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Ohlédnutí

Adventní koncert v kostele
Jako již každoročně proběhl v čase předvánočním v místním kostele sv. Petra a Pavla adventní koncert. Tentokrát celý program
patřil mladým umělcům. Pod vedením paní učitelky Romany Hubálkové Bártové vystoupil Přípravný pěvecký sbor Korálky, pod
vedením paní učitelky Zdeňky Ančicové dále Kytarový soubor a Kytarové trio. Uvedené soubory působí při Základní umělecké
škole v České Lípě. Stejně tak i paní učitelka Jitka Raková, která program doplnila hrou na varhany.
Vánoční pohádku O Ježíškovi nacvičily a předvedly, pod vedením paní ředitelky Jany Junkové, děti z místní školy.
Děkujeme všem za pěkný předvánoční zážitek.

E-box, třídění drobných elektrozařízení
Již od minulého roku je v přízemí obecního úřadu umístěn E-box, který slouží ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení, jako
jsou vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, počítačová příslušenství, nabíječky, discman, MP3 přehrávače, fotoaparáty,
videokamery, ovladače, herní konzole , rekordéry...
Nově je na stávající sběrnou nádobu nainstalována schránka sloužící ke sběru baterií a akumulátorů, které do ní můžete také již
vhodit.
Do e-boxu stále však nepatří: osvětlovací zařízení, zářivky a úsporky.
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Změny zákonů od ledna 2011 – Úřad práce informuje

Od 1.ledna 2011 dochází ke změnám některých ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákona o státní sociální podpoře. Změny se
dotýkají jak uchazečů o zaměstnání, kteří od ledna přicházejí do evidence úřadu práce, tak žadatelů o dávky státní sociální podpory,
konkrétně porodné, rodičovský příspěvek a sociální příplatek.
Změny zákona o zaměstnanosti, které se vztahují na uchazeče o zaměstnání, kteří požádali o podporu v nezaměstnanosti po 1. 1.
2011:
Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné (odbytné nebo odchodné), nebude po dobu
tohoto odstupného (odbytného, odchodného) poskytována podpora v nezaměstnanosti. Podporu v nezaměstnanosti tedy
bude pobírat až po uplynutí 3 měsíců (popř. 12 měsíců). Toto „posunutí“ výplaty podpory v nezaměstnanosti nemá vliv
a délku pobírání podpory v nezaměstnanosti, pouze posouvá její vyplácení. K případnému navýšení odstupného (zvýšení
počtu měsíců) vyplývajícímu například z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu zaměstnavatele se nepřihlíží.
Uchazeč o zaměstnání, pobírající podporu v nezaměstnanosti, v případě, že bude v průběhu své evidence na úřadu práce
pracovat s výdělkem maximálně do 4 000 Kč měsíčně, nebude po dobu výkonu této činnosti (nekolidujícího zaměstnání)
vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Může tedy tuto činnost vykonávat, ale souběžně nebude pobírat podporu
v nezaměstnanosti.
Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence na úřadu práce ukončil poslední zaměstnání bez vážného
důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu.
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Další změnou od 1. 1. 2011 je nový nástroj na podporu začínajících podnikatelů. Uchazeči o zaměstnání, kteří zahájí své vlastní
podnikání s příspěvkem na zřízení svého pracovního místa, mohou nově od ledna 2011 požádat úřad práce o překlenovací
příspěvek na částečnou úhradu nákladů na nájemné, dopravu materiálu a výrobku a opravy a údržbu objektu, ve kterém podnikají,
pokud je v jejich vlastnictví. Příspěvek lze získat až na dobu 5 měsíců, což může začínajícím podnikatelům v začátku podnikání
výrazně ulehčit „rozjezd“ živnosti.
Zákon o zaměstnanosti také nově zavádí povinnost pro zaměstnavatele oznámit a projednat s úřadem práce záměr zaměstnávat
cizince, včetně jejich počtu, druhu práce a předpokládané doby výkonu práce.
Dnem 1.1.2011 nabývá účinnosti také novela zákona o státní sociální podpoře:
Touto novelou zaniká dávka sociální příplatek. Výjimku do konce roku 2012 budou mít pouze rodiny, kde jednou
ze společně posuzovaných osob je těžce zdravotně postižené, zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné
nezaopatřené dítě, dále těžce zdravotně postižený rodič nebo zdravotně postižený nebo dlouhodobě nemocný rodič, který
je současně nezaopatřeným dítětem.
Porodné bude nově náležet pouze v případě narození prvního dítěte nebo při převzetí dítěte mladšího 1 roku do péče
(svěření do výchovy nebo osvojení). Porodné bude náležet rodině, jejíž rozhodný příjem nepřevýší 2,4 násobek životního
minima rodiny, doložený za kalendářní čtvrtletí, předcházející tomu, v němž se dítě narodilo.
U rodičovského příspěvku se zkrátil termín pro uplatnění volby nároku na rodičovský příspěvek do 3 let věku. Volbu na
3 roky může rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství, provést do konce 9. měsíce věku dítěte. Pokud tak neučiní,
bude od 10. měsíce věku dítěte pobírat částku 3 800 Kč měsíčně. Stejnou výši rodičovského příspěvku od 10. měsíce věku
dítěte bude pobírat rodič, kterému je vyplácen rodičovský příspěvek 48 měsíců. Úřad práce obeslal rodiče, kteří do konce
února mají možnost provést volbu tříleté varianty, informačním dopisem s vysvětlením možností, které jim novela zákona
přináší.

