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Pozvánky

Putování za čerty a Mikulášem
Základní a mateřská škola ve spolupráci s Obcí a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce
pořádá v pátek dne 2. prosince pro děti Putování za čerty a Mikulášem. Trasa začíná před školou
mezi 16 a 17 hodinou, ukončení bude v kulturní místnosti obce, kde od 17.30 hodin bude pro děti
připravena nadílka a lidová hra o Betlému (divadélko SUS). Děti si mohou přinést lampiony.

Adventní koncert
Jako již každoročně připravujeme pro zpříjemnění vánoční atmosféry adventní koncert.
Kdy? 17. prosince 2011 od 15:00 hodin
Kde? v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfarticích
Vystoupí instrumentálně-vokální soubor pro hudbu gotiky, renesance a baroka SOLIDEO.
K doplnění sváteční atmosféry bude podáváno zdarma svařené víno.
Na všechny akce jste srdečně zváni!

Pracovní doba Obecního úřadu Volfartice
během vánočních svátků
Příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšné vkročení do nadcházejícího
roku 2012 přeje zastupitelstvo obce
a pracovníci Obecního úřadu Volfartice.

Vzhledem k vánočním svátkům a době dovolených je obecní
úřad pro občany otevřen:
úterý 27.12.2011 od 8:00 hodin do 16:00 hodin
středa 28.12.2011 od 8:00 hodin do 16:00 hodin
případně čtvrtek 29.12.2011

Výzva dlužníkům
Vyzýváme poplatníky, kteří stále ještě nemají zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad) za letošní i uplynulé roky, aby dluh
uhradili bez dalšího prodlení!!!
Upozorňujeme poplatníky, že obecně závazná vyhláška o místních poplatcích umožňuje využít sankci navýšení poplatků
nezaplacených včas až na TROJNÁSOBEK DLUŽNÉ ČÁSTKY a obec tuto možnost může využít, protože počet dlužníků a také
dlužných částek stále narůstá.
Neuhradit poplatky včas se pořádně prodraží!!! Využijte tedy ještě poslední možnost uhradit poplatky bez navýšení o pokutu
z prodlení. Dluh můžete uhradit na obecním úřadě v hotovosti nebo bankovním převodem na účet obce č. 6425421/0100 KB a.s.,
jako variabilní symbol napište číslo popisné domu. V případě vážných finančních problémů, které způsobily, že jste dosud poplatky
nemohli uhradit, se dostavte na obecní úřad k uzavření splátkového kalendáře, pokusíme se Vám vyjít vstříc. Poplatníci, kteří dluh
neuhradí a nebudou mít uzavřen splátkový kalendář, musí počítat s vymáháním dlužné částky v exekučním řízení.
Věřím, že k těmto posledním nepříjemným krokům nebude muset obec přistoupit a všichni dlužníci si tuto výzvu vezmou k srdci!
Za obecní úřad Mgr. Marie Bernátová, starostka
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Termín splatnosti veškerých poplatků
Vzhledem k vánočním svátkům a době dovolených je splatnost veškerých poplatků, především poplatku za komunální
odpad, nájmů obecních bytů a splátek půjček bytů, stanovena:

- při platbě v hotovosti či bezhotovostním převodem do 21.12.2011.
Výše poplatku za komunální odpad se v roce 2012 nemění:
- pro poplatníka, který má v obci Volfartice trvalý pobyt, činí 350,- Kč za osobu
- 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¨
Splatnost: Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února 2012 a do 30. června 2012.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 30. 8., 27. 9.,16. 11. 2011

Prodej pozemku
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 113/2, k.ú.
Volfartice o výměře 98 m2 panu Pavlu Jirkovi a paní Ivetě
Táborské, Česká Lípa. Pozemek byl nabídnut k prodeji od
9. 8. 2011 do 27. 9. 2011.

Koupě pozemku
Zastupitelstvo schválilo odkoupit od České republiky
pozemek pod prodejnou - č.p. 60.

