění:
úterý + čtvrtek 8:00 - 14:30 hodin
Úřední hodiny v pondělí a ve středu zůstávají beze změny, tj. od 8:00 do 17:00 hodin.
sobota
8:00 - 14 :00 - pouze cestovní doklady dětí
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Ze života školy
Jaro ve škole

Měsíce duben a květen byly u nás nabité událostmi. Protože je naše škola zapojena do mezinárodní sítě škol Ecoschool, byla
většina akcí zaměřena na poznávání, ochranu a zlepšování životního prostředí.
V týdnu od 23. do 27. dubna probíhal projektový týden nazvaný Poznej a chraň planetu Zemi, ve kterém se děti dozvěděly spoustu
nových informací o největších problémech životního prostředí, a také si samy prakticky vyzkoušely, co všechno můžeme pro
ochranu přírody dělat.
Ke zlepšení prostředí v naší vesnici jsme přispěli vyzdobením autobusové zastávky pod školou. Ještě nás čeká jedna - u bytovek,
třetí – u obecního úřadu - byla svěřena teenagerům.
Na podzim loňského roku jsme se přihlásili do programu občanského sdružení Čmelák z Liberce, který nabízel školám možnost
výsadby stromů. Náš projekt Tady bydlím – tady mám svůj strom byl přijat, a tak jsme všichni netrpělivě čekali, až nám slíbené
stromky na jaře přivezou a my je společně s rodiči zasázíme. Bohužel nám však naše plány překazilo počasí. Protože v extrémních
vedrech začátkem května bylo nutné okamžité vysazení stromů ihned po přivezení, museli nám pomoci pracovníci obecního úřadu.
Vysázeli celkem 15 jeřábů, po pěti na dětském hřišti, na hřišti pro -náctileté a u hasičské zbrojnice. My budeme alespoň pomáhat
se zaléváním.
Začátkem května proběhly ve škole dvě zajímavé besedy s tématikou přírody: Aj, ty ptáčku Jarabáčku – beseda o stromech jako
útočišti ptáků, a beseda s včelařem s výrobou svíček z včelího vosku.
30. dubna se naše obyčejná škola proměnila v čarodějnickou - užili jsme si dopoledne plné čar a kouzel.
Co nás ještě čeká:
11. - 15. 6. - Škola v přírodě - v rekreačním zařízení IZP Trutnov – Voletiny
26. 6. - Akademie
26. 6. - Nocování ve škole
28. 6. - Vyhodnocení celoročních soutěží
29. 6. - Vysvědčení a prázdniny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poděkování
Děkujeme paní Martině Kupcové za celoroční vedení kroužku aerobiku a slečně Vendule Kacafírkové za celoroční vedení
kroužku mažoretek.
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Klub maminek VLČÁTKA

Milé maminky, milá Vlčátka,
společně uzavíráme třetí rok úspěšného působení v Klubu maminek Vlčátka.
Loučíme se s dětmi, které od září nastupují do školky. Přejeme jim, aby si našly spoustu nových kamarádů a měly ty nejhodnější
paní učitelky! Těšíme se, že v příštím školním roce mezi námi přivítáme nové maminky s dětmi a společně strávíme pohodové
chvíle plné hraní, tvoření, pohybu a písniček.
V posledním měsíci se můžete na následující program:
5.6. výtvarné tvoření: Rybník se žabkou - práce s temperou, vatovými tyčinkami a barevným papírem
12.6. bez programu: domluva s maminkami dle zájmu
19.6. tělocvična: nová písnička s pohybem: Houpy, houpy, houpy, co si žabák koupí
26.6. hudebka: písnička s doprovodem hudebních nástrojů: Žežuličko, kde jsi byla
loučení, hry, soutěže
v případě pěkného počasí bude část programu probíhat venku na dětském hřišti
V září se sejdeme druhý týden, bližší informace o dni a čase budou na internetových stránkách obce.
Loučí se a sluníčkové prázdniny přeje Máťa.
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy, od slečen po prababičky
i s Dámským klubem se s Vámi loučím. Další setkání proběhne v říjnu.
Sledujte tedy prosím internetové stránky obce www.volfartice.cz (sekce Spolky, sdružení & příspěvková organizace → Dámský
klub), kde najdete bližší informace, příp. na tel. č. 733 637 359 - Máťa.
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Ostatní informace
Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu

Upozorňujeme všechny poplatníky na splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu. Dle obecně závazné vyhlášky
obce Volfartice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je splatnost tohoto místního poplatku do 28. února 2012 a nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 28. února a do 30. června 2012.
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 2012 či pytle na odpad je možno si vyzvednout na obecním úřadě.

Informace k objízdným trasám
Od 22. května probíhá oprava mostu ve Volfarticích u č.p. 13 pod bytovkami.
Most je úplně uzavřen, proto je nutno k přilehlým nemovitostem jezdit okolo požární nádrže.
Plánovaný termín ukončení opravy – červenec 2012.
Pěší mohou použít provizorní lávku.
Z důvodu kompletní rekonstrukce mostu v Mistrovicích informujeme o úplné uzavírce provozu silnice III. třídy, č. 2639:
Trvání uzavírky: 10.4.2012 – 9.9. 2012
Trasy objížďky:
a)
Objízdná trasa - Mistrovice – Volfartice – Velká Bukovina – Veselíčko – Mistrovice
Délka objízdné trasy 12,0 km.
b)
Objízdná trasa - Mistrovice – Kamenický Šenov – Česká Kamenice – Huníkov – Veselíčko – Mistrovice
Délka objízdné trasy 16,4 km.
c)
Seznam obcí, dotčených objízdnou trasou:
Mistrovice, Nový Oldřichov, Kamenický Šenov, Vesnička, Česká Kamenice, Huníkov, Veselíčko, Karlovka, Velká
Bukovina, Volfartice, Nová Ves

Vandalismus na hřišti
Při kontrole hřiště pro „náctileté“ bylo zjištěno, že někdo polámal stůl na stolní tenis. Škoda na stole je skoro 10 000 Kč. Proto paní
starostka vše nahlásila na Policii ČR, vandalský čin se vyšetřuje. Je smutné, že takto dopadlo vybavení, které je na hřišti teprve rok.
Vše se stalo zrovna ve chvíli, kdy jsme přemýšleli, jaké další vybavení na hřiště dát.
Teď musíme stůl nechat opravit, nákup dalšího zařízení se odsouvá.
Milí mládežníci, můžete si za to sami, opravdu jste se předvedli. Doufáme, že svou reputaci napravíte alespoň tím, že už nic dalšího
ničit nebudete. A taky doufáme, že viník bude „řádně odměněn“.

Dům č.p. 88
Množí se dotazy ohledně stavu domu č.p. 88, původně to byl dům pana Budína. Již minimálně dva roky jednáme o jeho stavu
s Městským úřadem - Stavebním úřadem v České Lípě. Česká Lípa je totiž obcí s rozšířenou působností a má stavení úřad. Ten má
na starosti okolní obce, tedy i nás. Proto například rozhodnutí o odstranění stavby nemůže vydat náš obecní úřad, ale právě úřad
v České Lípě.
Jak se tedy věci mají. Po úmrtí pana Budína se táhlo dědické řízení dlouhých 6 let. Nakonec byli dědici nalezeni, byli obeznámeni se
stavem nemovitosti a vyzváni, aby stavbu na vlastní náklady odstranili. Pokud k tomu nedojde, dům bude odstraněn na náklady
města Česká Lípa – obce s rozšířenou působností, ta pak bude náklady vymáhat na vlastníkovi (dědici) objektu.

tisk na recyklovaný papír
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