Informace k placení místních poplatků pro rok 2011
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů:
Sazba poplatku pro poplatníka, který má v obci Volfartice
trvalý pobyt, činí 350,- Kč za osobu.
Sazba poplatku pro poplatníka, který má v obci Volfartice ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, činí 500,- Kč za objekt.

Místní poplatek ze psů:
Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne
29.12.2010, byla vydána Obecně závazná vyhláška obce
č. 4/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 1/2007 o místním poplatku ze psů.
Znamená to tedy, že se v roce 2011
poplatky za psy neplatí.

Výše sazeb zůstává stejná jako v předchozím roce, novinkou
je možnost zaplatit poplatek ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 28.2. a do 30.6.2011.

Pozvánky
Oriflame akce „Romance v růžové – Krásná s oriflame“
Kontakt na kosmetického poradce: slečna Bartáková, tel. č. 603 194 487
Oslavte s námi krásu žen. Vezměte s sebou kamarádku, maminku,
babičku a vyzkoušejte nové voňavé výrobky.

Kdy:
Čas:
Kde:

neděle 20.2.2011
od 15.00 – cca do 17.30 hodin
kulturní místnost obce vedle prodejny

Na co se můžete těšit?
představíme Vám novou parfémovanou vodu
VOLARE MAGNOLIA, nové lesky na rty
Power Shine a další nabídku kosmetických novinek
můžete se nechat nalíčit
poradíme Vám, jak vybrat kosmetiku proVáš typ pleti,
aby pleť byla zdravá a líčení na ní krásně vyniklo
povíme Vám tipy na zdravý životní styl a seznámíme
Vás s doplňky stravy Wellness by Oriflame
Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

Klub důchodců Volfartice
Pravidelné schůzky klubu důchodců se konají:
Kdy:
Čas:
Kde:

každou středu
od 14.00 hodin
kulturní místnost obce vedle prodejny

Jste srdečně zváni.
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Přehled kulturních akcí na rok 2011
Březen

Masopust
Vítání občánků

Duben

Velikonoční zábava
Čarodějnice

Červen – červenec

Petropavlovská pouť

Srpen

Loučení s létem

Září

Zájezd

Listopad

Posvícení

Prosinec

Mikuláš
Adventní koncert

Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2010
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2010

628 občanů trvale bydlících
+ 34
+ 7
- 13
- 4

- přistěhovaní
- narození
- odstěhovaní
- zemřelí

(15 mužů, 19 žen)
(4 chlapečci, 3 holčičky)
(6 mužů, 7 žen)
(0 mužů, 4 ženy)

