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Povodně 2010
...a přišla zase velká voda
Jak jistě víte, zasáhla naši obec na počátku srpna povodeň. Velké srážky, které zasáhly území celého kraje, velmi rychle
rozvodnily potok Libchava a jeho přítoky, voda postupovala i z polí a luk. Opět byla zasažena část Nová Ves, letos však
voda řádila více přímo i ve Volfarticích.
Korytem jinak klidného a na některých místech téměř vyschlého potoka se valilo obrovské množství vody, jehož síla
napáchala, i když se to možná nezdá, velké škody. Opět byl zasažen dům Veselých a Lickových, voda odnesla část
obytné stodoly pana Bartoše. Mnoho sklepů, studní a zahrad bylo zaplaveno.
Voda přestala stoupat právě ve chvíli, kdy už to vypadalo, že ani pytle s pískem kolem domů nebudou náporu vody stačit
a my jsme již připravovali evakuaci osob ze spodní části obce. Po opadnutí vody jsme zjistili, jak velké škody
napáchala. Odplaval jez, který napájel rybníky pod školou, voda podemlela několik mostků, koryto potoka je na mnoha
místech silně poškozeno, došlo k utržení břehů, poškození cest a silnic. Odhady škod na obecním majetku se pohybují
kolem 5 milionů korun.

Chtěla bych tímto poděkovat dobrovolným hasičům za jejich obětavou pomoc při i po povodni.
Dále děkuji pracovníkům obecního úřadu, kteří se také na záchranných pracích nemalou měrou podíleli.
Marie Bernátová
starostka obce

Poděkování
Obec Bernartice nad Odrou a její občané, kteří byli v loňském roce také postiženi povodněmi, se rozhodli finančně
pomoci naší obci. Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou
schválilo poskytnutí daru ve výši 80 000 Kč Obci Volfartice.
Občané Bernartic uspořádali sbírku, jejíž výtěžek bude
poskytnut přímo konkrétním rodinám postiženým povodní.
Chtěla bych tímto všem z Bernartic moc poděkovat, je dobré
vědět, že lidé k sobě ještě nejsou zcela lhostejní.

Poděkování jednotce dobrovolných hasičů obce Volfartice
za nezištnou obětavou pomoc při záplavě dne 7. 8. 2010 ve
Volfarticích.
Velmi nám pomohli s vyčerpáním vody ze sklepa a následnou
dodávkou pitné vody, proto si zaslouží náš velký dík.
Ve Volfarticích dne 13. 8. 2010
Marie Tichá, Volfartice č. p. 100 - chalupa

Děkuji, starostka obce
Uběhnul rok a opět příroda a počasí ukázaly svoji sílu. Před
rokem nás postihla velká voda a letos se opět vše opakovalo.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní starostce
Bernátové, místostarostovi panu Erbenovi a našim
sousedům za opravdu nezištnou pomoc. Zvláštní poděkování patří členům hasičského sboru, kteří místo oslav ke
svému založení pomáhali nejenom nám, ale i na jiných
místech Českolipska.
Ještě jednou všem vřelé díky.
V Nové Vsi 17. 8. 2010
Manželé Lickovi, Nová Ves č. p. 60

Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych touto cestou a Vašim prostřednictvím poděkoval za pomoc, kterou členové Vaší jednotky dobro volných
hasičů nezištně a s velkou mírou obětavosti poskytli při
záchranných a likvidačních pracích při povodni v srpnu 2010
v okrese Česká Lípa.
Děkuji.
plk. Mgr. Vladimír Formánek
ředitel územního odboru Česká Lípa HZS Libereckého kraje
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 7. 2010

Nabídka pozemků k prodeji
Část pozemku p. č. 668/4, k. ú. Volfartice od hranice
s pozemkem p. č. 668/2 byla nabídnuta k prodeji.

Pozemek p. č. 141/1 o výměře 2 167 m2, k. ú. Volfartická
Nová Ves byl nabídnut k prodeji s tím, že při případném
prodeji bude v kupní smlouvě zaneseno právo užívat část
pozemku jako účelovou komunikaci.

Prodej pozemků
Části pozemku p. č. 46, k. ú. Volfartická Nová Ves budou prodány manželům Josefu a Gabriele Bělohorcovým, Praha
a manželům Antonínu a Heleně Petulovým, Praha, za cenu 25 Kč/1m2.