Podání námitky k návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Zastupitelstvo rozhodlo o podání námitek k návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
1. Námitka k územnímu vymezení koridoru pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi
P08, Horní Libchava
Obec požaduje vymezení – rozšíření koridoru P08 Horní Libchava i na území obce Volfartice. (jedná se např. o možnost
realizace protipovodňových opatření, získání dotací na tato opatření, apod.)
V územně analytických podkladech Libereckého kraje z roku 2008 je tento koridor ještě vymezen i pro území Volfartic,
v nově navrhované dokumentaci Libereckého kraje je již omezen pouze na Horní Libchavu. Tato změna není nijak
zdůvodněna.
2. Námitka k vymezení koridoru D03 – silnice I/13, úsek Svor – Nový Bor, Manušice
Obec požaduje tento koridor již nevymezovat, stavbu silnice v této lokalitě nerealizovat. Vymezení odporuje zásadám
Politiky územního rozvoje ČR.
Žádost o dotaci
Zastupitelstvo schválilo podat žádost o dotaci
z Grantového fondu Libereckého kraje na
rekonstrukci mostu pod bytovkami.
Projektová dokumentace na revitalizaci
rybníků pod školu
Obec zadala vypracování projektové dokumentace
Ing. Jiřímu Hybáškovi, Praha.
Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Volfartice
pro rok 2012
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši
786 000 Kč na provozní a mzdové náklady
v roce 2012.

Informace ke krizovým stavům
Na internetových stránkách obce je nově umístěn tzv. infobox, který
poskytuje nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik
a nebezpečí.
Ty poukazují na to, jak se zachovat v případě krizové situace a jak
pomoci sobě nebo blízkým v případě běžného ohrožení či mimořádné
události. Informace a rady jsou garantované odborníky z řad
záchranářských subjektů.
V případě blížící se povodně, vichřice či jiné události se výstraha
zobrazí právě i na našem webu.
Doporučujeme také shlédnout informace na webu Hasičského
záchranného sboru ČR dostupného na www.hzscr.cz, především odkaz
Služby pro veřejnost a Ochrana obyvatelstva, kde naleznete rady
a doporučení pro řešení různých životních a krizových situací.
Dále web Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje dostupný na
www.hzslk.cz k tomuto nabízí mnoho článků.
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Návrh rozpočtu obce na rok 2012
Rozpočtové příjmy
Položka,
paragraf
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1337
1345
1361
1511
2460
4112
4116
1039
2141
3113
3612
3613
3632
3639
3722
3725
6171
6310

Funkční třídění

Částka

DPFO ze závislé činnosti
DPFO ze SVČ
DPFO z kapitálových výnosů
DPPO
DPPO za obec
DPH
Poplatky za uložení odpadu
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatky z ubytování
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby
ZŠ a MŠ
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování komunál. odpadu
Činnost místní správy
Finanční operace

1 000 000
500 000
100 000
1 200 000
45 000
2 000 000
5 500 000
300 000
1 000
9 000
350 000
100 000
200 000
200 000
50 000
35 000
10 000
150 000
10 000
10 000
135 000
5 000
50 000
50 000
90 000

Příjmy celkem

12 100 000

Daňové příjmy
Kapitálové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
celkem

11 005 000
100 000
595 000
400 000
12 100 000

Rozpočtové výdaje
Paragraf
1014
1039
2141
2212
2219
2221
2229
2321

Funkční třídění
Útulky pro zvířata
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Silnice
Cyklostezky
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě - značení
Odvádění odpadních vod
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Částka
6 000
40 000
40 000
3 000 000
3 000
60 000
30 000
25 000

3113
3314
3319
3349
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399

ZŠ a MŠ
Knihovna
Záležitosti kultury (Slunovrat, kl. maminek, dámský klub)
Ostatní záležitosti sděl. prostředků - Občasník
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost – TJ Sokol
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Ostatní finanční operace
Výdaje celkem

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
celkem

1 200 000
15 000
25 000
25 000
100 000
15 000
200 000
1 400 000
500 000
200 000
50 000
250 000
86 000
600 000
1 000 000
135 000
1 000 000
2 000 000
10 000
40 000
45 000
12 100 000

11 284 000
816 000
12 100 000

Plánované „větší“ akce:
Silnice

Volný čas dětí a mládeže
dovybavení hřiště pro „náctileté“

oprava mostu u hospody a u Kavenských – kromě
mostu pod bytovkami, na jehož generální opravu
žádáme dotaci, nejhorší stav dle mostní prohlídky
pasport místních komunikací – povinné pro obce
oprava zábradlí a cesty k „hospodě“