Stav obyvatel k 31.12.2010

652 občanů trvale bydlících

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

594 (278 mužů, 316 žen)
58 (29 mužů, 29 žen)

Počet osob do věku 18 let:
Počet dospělých:
Průměrný věk obyvatel:

137
515
37,89

Zlatý erb 2011
soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Obec Volfartice se přihlásila do této soutěže, jejímž cílem je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy
prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu
a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.
I vy – uživatelé obecních stránek se můžete této soutěže zúčastnit a dát tak svůj hlas své obci. Hlasovat můžou všichni, kteří
disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasy je možné posílat do konce března.
Podpořte naši obec svým hlasem na webových stránkách obce www.volfartice.cz, děkujeme.

Územní plán obce Volfartice
Obec připravuje nový územní plán, proto s veškerými připomínkami a náměty se obracejte, prosím, na obecní úřad.

Kanalizace v obci
Pro celou obec Volfartice byla vypracována projektová dokumentace na odkanalizování. Součástí přípravných prací bylo zajištění
kladného stanoviska z hlediska Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále jen PRVKUK). Pokud by kladné
stanovisko nebylo vydáno, nebylo by možné výstavbu zahájit.
Původně bylo v PRVKUK uvedeno:
Část Volfartice má být odkanalizována centrálně, kanalizací pro veřejnou potřebu.
Část Nová Ves nemá mít kanalizaci pro veřejnou potřebu ani čistírnu odpadních vod. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuelním způsobem v bezodtokových jímkách s následným vyvážením; při splnění určitých podmínek (např. na základě
hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě,....)
je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.
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To jsme chtěli změnit. Domnívali jsme se, že vzhledem k tlaku, který ČR a EU vyvíjí na odkanalizování obcí, bude naší žádosti
o změnu v části Nová Ves vyhověno. Změnu vždy musí schválit Ministerstvo zemědělství ČR.
Firma OHGS, která zpracovávala projektovou dokumentaci na odkanalizování, požádala dne 21. 12. 2010 Ministerstvo
zemědělství ČR o změnu v PRVKUK. Z vyjádření vyplývá, že MZe ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou v části Nová Ves, a to
z následujících důvodů, cituji:
udržitelný rozvoj lze zajistit jen pokud je možné na něj generovat finanční prostředky v reálných sociálně únosných
cenách pro stočné, a to i vzhledem k výši investičních a provozních nákladů,
jedná se o místní část s nízkou a široce rozptýlenou zástavbou včetně osamělých objektů podél silnice Nový Oldřichov –
Volfartice a vodního toku Libchava. Taková kanalizace je charakterizována vysoce neefektivním podílem počtu obyvatel
na 1 km kanalizace a velmi dlouhými kanalizačními přípojkami,
neúměrně vysoký podíl nákladů na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele (cca 218 tis. Kč/1 obyvatel, 59 trvale
bydlících obyvatel),
ukazatel délky kanalizace na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele je pro navrhované technické řešení (celková
délka kanalizace je 2 938 m) roven 49,80 m/1 obyvatel. Tato hodnota je cca 10,7 krát vyšší než republikový průměr, který
je 4,66 m/1 obyvatel. Jedná se tedy o značně neekonomické řešení,
navrhovanou změnou je rovněž řešeno zainvestování nových stavebních ploch. Postup PRVKUK při zainvestování nových
stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.
PRVKUK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební ploch,
resp. odvedení odpadních z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádosti o změnu
platného a schváleného PRVKUK, stejně jako předmětem žádosti o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato
skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo jejích částí a délky vodovodních řadů a kanalizačních stok budou
zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávající stav.
Je zřejmé, že část Nová Ves se v dohledné době centrální kanalizace nedočká. Proto zastupitelé navrhují kompenzovat nějakým
způsobem (zřejmě finančně) trvale žijícím v Nové Vsi tuto nevýhodu. Způsob kompenzace bude upřesněn na příštím zasedání ZO,
kde budou schválena pravidla.
K územnímu řízení byla podána projektová dokumentace části Volfartice.
Veřejné projednání proběhne dne 18. 2. 2011, účast občanů není povinná.
O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Jak jistě už víte na jaře 2011 se v České republice uskuteční Sčítání lidu, domů a bytů. Proto přinášíme pár zásadních informací.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je
Česká pošta, s. p. Sčítacími komisaři proto budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve
sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových
schránek. V souvislosti s tímto bude bezplatně veřejnosti v knihovně v budově obecního úřadu zpřístupněn internet a tak
umožněno vyplnit a odeslat sčítací formuláře on-line. Toto bude možné v úředních dnech obecního úřadu, tedy v úterý a ve
středu od 8:00 do 17:00 hodin a dále v sobotu dne 9.4.2011 od 9:00 do12:00 hodin.
Pro zajímavost uvádíme, že náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá).
Základní termíny sčítání lidu:
26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně
sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař
do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce
letáček nejpozději 6. března.
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7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY.
Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.
Roznáška formulářů končí 25. března 2011. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
Existují tři základní cesty:
Internet
Předání sčítacímu komisaři
Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně
předávat sčítacímu komisaři.
Více informací o Sčítání lidu, domů a bytů 2011 naleznete na internetových stránkách obce www.volfartice.cz a nebo přímo na
www.scitani.cz.

