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vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČO 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 16. června 2010

Základní a Mateřská škola ve Volfarticích
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Volfarticích
vypisuje výběrové řízení na funkci učitelky mateřské školy na zkrácený úvazek 50%.

Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou nejlépe dle § 6 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících,
dobrý vztah k dětem, morální a občanská bezúhonnost.
Přihlášky včetně životopisu odevzdejte osobně, e-mailem nebo poštou na adresu školy do 30. června 2010.
e-mail : jana.junkova@centrum.cz
telefon: 487 837 111

Adresa: ZŠ a MŠ
Volfartice 81
k rukám ředitelky J. Junkové
471 12 Volfartice

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010
Poděkování patří okrskové volební komisi, která zasedala ve dnech 28. a 29. 5. 2010 při volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Oproti posledním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v roce
2006, se účast voličů u voleb v naší obci snížila a to cca o 7 % (zdroj informací: volební server ČSÚ www.volby.cz).
Účast ve volbách a výsledky hlasování v obci Volfartice jsou uvedeny v následující tabulce.
Výsledky hlasování v obci Volfartice
Okrsek
Celkem v %
1
100

Voliči
v seznamu
513

Vydané
obálky
251

Volební účast
v%
48,93

Odevzdané
obálky
251

Platné hlasy

% platných
hlasů
99,20

249

Politické strany, hnutí či koalice, pro které bylo v obci hlasováno:
číslo

Politická strana, hnutí nebo koalice
název

4
6
9
11
13
15
17
18
20
21
23
24
25
26

Věci veřejné
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita - blok J. Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Platné hlasy
celkem
32
39
59
1
18
27
2
7
10
15
3
1
5
30

v%
12,85
15,66
23,69
0,40
7,23
10,84
0,80
2,81
4,02
6,02
1,20
0,40
2,01
12,05
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 14. 4. a 26. 5. 2010

Nabídka pozemků k prodeji
Pozemky p. č. 32/1 a 32/3, k. ú. Volfartická Nová Ves byly
od 16. 4. do 26. 5. 2010 nabídnuty k prodeji. Tyto
pozemky budou prodány manželům Nývltovým, Nová Ves
č. ev. 6 za cenu 25 Kč/1 m2.
Část pozemku p. č. 153/1, k. ú. Volfartická Nová Ves byla
nabídnuta k prodeji od 16. 3. 2010 do 14. 4. 2010. Část
pozemku bude prodána paní Daně Chvalovské, Praha za
cenu 25 Kč/1 m2.

Pronájem pozemků
Část pozemku p. č. 816, k. ú. Volfartice byla nabídnuta
k pronájmu. Po rozměření pozemku bude část pozemku
pronajata panu Jiřímu Jiskrovi, Děčín.

Část pozemku p. č. 816, k. ú. Volfartice, sousedící
s pozemkem p. č. 818, byla nabídnuta k prodeji, výměra
bude určena po rozměření.
Části pozemku p. č. 46, k.ú. Volfartická Nová Ves byly
nabídnuty k prodeji, výměra bude určena po rozměření.

Pozemek p. č. 213, k. ú. Volfartice byl pronajat panu
Ladislavu Martínkovi, Volfartice.

