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Informace
Částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci

Z důvodu provádění stavebních prací firmou SaM silnice a mosty a.s. v rámci opravy opěrné zdi Libchavského potoka je od 25.
července 2011 částečně uzavřen provoz na pozemní komunikaci – silnici III. třídy č. 2627 v obci Volfartice.
Doba trvání částečné uzavírky provozu je stanovena do 31. listopadu 2011.

Sběrové dny
- ve dnech 3. a 4. září 2011 proběhne v naší obci sběr velkoobjemového komunálního odpadu
(matrace, nábytek, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, střešní krytina, apod.)
Místo a čas: „autobusová otočka“ v sobotu 9:00 – 16:00 hodin, v neděli 9:00 – 13:00 hodin
V pátek dne 2. září v čase od 12:00 hodin do 14:00 hodin možnost pronájmu traktoru s valníkem na odvoz výše uvedeného
velkoobjemového komunálního odpadu přímo od domu za cenu 150,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do pátku dne 2.9.2011 do 12:00:hodin.
- po stejnou dobu, tedy ve dnech 3. a 4. září 2011, bude na dvoře obecního úřadu zpřístupněn občanům obce kontejner na
elektrozařízení. Do přistaveného kontejneru můžete odkládat velké spotřebiče (ledničky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby,…),
malé spotřebiče (vysavače, žehličky, kávovary, fény, holící strojky,…) a dále např. pily, vrtačky, brusky, řezačky, křovinořezy…
Pozor na televize a monitory, ty do kontejneru nepatří!!!!
Všechny druhy elektrozařízení, které bude možno do kontejneru odkládat, budou uvedeny na plakátech rozmístěných po obci.
Místo a čas: „dvůr obecního úřadu“ v sobotu 9:00 – 16:00 hodin, v neděli 9:00 – 13:00 hodin
- dne 11. září 2011 v neděli 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.
Místo a čas:
zastávka v Nové Vsi 9:00 – 9:20 hodin
zastávka u obecního úřadu 9:30 – 9:50 hodin
u hasičské zbrojnice 10:00 – 10:20 hodin

Výzva dlužníkům
Žádáme občany, kteří mají dluhy na místním poplatku za odvoz odpadů, aby neprodleně, nejpozději do 31.10.2011, své dluhy
uhradili. Tento poplatek je možno uhradit v hotovosti v pokladně obecního úřadu, případně bezhotovostně převodem na účet obce
č. 6425421/0100.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 15. 6. a 3. 8. 2011
Nabídka pozemků k pronájmu a následnému prodeji – stavební pozemky

Zastupitelstvo schválilo nabídnout části pozemku p.č. 356/1
(nově 356/1 – 1 455 m2, 356/4 – 1 457 m2), k.ú. Volfartice
k pronájmu a následnému prodeji.
Zastupitelstvo schválilo nabídnout pozemek p.č. 122/1, k.ú.
Volfartická Nová Ves o výměře 2 829 m2 k pronájmu a následnému prodeji.

Zastupitelstvo schválilo nabídnout pozemek p.č. 122/2, k.ú.
Volfartická Nová Ves o výměře 1 773 m2 k pronájmu a následnému prodeji.
Zastupitelstvo schválilo nabídnout pozemek p.č. 4/1 (část
původního pozemku 4/1) o výměře 1 713 m2, k.ú. Volfartická
Nová Ves k pronájmu a následnému prodeji.
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Pronájem pozemků s následným prodejem – stavební pozemky
Zastupitelstvo schválilo pronajmout a následně prodat pozemek p.č. 356/1 (část původního pozemku 356/1), k.ú. Volfartice
o výměře 1 455 m2 panu Davidu Grasserovi, Volfartice.

Nabídka pozemků k prodeji
Zastupitelstvo schválilo nabídnout pozemek p.č. 852/4, k.ú.
Volfartice o výměře 416 m2 k prodeji.

Zastupitelstvo schválilo nabídnout pozemek p.č. 113/2 (část
původního pozemku p.č. 113), k.ú. Volfartice o výměře 98 m2
k prodeji.

Prodej pozemku
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 852/4, k.ú. Volfartice o výměře 416 m2 manželům Ditě a Zdeňkovi Rejnartovým,
Volfartice.

Nabídka pozemků k pronájmu
Zastupitelstvo schválilo nabídnout části pozemku p.č. 1009/2
(nově 1009/2 – 1 111 m2, 1009/4 – 1 066 m2), k.ú. Volfartice k
pronájmu.