Události v roce 2010 z pohledu obce a obecního úřadu
Služby občanům:
služby Czech Point
veřejný internet
ověřování podpisů a listin
místní knihovna
pronájem traktoru
pronájem kulturní místnosti
stravování pro cizí strávníky
rozvoz obědů pro seniory
svoz velkoobjemového odpadu – 2x ročně
svoz nebezpečného odpadu – 2x ročně
umístění E – boxu pro drobné elektrospotřebiče v budově OÚ
nový vzhled internetových stránek obce
vydání kalendáře pro rok 2011 s historickými snímky obce

Kultura:
Masopust
Taneční zábava pořádaná Klubem důchodců
Pálení čarodějnic
Zájezd na Tržnici Zahrady Čech
Den dětí - občerstvení
Loučení s létem, „Bábovkování“
Podzimní koncert
Mikulášská besídka a zábava
Adventní koncert
Vydávání Volfartického občasníku

Opravy, akce:
vybudování nových sociálních zařízení v č.p. 236
statické zajištění objektu č.p. 236
izolace objektu č.p. 74
výměna oken č.p. 74
zahájení stavby garáže pro požární vozidlo
zahájení oprav požární zbrojnice – sociální zařízení, elektroinstalace
umístění nových infotabulí a úřední desky obce
zahájení opravy hřiště pro „náctileté“ – budování opěrných zdí
nákup čelního nakladače k traktoru
ochrana proti kůrovci v obecních lesích
nákup a instalace dopravních značek na místních komunikacích
odvodnění několika místních komunikací – obnovení příkopů a propustků
opravy povrchu několika místních komunikací
rozsáhlá rekonstrukce místní komunikace p.č. 67. 879, k.ú. Volfartice
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poskytnutí neinvestičních transferů těmto spolkům: o.s. Slunovrat, Sbor dobrovolných hasičů Čech , Moravy a Slezska – malí
hasiči, TJ Sokol Volfartice – stolní tenis
odborné ošetření stromů v aleji u školy
pořízení velkoobjemových nádob na posypový materiál
umístění odpadkových košů a laviček
pořízení nového vybavení archivu
nákup vybavení pro JSDHO – povinné vybavení jednotky
finanční dar – aerobik pro děti Žandov
pořízení triček pro děti ze školy
modernizace vybavení počítačové učebny ve škole
vybavení nově vzniklé herny ve škole
dovybavení Klubu maminek
rozšíření veřejného osvětlení
zednické opravy a vymalování budovy školy
umístění 2 hlásičů rychlosti
rekonstrukce elektroinstalace v prodejně
projektová dokumentace – oprava mostu u pana Oriniče
projektová dokumentace – rozšíření veřejného osvětlení – Čálek , Janeček
finanční příspěvek na nové knihy do místní knihovny
Žádosti o dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí- pracovníci na VPP
Fond požární ochrany LK – pořízení vybavení ka zvýšení akceschopnosti jednotky
Fond požární ochrany LK – stavební úpravy objektu požární zbrojnice, zřízení vodovodní přípojky a stavbu garáže pro
požární vozidlo
Grantový fond LK – Oprava místní komunikace – lokalita Džudžovi
Grantový fond LK – Doprovodný program oslav ke 140. výročí založení hasičského spolku v obci
Grantový fond LK – „Plácek pro nás – konec nudy“ – hřiště pro „náctileté“