Závěrečný účet obce za rok 2009, zpráva auditora
Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce. Zastupitelé na svém zasedání dne
14. 4. 2010 Závěrečný účet obce schválili. Saldo příjmů a výdajů za rok 2009 činilo 1 451 734, 02 Kč. Zpráva nezávislého auditora
o výsledku hospodaření obce je bez výhrad.
Výměna oken v č. p. 74
Obec oslovila několik dodavatelů, vybrána byla firma OKPO, Česká Lípa. S touto firmou byla již uzavřena Smlouva o dílo,
dodávka a zabudování oken by mělo proběhnout do dvou měsíců.
Oprava č. p. 236 statické zajištění, vybudování sociálního zařízení
Obec nechala statikem posoudit stav objektu č. p. 236. Bylo zjištěno, že se jedná o havarijní stav. Proto byly ihned zahájeny práce
na statickém zajištění objektu.
Vzhledem k tomu, že nájemníci v tomto domě nemají v bytech sociální zařízení, zadala Obec vypracování projektu na jejich
zbudování. S tím souvisí i celková oprava elektroinstalace.
Pravidla financování kanalizačních přípojek
V souvislosti s pracemi na projektu kanalizace v obci bylo nutné stanovit pevná pravidla financování kanalizačních přípojek.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 4. 2010 toto znění:
Část přípojky od hlavního řadu na hranici komunikace
- projektová dokumentace bude součástí projektové dokumentace celé stavby kanalizace
- v rámci služby pro občany zainvestuje Obec
- přípojka je ze zákona majetkem vlastníka nemovitosti
Část přípojky od hranice komunikace k nemovitosti
- vypracování jednotlivých projektů zajistí Obec
- cena bude obsahovat zpracování až k územnímu rozhodnutí
- cenu zaplatí Obec, pak bude prodávat jednotlivým vlastníkům nemovitostí
Dále bylo nutno stanovit pravidla pro uzavírání Smluv a smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene:
Pokud bude nutné k realizaci stavby použít soukromý pozemek, bude o této věci jednáno s jeho vlastníkem. Po dohodě bude
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Po realizaci stavby bude s vlastníkem uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene.
Oprava hasičské zbrojnice a výstavba garáže pro požární vozidlo
Obec nechala na tyto práce vypracovat projekt, oslovila několik firem, které by mohly stavbu zrealizovat. Byla vybrána firma
Grasser. Nyní čekáme na stavební povolení.
Oprava mostu u pana Oriniče
Obec zadala odborné posouzení stavu mostků a lávek v obci. V nejhorším stavu je most u pana Oriniče. Je nutné provést generální
opravu. Proto Obec v současné době hledá projektanta na tuto akci.
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Oprava místních komunikací
Zastupitelstvo obce schválilo provést tyto opravy místních komunikací:
- odvodnění cesty u Valentů
- oprava komunikace u bytovek- bohužel jsme nemohli opravit všechny komunikace kolem bytovek, Obec není
vlastníkem všech dotčených pozemků
- zatrubnění příkopu pod statkem
- oprava komunikace pod statkem
- odvodnění u Linhartů - bude dořešeno
Projekt na opravu rybníků a vodní nádrže
Zastupitelstvo obce schválilo zadat vypracování projektů na opravu rybníků pod školou a požární nádrže. Obě tato vodní díla jsou
v havarijním stavu.
Projekt na úpravu návsi (otočka)
Zastupitelstvo obce schválilo oslovit architekty ohledně návrhu úpravy „otočky“. Až budou návrhy hotové, rádi bychom, aby se
k nim vyjádřili i místní občané.
Územní plán
Zastupitelstvo obce schválilo nového zhotovitele Změny č. 1 Územního plánu obce. Stal se jím architektonický ateliér TENET,
zastoupený Ing. arch. Smilnickým. Důvodem je ukončení smluvního vztahu s Ing. Tausingerovou.
Zápis do obecní kroniky
Zápis do obecní kroniky za rok 2009 vypracovala paní Jitka Guzková, kronikářka obce. Znění zápisu schválilo zastupitelstvo obce.
Umístění dopravního zrcadla v Nové Vsi
Zastupitelstvo obce schválilo umístit dopravní zrcadlo do Nové Vsi na hlavní silnici proti výjezdu z místní komunikace na p. č. 47.
Nákup vybavení pro hasiče
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupit vybavení pro dobrovolné hasiče v hodnotě 3 000 Kč. Jedná se o motykosekeru a dvě
záchranářská lana, která patří k povinné výbavě jednotky.
Příspěvek na soustředění dětí v aerobiku
Jako již pravidelně i letos se rozhodlo zastupitelstvo přispět na soustředění dětí v aerobiku, a to částkou 1 000 Kč.
Volby do zastupitelstva obce Volfartice
V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí v říjnu 2010 zastupitelstvo obce Volfartice na svém zasedání dne 26. 5. 2010
dle ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro
následující volební období 2010 - 2014, a to ve výši 7 členů.
Počet členů zastupitelstva obce Volfartice pro následující volební období zůstává tedy stejný.

Nabídka firmám
Nabízíme možnost firmám z obce či blízkého okolí prezentovat se na webových stránkách obce Volfartice.
Vaši inzerci či odkaz na stránky rádi uveřejníme.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu i řidiči traktoru, který měl tuto dlouhou zimu na starost úklid sněhu.
Odklízení sněhu neodbýval, bylo na něho spolehnutí.
Děkujeme
Manželé Nývltovi
Volfartice, Nová Ves 6E
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Klub maminek VLČATA

