Informační leták Obecního úřadu Volfartice

3. číslo

Volfartický občasník
č. e. MK ČR E 18619

i

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 11. září 2012

Informace
Sběrový den

V sobotu dne 15. září 2012 proběhne v naší obci sběr 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.
Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
kteří přijedou do naší obce se speciální svozovou technikou.
Místo a čas:

zastávka v Nové Vsi v 9:00 – 9:20 hodin
zastávka u obecního úřadu v 9:30 – 9:50 hodin
u hasičské zbrojnice v 10:00 – 10:20 hodin

Volby do zastupitelstev krajů 2012
V pátek 12. října 2012 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8:00 do 14:00 hodin se uskuteční volby do
zastupitelstva Libereckého kraje. Volební místností bude knihovna v 1. patře Obecního úřadu ve Volfarticích.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 9.10.2012.
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 můžete:
osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu tj. do 16:00 hodin dne 10.10.2012. O osobně učiněné
žádosti se na obecním úřadě sepíše úřední záznam.
nebo písemným podáním doručeným nejpozději dne 5.10.2012 do 16:00 hodin. Toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Volič na základě voličského průkazu má
právo hlasovat v kterémkoliv okrsku ovšem pouze na území Libereckého kraje.
Veškeré informace k volbám, včetně seznamu politických stran (hnutí, koalic), které byly dnem 24.8.2012 zaregistrovány pro
volby do zastupitelstva Libereckého kraje, naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, správní odbor,
oddělení přestupků a voleb.
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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.
Volfartice o výměře 98 m2

Pronájem:
2

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

z

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)
Tyto pozemky budou pronajaty jako celek jednomu zájemci
za účelem zřízení zahrady.
2

3. pozemek p.č. 1009/4 v k,.ú. Volfartice o výměře 1 066 m
4. pozemek p.č. 1205 v k.ú. Volfartice o výměře 1 353 m2

Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 30. 5. a 18. 7. 2012

Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo s celoročním hospodařením a závěrečným účtem obce za rok 2011 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
Pronájem pozemků
2
ZO schválilo nabídnout k pronájmu část pozemku p.č. 906, k.ú. Volfartice o výměře 350 m sousedících s pozemky 99, 98/3, 98/2,
k.ú. Volfartice. Pozemek byl pronajat manželům Evě a Ladislavu Najmanovým, Volfartice.
2
2
ZO schválilo pronájem pozemků p.č. 998/4 o výměře 7 521 m a pozemku p.č. 996/2 o výměře 16 817 m , k.ú. Volfartice panu
Marcelu Kholovi, Okrouhlá, Nový Bor.
Pronájem pozemků s následným prodejem (stavební pozemky)
2
ZO schválilo nabídnout k pronájmu s následným prodejem pozemek p.č. 134/1, o výměře 2 349 m , k.ú. Volfartická Nová Ves.
2
ZO schválilo nabídnout k pronájmu s následným prodejem pozemek p.č. 68, o výměře 3 038 m , k.ú. Volfartice.
Prodej pozemků
2
ZO schválilo nabídnout k prodeji části pozemků p.č. 662 a 663 (u pozemku 689/1) o výměře 32 m , k.ú. Volfartice.
ZO schválilo prodej uvedených pozemků manželům Janu a Pavlíně Suchardovým, Volfartice.
Dotace
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu z rozhodnutí Zastupitelstva LK – nákup zařízení k úpravě bioodpadů z údržby
veřejné zeleně (štěpkovač).
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a Libereckým krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci
„Rekonstrukce mostu Volfartice“.
Rozpočtové opatření
ZO schválilo rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu č. 5 – navýšení rozpočtu. Celková změna v příjmech 360 000 Kč, ve
výdajích 360 000 Kč. Důvodem je získání dotace na opravu mostu a uhrazení opravy.
Pasport mostů
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a firmou KH – mosty zpracování mostních listů, provedení hlavních mostních prohlídek
– pasport mostů.
Skládka EKO Volfartice
ZO nesouhlasilo se změnou Integrovaného povolení pro zařízení „Stavba a provoz skládky odpadů – skládka S-003“ společnosti
EKO Volfartice, a.s., týkající se rozšíření ukládání odpadů o odpady z azbestu.
Územní plán obce
ZO schválilo návrh zadání nového územního plánu obce Volfartice.
Smlouvy
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Volfartice a Povodím Ohře, s.p. – ukončená oprava mostu.
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Volfartice a manž. Čálkovými – stavba vodovodní přípojky.
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Volfartice a Povodím Ohře, s.p. –
plánovaná oprava mostu u bývalé hospody.
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Volfartice a KSSLK – plánovaná oprava
mostu u bývalé hospody.
2