Zastupitelstvo schválilo nabídnout pozemek p.č. 244, k.ú.
Volfartice o výměře 374 m2 a část pozemku p.č. 243, k.ú.
Volfartice o výměře 349 m2 (mimo cestu a část u Velenovských) k pronájmu. Tyto pozemky budou pronajaty jako
celek jednomu zájemci za účelem zřízení zahrady.

Pronájem pozemků
Část pozemku p.č. 1009/2 (nově 1009/2) o výměře 1 111 m2, k.ú. Volfartice bude pronajata panu Davidu Grasserovi, Volfartice.

Plnění rozpočtu za období leden – červen 2011
Příjmy obce celkem: 28 299 269,65 Kč
Příjmy obce po konsolidaci: 6 224 830,32 Kč
Plnění 51% (bez konsolidace)

Výdaje obce celkem: 28 391 945,54 Kč
Výdaje obce po konsolidaci: 6 317 506,21 Kč
Plnění 52 % (bez konsolidace)

Akcie společnosti EKO Volfartice, a.s.
Společnost EKO Volfartice, a.s. předložila Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti EKO Volfartice, a.s. Společnost
se chce rekapitalizovat, t.j. navýšit základní kapitál o 9 mil. Kč a dále zvýšit celkovou hodnotu akcií o 46 mil. Kč (emisní
ážio). Cílem je snížení dluhu EKO ve vztahu k jejímu majoritnímu akcionáři – Geo Holding S.p. A. Dále jde o možnost
rozvoje EKO, navýšení kapitálu bude mít kladný vliv na vztah společnosti s bankami.
Operace bude probíhat a následujících krocích – postup při rekapitalizaci společnosti EKO Volfartice, a.s.:
navýšení základního kapitálu společnosti o částku 9 mil. Kč;
vydání (emise) 900 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (9 mil. Kč);
jejich upsání společností Geo Holding s emisním ážiem 51 111,1 Kč na kus (celkem 46 mil. Kč);
započtení pohledávek akcionáře Geo Holding S.p.A., které má za společností EKO, proti emisnímu kurzu akcií;
svolání mimořádné valné hromady za účelem schválení této operace v souladu se zákonem a stanovami rozhodnutím
učiněným za přítomnosti notářky a její následný zápis do obchodního rejstříku;
převod 75 kusů nově emitovaných akcií minoritním akcionářům – obcím Volfartice a Horní Police za symbolickou cenu
s cílem dosáhnout cílového stavu, kdy obec Volfartice bude vlastnit 5% akcií a obec Horní Police 2,5% akcií.
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Zastupitelstvo schválilo postup při rekapitalizaci společnosti EKO Volfartice, a.s. s tím, že převod nově emitovaných akcií obci
bude proveden za symbolickou cenu 1 Kč (slovy jedna koruna česká) za převáděnou nově emitovanou akcii.

Okna škola
Na výměnu oken v budově základní a mateřské školy získala obec prostřednictvím MAS LAG Podralsko a SZIF dotaci ve výši
538 070 Kč. Celkové náklady činí 717 427 Kč.
Ve výběrovém řízení na dodavatele této akce zvítězila firma České dřevařské závody Praha, a.s.
Předmětem dotace není pořízení žaluzií na část oken ve škole. Žaluzie budou uhrazeny z rozpočtu obce.

Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce
Obec požádala Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod části pozemku p.č. 976/1, k.ú. Volfartice do vlastnictví obce.
Části pozemku se nacházejí v zastavěném území obce nebo jsou určeny územním plánem k zastavění.

Oprava rybníků pod školou
Vzhledem k havarijnímu stavu rybníků požádala obec firmu Ještědská stavební společnost, s.r.o., o vypracování projektu na jejich
revitalizaci. Zároveň hledáme vhodný dotační titul, ze kterého by se na tuto akci daly získat finanční prostředky.

Územní plán
Zastupitelstvo schválilo, aby územní plán obce Volfartice zpracoval Ing. arch. Smilnický. Obec bude žádat o dotaci z
Grantového fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 16 – Zpracování územních plánů.
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Klub maminek VLČÁTKA