Milé maminky, milé děti,
ráda bych vás naposledy před prázdninami pozdravila a všechny šikovná Vlčátka moc a moc pochválila.
Podívejte, co vše za poslední čtvrtletí zvládla: naučila se písničky Slepička, Típ, típ, típ, Včelka, vytvořila přání pro
maminky, zápich do květináče - ovečku a květinu, závěs ptáčka, šnečky z keramické hlíny, v tělocvičně objevila žebřík
a houpací kruhy, kuželky...
Nyní nás čeká dvouměsíční přestávka - prázdniny. S některými Vlčaty se již potkávat nebudeme, vyrostla nám a nastupují od září do školek. Děti, přeji vám spoustu nových kamarádů a prima paní učitelku!
Maminky s dětmi přijďte se k nám podívat! Věřím, že se naše řady od září rozrostou.
Pro nové maminky stručně představím náš klub:
Klub Vlčata je určen pro maminky s dětmi od 0 do cca 5 let. Setkáváme se pravidelně v úterý v čase od 9.30 do 12 hodin.
Maminky přicházejí a odcházejí dle režimu jejich dětí. Vstup do klubu je ZDARMA. Každý týden vás čeká nový
zajímavý program.
Hrajeme si, tvoříme, cvičíme, zpíváme. I malinká miminka, která se ještě do činnosti nezapojí, si mohou užít kontaktů
a maminka si ráda chvíli popovídá a odreaguje se. Větší děti motivuji k činnosti, avšak není nutností se do organizované
činnosti zapojit. Některé děti si chtějí hrát, či se raději dívají, nebo právě dnes mají náladu na jinou činnost, než která je
mu nabídnuta.
Naše setkání probíhají v duchu pohody, tvůrčí nálady a přizpůsobení se dětem.
Další informace o klubu najdete na internetových stránkách obce, fotografie na www:1mata.rajce.net
Adrianko, Adámku, Anežko, Aničko, Davídku, Emilku, Jeremiášku, Leničko, Lukášku, Mikulášku, Radímku,
Romanko mějte veselé léto, užívejte sluníčka, vody a přírody!
S některými z Vás a s novými dětmi AHOJ v září.
Vaše Máťa
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Ohlédnutí

Den dětí
Letos se děti vydaly na indiánskou stezku poznání, aby se staly opravdovými indiány.
Start byl od obchodu ve Volfarticích. Cestou se postupně plněním jednotlivých úkolů proměňovaly v “rudé tváře”.
Seznámily se s lesními stromy a plodinami, vystřelily si z luku na jelena, vysílaly kouřové signály, vyzkoušely svoji
obratnost při zdolávání překážek v lese, poznaly lesní zvěř a nakonec si u šamana konečně mohly nasadit indiánskou
čelenku.
V cíli si pak děti mohly ještě vyrobit různé indiánské ozdoby a dokonce se projet na koni.
Všechny děti obdržely sladkou odměnu. Na závěr nechybělo ani opékání vuřtů.
Celou akci připravilo OS Slunovrat ve spolupráci s hasiči a obcí. Děkujeme Všem za pomoc při organizaci dětského
dne. Doufáme, že si děti svou oslavu pěkně užily a stezka se jim líbila.
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Ze života školy

Netradiční požární poplach
I věci, které jsou povinné a nemáme je příliš rádi, se dají udělat netradiční a zábavnou formou.
Tak tomu bylo i na naší školičce, měli jsme požární poplach.
Místní Jednotka Sboru dobrovolných hasičů pro nás připravila požární poplach přímo dokonalý.
Škola se na chvilku proměnila v „hořící“ budovu. Poklidné vyučování bylo přerušeno požární sirénou blížícího se
hasičského auta. Začala evakuace osob z hořícího objektu. Do tříd vběhli hasiči v celé své výstroji s vysílačkami a my
jsme spořádaně, podle jejich pokynů, opouštěli budovu plnou dýmu. U jídelny nebylo vůbec vidět na cestu a my jsme se
i trochu báli. Všichni jsme šli v zástupu, jednou rukou drželi za rameno spolužáka před sebou, druhou ruku na puse, a za
stálého mrkání jsme vyšli před budovu školy.
Ale co se nestalo. V budově zůstali dva naši spolužáci s paní vychovatelkou.
Seděli jsme v hasičském voze a napjatě jsme sledovali bleskovou záchrannou akci dobrovolných hasičů.
Povedlo se! Všichni byli z hořící budovy vyneseni a zachráněni.To jsme si oddechli.
Až potom jsme se dozvěděli, že to nebyl skutečný dým, ale jen divadelní a že šlo o cvičný požární poplach.
Protože nám počasí moc nepřálo, museli jsme spoustu soutěží, které měli hasiči pro nás připravené, odložit. Ale přesto
jsme si alespoň vyzkoušeli obvazování zraněných spolužáků nebo jejich přenášení na improvizovaných nosítkách.
Hasiči nám vysvětlili, jak se dělá umělé dýchání, masáž srdce, atd. Dostali jsme také spoustu užitečných rad, jak se
správně chovat v krizových situacích.
Závěrem jsme všichni dostali vysvědčení dráčka Hasíka s velkou jedničkou a sladkou odměnu za to, že jsme
všechno dobře zvládli a hasiči od nás dostali jedničku s hvězdičkou za to, co všechno nám ukázali a jak se nám věnovali
ve svém volném čase.
Bylo to pro nás moc poučné, protože teď už víme, jak se máme v mimořádných situacích zachovat, aby
nevznikla panika, a to jsou pro nás velice důležité zkušenosti.
Žáci ZŠ a MŠ Volfartice