Rozšíření veřejného osvětlení
Obec zajistila umístění lampy veřejného osvětlení u Valentů. Dále bylo firmě ELOS zadáno vypracování projektu na rozšíření
veřejného osvětlení na cestě od Čálků k panu Janečkovi - pozemek p. č. 348/1, k. ú. Volfartice.
Oprava mostu u pana Oriniče
K vypracování projektu na opravu tohoto mostu byla vybrána firma BREX, s. r. o. Liberec.
Hydroizolace č. p. 236
Firma Severočeská stavební společnost Děčín provedla hydroizolaci tohoto objektu, a to metodou injektáže.
Hřiště pro „náctileté“
V areálu stávajícího hřiště, které je nyní v havarijním stavu, je nutno neprodleně opravit opěrné zdi. Na vybavení hřiště získala
Obec dotaci ve výši 72 000 Kč. Budou zakoupeny stoly pro stolní tenis, koš na streetball, lavičky a odpadkové koše.
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Klub maminek VLČATA

Klub maminek Vlčata zve všechny maminky (tatínky, babičky...) s dětmi od 0 - cca 5 let na pravidelné schůzky.
Kdy: každou středu
Čas: od 9 h do 11. 30 h (možno přicházet i odcházet dle potřeby dětí)
Kde: budova Obecního úřadu Volfartice, přízemí
S sebou: přezůvky, svačinku, dobrou náladu
Cena: ZDARMA
Co můžete očekávat:
Klub Vlčata je učen pro všechny věkové hranice dětí. Pro miminka máme koberec a hrací deku, pro starší děti spoustu hraček.
Kromě volného hraní je každý týden pro „větší“ děti v nabídce pravidelný program. V průběhu měsíce se vystřídá výtvarné,
pracovní, hudební tvoření a tělocvična. Akce jsou přizpůsobené momentálnímu věkovému složení dětí. Není podmínkou se jich
zúčastnit. Dítě si dle nálady může jen hrát, či se dívat.
Jaký je přínos Klubu pro děti a maminky:
- dítě všech věkových skupin se učí začleňovat do kolektivu jiných dětí
- výborná příprava pro vstup do školky
- seznámí se s kreativními technikami, naučí se množství písniček, básniček a cvičení
- maminky si mohou dát čaj či kávu a popovídat si, seznámit se s jinými maminkami
Kdo se Vám bude věnovat: Máťa = Mgr. Martina Kühnelová
Hlavní náplní klubu VLČATA je volné hraní dětí. Pravidelný program je pouze doplňkovou činností, např. pro větší děti nebo i pro
maminky. První měsíc bude seznamovací a slaďovací, nabízený program přizpůsobíme počtu, věkové hranici i zájmu dětí
a představě maminek.
Plán programů září a říjen 2010
22. 9. hudební tvoření
29. 9. tělocvična
6. 10. výtvarné tvoření

13. 10. tělocvična
20. 10. pracovní tvoření
27. 10. hudební tvoření
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Ze života školy

Prázdniny jsou nenávratně pryč a ZŠ a MŠ ve Volfarticích opět zahájila provoz. Přes prázdniny se toho ve škole hodně změnilo.
Byly pestře vymalovány učebny školy, novým nábytkem byla vybavena školní družina, přestěhovány šatny MŠ i ZŠ do příslušných
pater budovy školy (místnost bývalých šaten bude sloužit zájmovým organizacím obce).
K malým změnám došlo i v personálním obsazení. Do MŠ byla přijata na poloviční úvazek paní učitelka Petra Čermáková,
v ZŠ bude učit na částečný úvazek (3 hodiny týdně) anglický jazyk paní učitelka Michaela Bylinová.
1. září bylo slavnostním dnem především pro prvňáčky, kterých je v letošním školním roce šest, ale i ostatní děti se už na školu
těšily. Všechny školáky i děti z MŠ přišel jménem Obce přivítat a předat užitečné dárky pan místostarosta Pavel Erben. Letošní
školní rok jsme zahájili se stejným počtem žáků ve škole, tedy 17. Dětí v mateřské škole značně přibylo, je jich přihlášených 22.
Dalším žádostem o přijetí zatím nemůžeme z kapacitních důvodů vyhovět. Rodiče si mohou podávat žádosti o přijetí již na příští
školní rok.
Mimoškolní akce
Září - zahájení celoročních projektů - Recyklohraní- třídíme ve škole a Ekoškola
- zahájení celoroční soutěže ve sběru papíru - letos soutěží i MŠ
- výlet do ZOO Ústí nad Labem pro MŠ i ZŠ
Říjen - soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
- pouštění draků
- Podzimníčci - výroba a výstava výrobků z přírodnin

Obědy ve škole
Základní a mateřská škola Volfartice opět od září roku 2010 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. Vydávání obědů ve škole je od 11.30 do 12.00 hodin
a rozvoz obědů pracovníkem obecního úřadu od 11.00 hodin.
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Ohlédnutí