ZO schválilo uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Volfartice a manž. Suchardovými – stavba
vodovodní přípojky.
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Volfartice a manž. Hazuchovými – stavba
vodovodní přípojky.
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Volfartice a paní Annou Hromádkovou –
stavba vodovodní přípojky.
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo mezi Obcí Volfartice a BcA. Janem Fedorčákem – restaurátorské práce na soše sv. Jana
Nepomuckého.
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a firmou N+N rekonstrukce a dopravní stavby Smlouvu o dílo – celková oprava místní
komunikace p.p.č. 579, k.ú. Volfartice.
Různé
ZO schválilo požádat Českou spořitelnu, a.s. o výplatu dividend za rok 2011 ve výši 30 Kč za 1 akcii.
ZO schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2011.
ZO schválilo zakoupit pec na vypalování keramiky pro místní školu a spolky.
ZO schválilo zakoupit fotopasti pro monitorování černých skládek.
ZO schválilo poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 100 Kč sdružení Linka bezpečí.
Generální opravy MK
ZO schválilo provést v letošním roce generální opravy těchto komunikací:
cesta kolem Bártů, p.p.č. 431, k.ú. Volfartice
cesty pod bytovkami a u Šturmů. p.p.č. 663, 695/2, 646/1, k.ú. Volfartice
cesta kolem pana Bělohorce, p.p.č. 93, k.ú. Volfartice
cesta u koupaliště, p.p.č. 472, k.ú. Volfartice
cesta k zámečku, p.p.č. 384, k.ú. Volfartice
cesta od opraveného mostu, p.p.č. 579, k.ú. Volfartice – TATO KOMUNIKACE POD BYTOVKAMI BYLA JIŽ
OPRAVENA NA ZAČÁTKU SRPNA.
OPRAVY OSTATNÍCH UVEDENÝCH KOMUNIKACÍ BUDOU PROBÍHAT V PRŮBĚHU MĚSÍCE ŘÍJNA.
UPOZORŇUJEME, ŽE PO DOBU OPRAV BUDOU KOMUNIKACE NEPRŮJEZDNÉ.

Dokončení Cyklostezky Varhany
Dne 9.7. 2012 bylo předáno a dodavatelem firmou SKANSKA a.s. Praha převzato staveniště III. etapy cyklostezky Varhany.
K předání došlo u nás na bývalém nádraží. Dodavatel začal s realizací stavby 10.7.2012. Každých 14 dní probíhají na místě stavby
kontrolní dny. Cyklostezka bude uvedena do provozu v květnu 2013 (za předpokladu příznivých klimatických podmínek při
realizaci stavby).

Nový kontakt na Obvodní oddělení policie ČR Žandov
mobilní telefon č. 702 021 104
Tento telefon mají policisté při výkonu služby stále u sebe (i v případě nepřítomnosti přímo na služebně) a měli by být tedy na tomto
telefonním čísle stále k zastižení.
Pevná linka na služebnu č. 487 861 218 stále platí.