Akce školy na měsíc červen:
14. - 18. 6. ozdravný pobyt v přírodě Horní Blatná
24. 6. školní výlet ZŠ + MŠ + rodiče “Pohádková půda Staré Hrady”
28. 6. akademie
28. 6. nocování ve škole

Umístění našich žáků v atletickém trojboji v Novém Oldřichově
Soutěž jednotlivců:
Kategorie 1. - 2. ročník - 1. místo František Veselý
Kategorie 3. - 4. ročník - 2. místo Matěj Šantrůček
Soutěž družstev:
Kategorie 1. - 2. ročník - 1. místo František Pícha, František Veselý, Veronika Pstrongová, Daniel Janeček
Kategorie 3. - 4. ročník - 2. místo Matěj Šantrůček, Michaela Svobodová, Věra Papežová, Tereza Rohlenová

Aerobic v Žandově
Kategorie MŠ - 1. místo Dominika Šturmová
3. místo Anna Reková
6. místo Barbora Tomková a Zdena Píchová
Kategorie ZŠ - 4. místo Šárka Kvapilová, Kristýna Mojžíšová, Klára Kavenská
5. místo Michaela Svobodová
6. místo Tereza Rohlenová
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Další příspěvky a informace
Úklid kolem hrobů
Prosíme nájemce hrobových míst, aby uklidili plochy kolem hrobů.
Nacházejí se zde různé sklenice, jiné skleněné předměty, PET lahve a jiné drobné nářadí.
Tyto předměty mohou poranit pracovníky provádějící sekání trávy na hřbitově.

Schrány na doručování
Upozorňujeme občany, že Česká pošta s. p. nemůže svévolně nařídit zřízení schrány pro doručování (modrá
schránka u cesty). Ten, kdo o schránu projeví zájem, musí s Českou poštou a. s. sepsat dohodu o užívání.
Bez ní ji nelze instalovat. Pokud se Vám stalo, že Vám byla schrána nainstalována bez Vašeho souhlasu,
prosím, obraťte se na obecní úřad. Již v této věci se zástupci pošty jednáme.

Pozor, výměna řidičských průkazů!
Na Městském úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, se provádí výměna řidičských průkazů
vydaných do 31. prosince 2000.
Řidičské průkazy vydané do tohoto data jsou držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Doba na výrobu nového řidičského průkazu se pohybuje kolem 3 týdnů od podání žádosti.
K výměně je potřeba: platný doklad totožnosti (občanský průkaz), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
dosavadní řidičský průkaz
Úřední hodiny na odboru dopravy, pracoviště Česká Lípa:
(ulice Děčínská č. p. 363, naproti Okresnímu soudu v České Lípě):
pondělí a středa
úterý a čtvrtek

8.00 h - 11.30 h
8.00 h - 11.30 h

k

12.30 h - 17.00 h

Kulturní akce

Divadlo na nádraží
19. června 2010 od 15 h představení pro děti a od 21 h pro dospělé
na bývalém nádraží ve Volfarticích hraje divadelní soubor DNO
akci pořádá Slunovrat, občanské sdružení Volfartice

Co připravujeme dále v roce 2010:
26. 6. - Petropavlovská zábava - pořádá Klub důchodců
14. 8. - Oslava ke 140. výročí založení dobrovolných hasičů v obci
28. 8. - Rozloučení s létem, Bábovkování
4. 9. - zájezd
11. 9. - Podzimní koncert
Na všechny akce jste srdečně zváni!
Informace jsou zveřejňovány na vývěskách v obci a na internetových stránkách obce www.volfartice.cz
Dále připomínáme, že se svými podněty, názory a vlastními články přivítáme každého, kdo by chtěl do našeho občasníku přispět.
tisk na recyklovaný papír