Bytové domy
oprava fasády, vybudování přístřešku na dřevo –
č.p. 74
výměna oken č.p. 236

Škola
oprava dveří
úprava zahrady a okolí školy
nákup pece na vypalování keramiky (budou moci
používat i další spolky)

Ostatní budovy
výstavba přístřešku pro stání vozidel u obecního
úřadu
Hřbitov
nová výsadba, celková úprava

„Velké“ akce typu - oprava č.p. 60 – prodejna a kulturní místnost, oprava mostu pod bytovkami, kanalizace, revitalizace rybníků,...
budeme provádět v případě, že získáme dotace.
Pracovníci na VPP v roce 2012
Zastupitelstvo obce schválilo zaměstnat minimálně
4 pracovníky na veřejně prospěšné práce. Období, na které
budou přijati a jejich konkrétní počet, určuje Úřad práce.

Místní program obnovy vesnice
Zastupitelstvo obce schválilo návrh hospodářského
a sociálního rozvoje obce Volfartice na období 2012 – 2014.
Jeho plné znění naleznete na internetových stránkách obce.
Plnění rozpočtu za období leden - září 2011
Příjmy po konsolidaci: 9 332 649,31 Kč
Plnění příjmů: 76,5 %

Výdaje po konsolidaci: 9 386 108,48 Kč
Plnění výdajů: 76,94 %
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Aktuální přehled pozemků k prodeji a pronájmu
Pronájem s následným prodejem:
1. pozemek p.č. 122/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře
2 829 m2. Jedná se o pozemek určený k zastavění.

3. pozemek p.č. 356/4 v k.ú. Volfartice o výměře 1 457 m2
Jedná se o pozemek určený k zastavění.

2. pozemek p.č. 122/2 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře
1 773 m2. Jedná se o pozemek určený k zastavění.

4. pozemek p.č. 4/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře
1 713 m2. Jedná se o pozemek určený k zastavění.

Prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů a výstavby rekreačních objektů se realizuje prvotně formou pronájmu
pozemku na dobu 4 let za sjednanou úplatu: 1. rok – 20 % sjednané kupní ceny pozemku, 2. rok – 10 % sjednané kupní ceny, 3. rok –
10 % sjednané kupní ceny, 4. rok – 10 % sjednané kupní ceny. Uzavírá se Smlouva o nájmu nemovité věci a koupi najaté věci.
V případě dodržení odkládací podmínky (kolaudační souhlas s nabytím právní moci či jiné opatření stavebního úřadu k užívání
stavby vydáno do 4 let od zahájení pronájmu pozemku) se částka za pronájem (celkem 50 % sjednané kupní ceny) bere jako splátka
sjednané kupní ceny pozemku. V případě překročení termínu „kolaudace“ se považují splacené částky nájmu za klasické nájemné
a od prodejní ceny se v závěru neodpočítávají.
Prodejní cena:

100 Kč/1 m2 – k.ú. Volfartice
50 Kč/1m2 – k.ú. Volfartická Nová Ves

Pronájem:
1. pozemek p.č. 244 v k.ú. Volfartice o výměře 374 m2

2. část pozemku p.č. 243 v k.ú. Volfartice o výměře 349 m2
(mimo cestu a část u Velenovských)
Tyto pozemky budou pronajaty jako celek jednomu zájemci za účelem zřízení zahrady.
3. pozemek p.č. 1009/4 v k.ú. Volfartice o výměře 1 066 m2
Nájem pozemku se realizuje formou uzavření Nájemní smlouvy. Výše nájmu činí 0,50 Kč/1 m2 a rok.