Milá Vlčátka, milé maminky, blíží se září, kdy Vás opět pozvu do mateřského klubu VLČÁTKA.
Setkávat se budeme pravidelně každé úterní či středeční dopoledne od 9.30 do cca 12 hodin.
VSTUP JE ZDARMA !!!
V září se můžete těšit na:
1. setkání: výtvarná Vlčátka - vymalujeme si jablíčko
2. setkání: cvičící Vlčátka - v tělocvičně se naučíme Foukej, foukej, protáhneme si celé tělíčko, zařádíme si na opičí dráze
3. setkání: tvořící Vlčátka - z papíru si poskládáme červíka
4. setkání: zpívající Vlčátka - naučíme se písničku Měla babka, zkusíme si i zatančit. Zazpíváme si známé oblíbené hity spolu s
kytarou a doprovodnými hudebními nástroji.
Bližší informace o termínu zahájení Klubu Vlčátka se dozvíte na nástěnkách obecního úřadu a na www.volfartice.cz (v sekci
Spolky, sdružení & příspěvková organizace → Klub maminek VLČÁTKA).
Můžete si také prohlédnout fotečky ze společných akcí na www.volfartice.cz (v sekci Spolky, sdružení & příspěvková organizace →
Klub maminek VLČÁTKA) nebo na http://1mata.rajce.idnes.cz/.
Dětem, které nám dorostly do „školkového“ věku, přeji krásné chvíle s většími kamarády a hodně radosti s paní učitelkou!
Na ostatní se již moc těším.
Vaše Máťa
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy všeho věku, od slečen po prababičky!
Od září Vám nabízíme pravidelné setkávání v kulturní místnosti obce, případně v Klubu maminek, a to vždy minimálně jedenkrát
měsíčně.
Jaký program jsme pro Vás připravili na září?
16. 9. 2011 od 18 hodin proběhne v kulturní místnosti obce Seznámení s aromaterapií aneb Hra s vůněmi. Věnovat se nám
bude paní Šárka Patrná. Dozvíte se, jak si můžete pomocí aromaterapie zpříjemnit život, zharmonizovat sebe i okolí, jaké jsou
léčebné účinky této tradiční metody a mnoho dalších zajímavých věcí.
30. 9. 2011 proběhne dílna Plstění (čas a místo upřesníme na plakátcích). Pomocí této znovuobjevené výtvarné techniky budeme
tvořit šperky.
Vstup je zdarma, občerstvení vítáno.
Těšíme se na příjemné setkání!
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Ze života školy
Ohlédnutí za posledními dny školního roku 2010/2011

Červen loňského školního roku byl tradičně ve znamení školy v přírodě, školního
výletu, akademie a nocování ve škole.
Školní výlet absolvovali žáci základní školy společně s dětmi z mateřské školy
již 6. června. Navštívili jsme indiánskou vesničku Rosehill v Růžové u Děčína.
Nahlédli jsme do života původních obyvatel USA. Viděli jsme pravé
indiánské obydlí, nástroje, oblečení, hračky, viděli jsme příběh z doby
osidlování amerického „Divokého Západu“,mohli jsme si vyzkoušet
některé nástroje, házeli jsme oštěpem, školáci odpoledne vyráběli plašiče
duchů a vyzkoušeli si své nově nabyté znalosti formou testu. Všem se výlet
moc líbil.
Ve škole v přírodě jsme letos byli u Orlické přehrady v rekreačním
zařízení Štědronín poblíž Zvíkovského Podhradí. Navštívili jsme
samozřejmě hrad Zvíkov, lodí jsme přepluli Orlickou přehradu na zámek
Orlík, chodili jsme do lesa, vyřádili jsme se na hřišti i v bazénu ,takže máme
spoustu hezkých zážitků.
Školní rok 2010/2011 jsme ukončili jako každý rok slavnostním rozloučením s žáky pátého ročníku, kteří odcházejí do škol v České
Lípě na 2. stupeň a předškoláků, kteří sice opouštějí školku, ale přesunou se pouze o patro výš do první třídy. Při této příležitosti
všichni ukázali své herecké, pěvecké, recitační a taneční schopnosti. Děti ze školky nám kromě jiného předvedly roztomilou
pohádku O Koblížkovi, školáci z 1. a 2. třídy zahráli o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort, velcí školáci pak pohádku O Popelce,
mezitím dvakrát zatančily mažoretky, zazpívali zpěváci a zacvičili svou sestavu ti, co chodili na kroužek aerobiku. Myslím, že
rodiče a další diváci odcházeli po skončení spokojeni a možná i trochu dojati.
Školáci odešli domů po akademii jen na chvilku, protože ten den jsme nocovali ve škole. Tentokrát se nám o překvapení postarali
rodiče Barunky a Kristýnky, kteří nám k večeři připravili výbornou pizzu. Patří jim za to dík. Děti byly po celém dnu nabitém
zážitky tak unavené, že brzo ulehly do svých spacáků na koberce ve třídách nebo v družině a spaly tak tvrdě, že jsme většinu z nich
museli na snídani budit.
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Co je u nás nového
Od 4. srpna probíhá díky grantu, který získala Obec, v celé škole výměna oken, doufejme, že bude vše hotovo do začátku nového
školního roku.
Jak jsem se zmínila v předminulém čísle, zapojili jsme se do projektu EU – peníze školám. Bohužel zdlouhavá administrativa nám
dosud ještě neumožnila peníze čerpat, takže na interaktivní tabule si ještě musíme počkat. Snad ne už dlouho, náš projekt byl
MŠMT schválen v květnu.
V novém školním roce nahradí paní učitelku Janu Míglovou, která dala výpověď z pracovního poměru, paní učitelka Hana
Dvořáková – kvalifikovaná, zkušená učitelka se specializací na SPUCH. Bude vyučovat AJ, takže k nám nebude již docházet paní
učitelka Bylinová.
Školní rok 2011/2012 zahájíme ve čtvrtek 1. září. Pro rodiče prvňáčků bude po slavnostním uvítání dětí krátká třídní schůzka.