Z rozpočtu LK – Povodně 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj – Povodně 2010 – občané
Rozpočet LK - žádost o poskytnutí příspěvku ne hospodaření v obecních lesích
Přidělené dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí – 4 pracovníci na VPP
Grantový fond LK – „Plácek pro nás – konec nudy“ – hřiště pro „náctileté“ ve výši 72 000 Kč
Z rozpočtu LK – Povodně 2010 ve výši 45 585 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj – Povodně 2010 – občané, ve výši 30 000 Kč
Rozpočet LK – žádost o poskytnutí příspěvku ne hospodaření v obecních lesích ve výši 11 600 Kč
Prodej pozemků:
část pozemku p.č. 153/1, k.ú. Volfartická Nová Ves
pozemek p.č. 32/3, k.ú. Volfartice
pozemek 816/2, k.ú. Volfartice
pozemek 141/3, k.ú. Volfartická Nová Ves

pozemek p.č. 32/1, k.ú.Volfartice
pozemek p.č. 46, k.ú. Volfartická Nová Ves
pozemek 668/23, k.ú. Volfartice
pozemek 26/1, k.ú. Volfartická Nová Ves

Dokumenty:
Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Směrnice pro časové rozlišování
Směrnice k inventarizaci majetku
Dodatek ke Spisovému a skartačnímu řádu
Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
Pracovní řád
Směrnice k závodnímu stravování
Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Směrnice pro poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Pravidla pro financování kanalizačních přípojek
Darovací smlouva mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Obcí Volfartice – poskytnutí peněžitého daru za účelem využití
pro likvidaci škod v obci po povodních
Veřejnoprávní smlouva – přenesená působnost v oblasti přestupkové agendy
Dodatek ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních a nebezpečných odpadů v obci Volfartice
Změna č. 1 Územního plánu obce
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kterou se zrušuje OZV č.1/2007, č. 2/2007, č. 4/2007
Smlouva spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

z

Informace ze zasedání zastupitelstva konaného 29. 12. 2010
ZO schválilo aktualizaci dokumentu - Místní program obnovy vesnice Volfartice
byla vydána Změna č. 1 Územního plánu obce Volfartice
byly vydány tyto obecně závazné vyhlášky:
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj......
OZV č. 4/2010 kterou se zrušuje OZV 1/2007 o místním poplatku ze psů, OZV č. 2/2007 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství as OZV č. 4/2007 o místním poplatku ze vstupného
mezi Obcí Volfartice a Libereckým krajem byla uzavřena Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti pro
rok 2011
pracovníkům na veřejně prospěšné práce byly prodlouženy pracovní smlouvy do února 2011
zastupitelstvo schválilo rozpočet na Masopust
do majetku obce budou převedeny 2 kusy infotabulí Svazku obcí Peklo

OZV č. 1/2010

Poděkování
Paní Romaně Hubálkové Bártové za přípravu a realizaciAdventního koncertu.
Panu Milanu Dolejšímu za sponzorský dar škole.
Všem občanům, kteří se podíleli na odklízení sněhu.