Bábovkování aneb oslavili jsme konec léta
Stejně jako vloni jsme i letos na poslední sobotu v srpnu připravili pěkný program doslova pro celou rodinu. Bohužel, jak je tomu
u nás už zvykem, počasí nám opět příliš nepřálo, návštěvníci se však deštěm nenechali odradit.
V 15 hodin vystoupilo s pohádkou O červené Karkulce divadélko Bublinka, následovala „obří bublišou“ a v 16 hodin již byla
zahájena soutěž v pečení bábovek. Pětičlenná porota v čele s paní Pavlínou Berzsiovou, víceprezidentkou Asociace kuchařů
a cukrářů ČR, měla za úkol vybrat tři nejlepší z patnácti přihlášených výtvorů. A nebyla to práce jednoduchá. Všechna upečená díla
byla opravdu povedená. Nakonec porota rozhodla takto:
1. místo paní Stanislava Blumtrittová s tmavou tvarohovou bábovkou
2. místo paní Kateřina Pevná s makovou bábovkou
3. místo paní Jaroslava Bernardová s ořechovou bábovkou
Po slavnostním vyhlášení výsledků a ocenění vítězek již mohl začít večerní program.
O dobrou zábavu a pěknou hudbu se postarala hudební skupina Impulz.

Koncert na paměť Bohumila Malotína
V sobotu 11. září uspořádalaí Obec Volfartice v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfarticích vlastně už tradiční koncert na
paměť Bohumila Malotína, violoncellisty, koncertního mistra a člena orchestru Smetanova divadla. Tento významný český
hudebník trávil poslední roky života právě ve Volfarticích a strávil je velmi aktivně, mimo jiné i organizováním hudebního života
na Českolipsku. Zemřel právě před deseti roky.
Tentokrát koncertoval hornolužický pěvecký sbor „Serbski młodżinski chór“, hudební těleso tvořené mladými lidmi,
kteří spolu začali zpívat ještě jako studenti, vedené mladým dirigentem Tomášem Kolou, varhaníkem v duryňské Gothě. Kromě
lužickosrbských a dalších lidových písní překrásně zazpívali i některé české, moravské a slovenské. Slova, že šlo o nevšední
hudební zážitek, rozhodně nejsou přehnaná.
Vystoupení právě lužickosrbského souboru nebylo náhodné. Bohumil Malotín se už od studentských let zajímal o nelehké
osudy Lužických Srbů, tohoto nejmenšího slovanského národa. Naučil se jazyk a po celý život s mnohými z Lužičanů udržoval
přátelské vztahy a pomáhal jim, jak jen mohl. Řada návštěv z Lužice přijela i na volfartickou tvrz, zdejší sídlo Malotínových.
I po smrti manžela udržuje PhDr. Miriam Malotínová tyto kontakty, také ve spolupráci s českolipským vlastivědným muzeem,
jmenovitě za pomoci historika a znalce Lužice Mgr. Ladislava Smejkala.
PhDr. Miroslav Hudec
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Další příspěvky a informace

Sběrový den
ve dnech 25. a 26. září 2010 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 24. 9. 2010 v čase od 7.00 hodin do 14.00 hodin možnost pronájmu traktoru s valníkem na odvoz výše uvedeného
velkoobjemového komunálního odpadu přímo od domu za cenu 100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě ve
Volfarticích do čtvrtka dne 23. 9. 2010.

Volby do Zastupitelstva obce Volfartice
V pátek 15. 10. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin se uskuteční volby do
Zastupitelstva obce Volfartice. Místem konání voleb v obci je knihovna v 1. patře Obecního úřadu ve Volfarticích.

Výzva dlužníkům
Upozorňujeme občany, kteří do dnešní doby nezaplatili místní poplatek za odvoz odpadů a za psa
pro období roku 2010, ať tak neprodleně učiní, nejpozději však do 31. 12. 2010.
Tyto poplatky můžete uhradit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Volfarticích
nebo převodem na účet obce č. 6425421/0100 u Komerční banky a. s.

Kalendáře 2011
Na obecním úřadě jsou na prodej pohlednicové kalendáře pro rok 2011 z historie Volfartic za cenu 75,- Kč/ks.

Doručování České pošty
V případě, že Vám nejsou doručovány letáky, ať už od obce, či reklamní (např. Kaufland...),
je zapotřebí obrátit se s písemnou stížností na Českou poštu s. p.
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Kulturní akce

Staročeské vánoce
21. listopadu 2010 od 9 do 17 h na středověké tvrzi ve Volfarticích

Vánoční rukodělná dílna pro děti i dospělé
zdobení adventních věnců, výroba svíček, zdobení perníků, drátkování
akci pořádá Slunovrat, občanské sdružení Volfartice

A co dalšího připravujeme?

Mikulášské veselení
Na začátek prosince plánujeme pro děti a jejich rodiče setkání s Mikulášem. Tentokrát by nemělo jít jen o divadelní
představení, plánujeme zábavné odpoledne, doplněné hrami, případně i tvořením.

Vánoční koncert
Jako již tradičně pro Vás připravujeme na předvánoční čas koncert. Tentokrát budou vystupujícími převážně děti.
Své umění předvede Přípravný pěvecký sbor korálky ze Základní umělecké školy v České Lípě a nebude chybět
ani vystoupení dětí z naší školy. Program doplní kytarový sbor, případně další instrumentalisté.

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