Plánované změny jízdních řádů autobusů od 11.prosince 2011
Ve dnech 12.9.2011 proběhly v České Lípě a Novém Boru koordinační porady k jízdním řádům linkové autobusové dopravy
pro příští rok, na kterých byl prezentován záměr provedení úprav jízdních řádů, a to i na lince 500080 Česká Lípa – Kamenický
Šenov – Česká Kamenice. Ve výsledném návrhu jízdního řádu jsou tyto největší zamýšlené změny:
Pracovní dny
dopolední spoje č.17 (v 9:45 z Č.Lípy) a 22 (v 11:30 z Kam.Šenova), vedené pouze v pondělí a ve středu, z důvodu
nízkého využití nepojedou.
dopolední spoj č.13 (v 9:00 z Č.Lípy) bude zkrácen do Kam.Šenova, kde bude přímo navazovat na spoj Nový Bor – Česká
Kamenice; obdobně spoj č.20 pojede pouze z K.Šenova (10:25 ze Sídliště).
naopak spoj č.19 (nově v 11:00 z Č.Lípy) pojede až do Č.Kamenice a spoj č.32 nově v 12:35 již z Č.Kamenice.
v odpoledních hodinách pojedou spoje v nových polohách, ve směru z Č.Lípy od 15:10 do 18:10 v pravidelných
hodinových intervalech (spoj č.7 v 17:10 pouze do Volfartic, ostatní do Kam.Šenova, kde budou přímo navazovat na spoje
Nový Bor – Česká Kamenice); ve směru z Kam.Šenova od 13:34 do 18:34 (z Kam.Šenova náměstí) v pravidelných
hodinových intervalech vyjma spoje č.42, vedeného pouze z Volfartic v 17:50.
u ostatních spojů dojde k drobným úpravám časových poloh (vesměs do 5 - 10 minut).
Víkendy
O víkendech budou spoje vedeny nově v pravidelných intervalech 2 – 4 hodiny, se vzájemnou návazností na spoje linky
Nový Bor – Česká Kamenice v Kamenickém Šenově.
Ve směru z Č.Lípy tedy pojede spoj do Č.Kamenice ráno již v 7:45 (namísto nynějších 9:00); dále pak v 11:45 (nyní
v sobotu v 11:15, v neděli a svátky až v 12:30); v 13:45 do Kam.Šenova (nyní v 14:15), v 15:45 (nyní v 16:00), u spoje
v 19:45 se pouze mírně zkrátí jízdní doby.
Ve směru z Č.Kamenice pojede nově spoj v 9:15 (namísto spoje v 8:00, vedeného pouze v sobotu, a spoje v 10:15), dále
v 13:15 (nyní v sobotu v 13:30 jen z Kam.Šenova, v neděli v 14:00); v15:34 pouze z Kam.Šenova (nyní 15:40
z Č.Kamenice) a 17:15 (nyní v 18:00).
Návrh jízdního řádu v celé podobě s předpokladem platnosti od 11.12.2011 je vyvěšen na internetových stránkách obce
www.volfartice.cz (v sekci Dopravní dostupnost) či na www.iidol.cz.
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Ze života školy
Projektový týden na naší škole