Týdeník 5+2dny zdarma
Na chodbě v budově obecního úřadu u pošty je občanům zdarma k dispozici nový celobarevný regionální týdeník nazvaný 5+2 dny,
který vydává společnostAGF Media a.s. Týdeník vychází každý čtvrtek.
Nový týdeník přináší zejména informace o regionu, obcích, ale i o dění v celém kraji a také v ČR. Jeho součástí je i televizní
program na celý týden, křížovka, sudoka, horoskopy…
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Poděkování
Děkujeme tímto firmě ELDO-CL s.r.o., Česká Lípa za finanční přispění při kompletní výměně osvětlení v tělocvičně Základní
a mateřské školy Volfartice.
Poděkování obce patří i její kronikářce, paní Jitce Guzkové, za dosavadní „mravenčí práci“, které se věnovala od roku 2009
až doposud.
Dále děkujeme firmě Vladimír Grasser, Volfartice, která poskytla našim hasičům sponzorský dar ve formě zakoupení hasičského
vybavení – savic.
Poděkování si zaslouží také jednotka sboru dobrovolných hasičů z Volfartic, Nového Oldřichova a České Lípy, kteří se společně
s dětmi a dalšími dobrovolníky podíleli na realizaci hasičské fontány, která se uskutečnila v rámci Petropavlovské poutě dne
30.6.2012.
Pár fotek z příprav a samotné fontány, včetně videa můžete shlédnout na internetových stránkách obce www.volfartice.cz v sekci
Události v obci – fotky z akcí.

Informace z Městského úřadu Česká Lípa
Rozšíření úředních hodin na registru vozidel
Městský úřad Česká Lípa opět rozšiřuje úřední hodiny. Tentokrát však na odboru dopravy, úseku registru vozidel, a to o každý
pátek od 8:00 do 13:30 hodin.
Úřední hodiny na úseku registru vozidel:
pondělí, středa: 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:30
pátek:
8:00 – 13:30 (od 20. července do 30. září 2012)

š

Ze života školy
Školní rok 2012/13 začal

Aco nás v něm čeká nového?
Ani o letošních prázdninách budova školy nezůstala opuštěná. Již v červenci proběhla velká oprava tělocvičny. Je už krásně
barevně vymalovaná, vybavená novými světly díky firmě ELDO-CL s.r.o., která osvětlení poskytla jako sponzorský dar.
Také třídy se trochu změnily, je v nich nový nábytek, který jsme pořídili částečně z rezervního fondu a částečně ze sponzorských
darů od pana Dolejšího a firmy deRaast, kterým ještě jednou děkujeme.
Paní učitelky o prázdninách připravovaly digitální učební materiály pro nové interaktivní tabule, takže se děti můžou těšit na
zajímavou výuku.
Školní rok 2012/13 byl zahájen v pondělí 3. září. Přivítali jsme devět prvňáčků, tři druháky, šest třeťáků a čtyři žáky pátého ročníku.
Počet žáků se tedy zvýšil z loňských 14 na 22, z čehož máme velkou radost.
Mateřská škola je zaplněna do posledního místečka, tj. 24 dětí.
Personální obsazení školy zůstává stejné jako vloni:
V mateřské škole paní učitelky Ivana Peterková a Petra Čermáková.
Ve škole paní učitelky Jana Junková a Hana Dvořáková a paní vychovatelka Soňa Kacafírková.
Ve školní jídelně paní kuchařka Jitka Paškuláková a vedoucí stravování paní Ivana Hlaváčová.
O pořádek se bude starat paní Marie Matoušková a paní Ivana Hlaváčová.
Topit a provádět drobné opravy bude i nadále pan Josef Hlaváč.
Věřím, že nový školní rok nám všem, ale především dětem přinese mnoho radosti, poznání a pěkných zážitků. Už se moc těším.
Mgr. Jana Junková – ředitelka ZŠ a MŠ
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Obědy ze školy
Základní a mateřská škola Volfartice opět od září roku 2012 nabízí možnost vaření obědů ve školní jídelně. Cena jednoho oběda je
42,- Kč, včetně polévky.
Obecní úřad Volfartice nabízí občanům důchodového věku dovoz obědů až domů a dále zejména těm, kteří si ze zdravotních
důvodů nemohou pro obědy sami docházet.
Rozvoz obědů pracovníkem obecního úřadu je od 11:00 hodin.
Více informací na tel.č. 487 837 111 v ZŠ a MŠ Volfartice
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Klub maminek VLČÁTKA