Obědy ve škole
Základní a mateřská škola Volfartice opět od září roku 2011 nabízí možnost vaření obědů ve školní jídelně. Cena jednoho oběda je
40,- Kč, včetně polévky.
Obecní úřad Volfartice nabízí občanům dovoz obědů až domů, a to zejména pro ty, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou pro
obědy sami docházet a občanům důchodového věku. Rozvoz obědů pracovníkem obecního úřadu je od 11:00 hodin.
Více informací na tel. č. 487 837 111 v ZŠ a MŠ Volfartice.

Interaktivní mapa
Od června 2011 je na internetových stránkách obce umístěna interaktivní mapa (v pravém sloupci – Mapové podklady).
Přiblížením se na katastr obce Volfartice jsou zde vyobrazeny tzv. body zájmů. Jedná se především o: kulturní památky, památné
stromy, instituce (obecní úřad, pošta, škola, knihovna…), autobusové zastávky s platným jízdním řádem, penziony, dětské hřiště,
podniky a služby v obci a mnohé další. Ke každému takovému bodu zde najdete několik informací např. kde se nachází, souřadnice,
kontakty, příp. otevírací dobu, fotografie a jiné popisky.
Kromě tohoto mapa dále umožňuje:
jednoduché vyhledávání cílů a cest
zobrazení turistických tras, cyklostezek, lyžařských tras
routing – vyhledávání optimální trasy pro váš výlet na kole, autem či pěšky
zobrazení fotomapy
měření vzdáleností
to vše na území celé republiky.
V souvislosti s tímto nabízíme podnikatelům v obci, jejichž firma není ještě v mapě vyznačena, bezplatnou prezentaci.
Údaje, které byste chtěli mít zveřejněny, především ale adresu, na které bude vytvořen tzv. bod zájmu, zasílejte na e-mail
ou.volfartice@volny.cz.

Služba hromadného rozesílání SMS – SMS rozhlas
Připomínáme, že od května 2011 funguje v obci služba hromadného rozesílání SMS občanům obce.
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 a nebezpečný odpad a další…Zájemci o tuto službu se mohou registrovat
prostřednictvím formuláře umístěném na internetových stránkách obce, nebo pomocí odeslané SMS zprávy
v příslušném tvaru na příslušné telefonní číslo či osobně na obecním úřadě.
Více informací k této službě v předchozím čísle Volfartického občasníku.
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Srdečně Vás zveme na již tradiční

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
dne 27. 8. 2011 od 14.00 hodin
v areálu za obchodem ve Volfarticích a v kulturní místnosti obce

Program:
14.00 – 17.00 hod.
Umělecká agentura Pranýř si pro Vás připravila :
* šermířské vystoupení,
* šermířský turnaj pro děti,
* střelnice z luku a kuše a mnoho
dalších překvapení…

Soutěž v pečení na téma „Ovocný koláč“
- koláče přijímáme od 14.00 do 16.00 hodin v kulturní místnosti obce
- 17.00 hodin: vyhodnocení
V průběhu odpoledne BODY PAINTING
- dočasné malování na tělo, cena od 60,- Kč.
18.00 – 23.00 hod.: Taneční zábava
- k tanci a poslechu zahraje hudební skupina SEPTIMA

Občerstvení zajišťuje p. Tengler – grilovaná masa, točené pivo atd.
Na celou akci je vstup zdarma.

akce je pořádána Obcí Volfartice

tisk na recyklovaný papír
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