Projektový týden nazvaný „Máme rádi zvířata, nejenom ta chlupatá“ se věnoval naléhavému celosvětovému problému,
a to ochraně živočichů na naší planetě. Tímto tématem jsme chtěli našim dětem připomenout ekologicky významný den „4. říjen SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT“. Cílem celoškolského projektu bylo vzbudit v dětech nenásilnou formou zájem o všechna zvířata,
poskytnout jim o nich dostatečné množství informací a přivést je k myšlence důležitosti všechny živé tvory chránit.
Na všech úkolech děti pracovaly společně, rozděleny do tří skupin po pěti žácích. Každá skupinka měla za úkol zjistit co nejvíce
dostupných informací o zvířeti, které jsme si pro ně připravili a následně své poznatky prezentovat před ostatními dětmi. Celý týden
spojený se zvířátky se prolínal většinou vyučovacích hodin ve všech ročnících. Nedílnou součástí projektu byla vycházka
a pozorování živočichů v přírodě. Den, na který se děti nejvíce těšily, byl ten, kdy si mohly do školy přinést svoje domácí zvířátko
a třídy se nám na jedno dopoledne proměnily v malou zoologickou zahradu. Navštívila nás morčátka, želvičky, koťátko, exotický
šnek a dokonce i papoušci. Kdo živé zvířátko neměl nebo nebylo možné ho přinést, představil ostatním dětem zvířátko plyšové.
Naši malou zoo přišly navštívit i děti z mateřské školky. Ty daly také závěrečnou tečku celému projektu svými výtvarnými pracemi
nazvanými „ Moje oblíbené zvířátko“, které nám všem představily. Starší žáci základní školy mohli plně rozvinout svou výtvarnou
fantazii nad tématem „Zvíře z jiné planety“, mladší vyjadřovali svoje city a postoje k živým tvorům tématem „ Pohádkové
zvířátko“. Projektový týden „ Máme rádi zvířata…“ se u dětí setkal s úspěchem. Nás pedagogy děti mile odměnily svou vnímavostí
a zájmem.
Interaktivní tabule ve škole: Projekt EU- peníze školám byl už konečně po administrativní stránce vyřešen, takže jsme se mohli
pustit do realizace. Během měsíce bude v obou třídách rekonstruována stávající tabule tak, že zůstanou zachována křídla pro popis
křídou, vnitřní část bude potažena folií pro popis stíratelnými fixy, která společně s interaktivním projektorem bude fungovat jako
interaktivní tabule. Výhodou tohoto řešení je kromě ušetření prostoru také možnost posouvání tabule vzhledem k výšce dětí, což
pevné interaktivní tabule neumožňují. Celou úpravu bude realizovat firma Engel, která dodá i komponenty pro revitalizaci
počítačové sítě.
Podzimní výlet: Poslední zářijový čtvrtek celá naše škola vyrazila
na výlet do Děčína. Mateřská škola strávila dopoledne v ZOO, kde
se dětem moc líbilo. Školáci si před výletem vyrobili a ozdobili
klobouky, kterými se proměnili v dámy a džentlmeny z 19. století
a absolvovali netradiční prohlídku děčínského zámku plnou
zajímavých soutěžních úkolů. Děvčatům kloboučky a chlapcům
cylindry velice slušely.
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Plánované akce na prosinec:
1.12.2011 - Program pro 4. ročník na dopravním hřišti
v České Lípě
2.12.2011 - Mikuláš a čert – MŠ i ZŠ
6.12.2011 - od 12:00 do 15:00 hodin - Vánoční jarmark
pro veřejnost
22.12.2011 - Vánoční besídka – MŠ i ZŠ

Klub maminek VLČÁTKA

PLÁN PROGRAMŮ „VLČÁTKA“ NA PROSINEC 2011

PLÁN PROGRAMŮ „VLČÁTKA“ NA LEDEN 2012

6.12. Vv - dovyrobíme si přáníčka z minulého týdne +
3.1. Vv - Zimní rybník: kouzlíme s voskovkami
prstové barvy - vánoční andělská přáníčka či
a vodovkami
jmenovky
10.1. Tv - nová básnička s pohybem: Roste, roste jedlička
13.12. Tv - nová básnička s pohybem: Jedlička, protažení
17.1. Pv - práce s vatou - vytvoříme pohyblivého
celého těla, opičí dráha
Chundelatého sněhuláka
20.12.
- vánoční setkání, zpěv koled, dárky, cukroví,
24.1. Hv - naučíme se písničku: Tichý sníh a zatančíme si jí
stromeček
31.1. Vv - výroba Masopustních masek - škrabošek
27.12.
- prázdniny
Pohodové Vánoce plné radosti a rozzářených dětských očí Vám všem přeje Máťa.
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DÁMSKÝ KLUB

zve dámy všeho věku, od slečen po prababičky na pravidelné
setkávání. Od září se scházíme v kulturní místnosti, popř.
v Klubu maminek nebo v knihovně, a to vždy minimálně jedenkrát
měsíčně.Naše setkání se nesou v duchu tvořivé dílny. Vstup je
zdarma, občerstvení vítáno.
Pozvánky naleznete vždy včas na internetových stránkách obce
a vývěskách po obci.

Přehled veškerých setkání:
16.9.2011 - Aromaterapie aneb Hra s vůněmi
30.9.2011 - Plstění aneb tvoříme z ovčí vlny
14.10.2011 - Podzimní dekorace z přírodnin nejen
na Dušičky
4.11.2011 - Tiffany vitrážování

Na internetových stránkách obce www.volfartice.cz v sekci Spolky, sdružení & příspěvková organizace → Dámský klub si můžete
také prohlédnout fotky z posledního setkání. Více informací podá Máťa = Mgr. Martina Kühnelová.
tisk na recyklovaný papír

6