Klub maminek Vlčátka
Milé maminky, milé děti do cca 5 let, právě pro Vás je v naší obci v přízemí budovy obecního úřadu připravený klub maminek
Vlčátka. Scházíme se pravidelně 1x za týden v dopoledních hodinách, obvykle v úterý či ve středu.
Hlavní náplní je HRA dětí, ale i seznámení maminek. Jako doprovodný program Vám nabídneme kreslení, malování, modelování,
zpívání, tančení, cvičení…..vždy na určité téma. Program je nepovinný, účastní se ho děti i rodiče dle věku i momentální nálady.
Aktuální program či případné změny, ale i fotky ze setkání najdete na internetových stránkách obce a na nástěnce Vlčátek na
obecním úřadě.
Vstup je zdarma.
Přijďte si s námi pohrát. Těší se na Vás maminky z Volfartic (a okolí) s dětmi a Máťa.
Program na září 2012:
11.9.2012
Vv - výtvarné tvoření na téma ZOO.
Namalujeme si temperami ZOO a nalepíme do ní zvířátka.
18.9.2012
Tv - navštívíme tělocvičnu, protáhneme tělíčka.
Naučíme se novou básničku s pohybem: Jabloňka.
Zopakujeme si starší básničky s pohybem.
Nezapomeneme na opičí dráhu, spočítáme míčky v relaxačním bazénku.
25.9.2012
Hv - za doprovodu kytary a rytmických hudebních nástrojů si zazpíváme oblíbené dětské hity.
Naučíme se novou písničku: Vyletěl si pyšný drak.
Program na říjen 2012:
2.10.2012
Vv - Výroba dračího zápichu. Dnes si draka namalujeme, připravíme mašle a vlasy.
9.10.2012
Tv - protáhneme tělíčka, zazpíváme a zatančíme si, čeká nás nová básnička s pohybem:
Brouk. Nezapomeneme se sklouznout na klouzačce, prolézt tunelem a pohrát si v balónkách.
16.10.2012
Pv - Dotvoření zápichu: z hlíny či moduritu vykrájíme podzimní tvary, namalujeme.
Dolepíme vlasy, modurit a dotvoříme dračí zápich.
23.10.2012
Hv - zopakujeme si písničku z minulého měsíce o drakovi, naučíme se novou: Vlaštovičko leť. Za doprovodu kytary
zanotujeme písničky na přání.
30.10.2012
Pv+Vv - Podzimní závěs: zpracování materiálů z předchozích hodin.
Využijeme připravených jablíček a houbiček, namalujeme je, pověsíme na šňůrky.
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy, od slečen po prababičky,
Naše 1. setkání po prázdninách proběhne v říjnu, předběžně v pátek 19.10.2012.
Sledujte tedy prosím vývěsní desky po obci a internetové stránky obce www.volfartice.cz (sekce Spolky, sdružení & příspěvková
organizace → Dámský klub), kde najdete bližší informace.
Těší se Máťa.

p

POZVÁNKY
JÓGA

Máte rádi klidnější pohyb a nenašli jste zatím ten pravý? Rádi byste zlepšili svůj zdravotní stav? Potřebujete si odpočinout,
pozitivně naladit, zrelaxovat?
Přijďte si zacvičit jógu do tělocvičny základní školy ve Volfarticích ve čtvrtek od 18 hodin.
Začínáme 13.9.2012.
Cvičení je nenáročné, příjemné, vhodné pro lidi od 18 do 99 let.
Trvá cca 1,5 hod., cvičíme na podložce (karimatka či deka). Cena je 50,- Kč.
Pro ty, co netuší, co vše jim může jóga přinést:
uklidnění, regeneraci organizmu, protažení a posílení svalů, správné držení těla,
zkvalitnění, prohloubení a zpomalení dechu, zlepšení pohybové koordinace,
snazší zvládání stresových situací
rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění, sebedůvěru, sebepoznání
vyrovnává nepříznivé účinky nadměrného sezení
je vynikající zdravotní prevencí
Těší se Máťa.

Sportovní klub stolního tenisu T.J. 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 (do 30-ti km)?
Máte čas v úterý a pátek od 18 do 20-ti hod? (tréninkové časy oddílu)
Pakliže ano, tak 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.
Oddíl v roce 2011/2012 postoupil do soutěže okresního přeboru České Lípy OP1.
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 1.9.2012 do
odvolání.

tisk na recyklovaný papír
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