m

Klub maminek VLČÁTKA

Milé maminky, milé děti - „Vlčátka“,
ráda bych vám poděkovala za pohodové společné chvíle, které prožíváme při našich pravidelných setkávání, a to vždy ve
středu do 9.30 do 12 hod. Střídáme pracovní, tělesnou, výtvarnou i hudební výchovu a musím říci, že děti si užívají každého
nabídnutého programu s radostí a tvůrčím nasazením.
Maminky, které ještě váháte, zda se na nás přijdete podívat, neváhejte! Klub je zdarma a je pro všechny děti s rodičem od 0 do
cca 5 let. Přijďte se skamarádit!
Na následující měsíce vám nabízím následující program:
ÚNOR
16.2.
23.2.

Pv - Kokosový lední medvěd - krásný a voňavý, malování a sypání
Jarní prázdniny - setkání bez programu

BŘEZEN
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.

Vv - Jarní veselé přáníčko - tisk s tiskátky i prstíky (Šnek)
Tv - Básničky, písničky s pohybem. Nová básnička: Běžela liška
Pv - Jarní strom z ruličky, trhání a lepení papíru
Hv - Nová písnička: Sněží potichu (Hv za únor)
Hv - Nová písnička: Na naší zahrádce, opakování oblíbených písniček s doprovodem kytary a rytmických hudebních
nástrojů
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Ze života školy
Co je u nás nového

V prosinci obecní zastupitelstvo schválilo přidělit škole mimořádnou dotaci 104.000,- Kč, ze které byl pořízen nový hlavní počítač
(server) a čtyři monitory jako náhrada za již nefunkční zařízení z roku 2001. Pořídili jsme dále multifunkční zařízení – tiskárnu,
kopírku, skener a fax. Mateřská škola dostala novou sedací soupravu pro děti. Z této dotace byla také vybavena herna v suterénu
školy – bývalá šatna. Je zde nový koberec, velká molitanová stavebnice, balanční deska, senzorické žíněnky, bazének s míčky
a tunely na prolézání. Tuto hernu mohou využívat nejen děti ze školy a školky, ale také zájmové organizace – mateřské centrum,
mladí hasiči…
V lednu jsme se přihlásili do projektu EU – peníze školám. Tento projekt umožňuje získat základní škole další finanční prostředky
na nadstandardní vybavení. Chceme pořídit alespoň jednu interaktivní tabuli, interaktivní učebnice a další pomůcky pro žáky, aby
pro ně byla výuka modernější a zajímavější. Pro MŠ zatím podobný projekt vypsán nebyl.
Plánované akce školy v měsíci únoru , březnu a dubnu:

Únor
Březen

Duben

Hudební vlastivěda – hudební pořad pro ZŠ i MŠ
návštěva dopravního hřiště – 3. – 5. ročník
školní kolo recitační soutěže – ZŠ + předškoláci
masopustní průvod
smažení masopustních koblížků
oblastní kolo recitační soutěže málotřídních škol v Prysku
beseda v knihovně v České Lípě ( knihy V. Čtvrtka ) – ZŠ
beseda v knihovně v České Lípě (Celý rok – pásmo) -MŠ
velikonoční jarmark
beseda s dopravní policií
beseda Obrana před útokem psů

Naše umělecká tvorba
Úkol pro děti v tříčlenných skupinách – vymyslet básničku, která musí obsahovat tato slova :
prázdniny, únor, sníh, jezdit, procházka.
Vítězná básnička
(autoři Kristýna Mojžíšová, Veronika Pstrongová, Zdena Píchová):
„V únoru padá bílý sníh
a já slyším dětský smích.
Po prázdninách do školy procházkou jdu,
domů pak na saních pojedu.
Koulovanou si dám hned
a poběžím na oběd.
Z okna vyhlížím sněhové vločky,
z kuchyně voní dvě vánočky.
Konečně skončil ten perný den
do postýlky se zahrabu jen.
Maminka mi pusu na dobrou noc dala
a krásné sny mi popřála.“

tisk na recyklovaný papír

