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Volby do Zastupitelstva obce Volfartice 15. – 16. øíjna 2010
Z celkového poètu 513 zapsaných volièù jich odevzdalo svùj hlas 202.
Pro nadcházející volební období kandidovaly do zastupitelstva obce dvì volební strany:

Volební strana è. 1 – VLASTENECKÁ STRANA
Ilona Kotríková – 22 hlasù
Kateøina Kotríková – 21 hlasù
Volební strana è. 2 – Spoleènì pro Volfartice
Marie Bernátová – 196 hlasù
Rudolf Drost – 186 hlasù
Hana Neumanová – 186 hlasù
Pavel Erben – 184 hlasù
Soòa Kacafírková – 182 hlasù
František Blumtritt – 167 hlasù
Petr Hubálek – 152 hlasù

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Volfartice byli zvoleni:
starostkou obce Mgr. Marie Bernátová
místostarostou pan Pavel Erben
pøedsedou kontrolního výboru pan Rudolf Drost
pøedsedkyní finanèního výboru paní Hana Neumanová
pøedsedou výboru technického a pro životní prostøedí pan Petr Hubálek
pøedsedkyní výboru pro kulturu, školství a sport paní Soòa Kacafírková
zástupci Obce ve Školské radì ZŠ a MŠ Volfartice paní Hana
Neumanová a pan Rudolf Drost

Èlenové sdružení nezávislých kandidátù Spoleènì pro Volfartice byli zvoleni zastupiteli obce Volfartice pro volební období
2010 – 2014.
Dìkujeme obèanùm za úèast ve volbách.
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Pozvánky

Mikulášské veselení
Na sv. Barboru 4. prosince nás pøijde opìt navštívit Mikuláš. Tentokrát je pro malé neposedy pøipravena od 15 hodin krátká
pohádka Divadýlka Bublinka, následovat bude èertovská tancovaèka, hry pro malé i velké a zdobení perníèkù. A nakonec sladké
pøekvapení.....
Úderem 18. hodiny bude kulturní místnost patøit dospìlým. K tanci a dobré náladì zahraje hudební skupina COLOUR BAND.
Pøinést drobné obèerstvení si samozøejmì mùžete.
Adventní koncert
Pro všechny hudbymilovné jsme spolu se Základní umìleckou školou v Èeské Lípì a ZŠ a MŠ Volfartice pøipravili v èase
pøedvánoèním koncert, který se uskuteèní v sobotu 18. 12. od 16,30 v místním kostele.
Pod vedením paní uèitelky Romany Hubálkové Bártové a za doprovodu Dity Eiseltové se Vám pøedstaví Pøípravný pìvecký sbor
Korálky (ZUŠ Èeská Lípa), dále vystoupí Kytarový soubor a Kytarové trio pod vedením paní uèitelky Zdeòky Anèincové (ZUŠ
Èeská Lípa). Vánoèní pohádku O Ježíškovi pøedvedou dìti z místní školy pod vedením paní øeditelky Jany Junkové, na varhany
zahraje paní uèitelka Jitka Raková (ZUŠ Èeská Lípa). Zazní skladby F. X. Brixiho, J. K. Kuchaøe, F. Sora, C. Sûssera, P. Jurkovièe,
R. Kubernáta, J. Seidla aj., nebudou chybìt ani vánoèní koledy.

Všechny srdeènì zveme!
Kalendáøe 2011 – nápad na pìkný dárek
Dovolujeme si Vás upozornit, že na obecním úøadì je k prodeji ještì nìkolik kusù pohlednicových kalendáøù pro rok 2011
z historie Volfartic. Cena kalendáøe je 75 Kè.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 22. 9. a 24. 11. 2010

Prodej pozemkù
Èást pozemku p.è. 816, k.ú.Volfartice, o výmìøe 500 m2
byla schválena k prodeji manželùm Jiskrovým, Dìèín.

Pozemek p.è. 26/1, k.ú. Volfartická Nová Ves, o výmìøe
328 m2 byl nabídnut k prodeji a následnì schválen k
prodeji Ing. Bohuslavu Chudárkovi, Liberec.

Èást pozemku 668/4, k.ú. Volfartice, o výmìøe 54 m2 byla
schválena k prodeji manželùm Hazuchovým, Volfartice.
Èást pozemku p.è. 141/1, k.ú. Volfartická Nová Ves, byla
schválena k prodeji panu Milanu Pospíšilovi, Èeská Lípa.

Pozemek p.è. 510, k.ú. Volfartice, o výmìøe 2 023 m2 byl
nabídnut k prodeji a následnì schválen k prodeji manželùm
Frankovým, Èeská Lípa.

Pronájem pozemkù
Èást pozemkù p.è. 668/17, 712/10, 712/11, k.ú. Volfartice,
byla nabídnuta k pronájmu.

Veøejnoprávní smlouva
Mezi Obcí Volfartice a Mìstem Èeská Lípa byla uzavøena Veøejnoprávní smlouva o rozhodování ve vìci pøestupkù.
Hospodaøení za období leden – øíjen 2010
pøíjmy: 16 078 852,78 Kè
výdaje: 7 145 503,25 Kè
Zùstatky na úètech celkem 20 616 363,44 Kè, hospodáøský výsledek od poèátku roku: + 8 933 349,53 Kè
Návrh rozpoètu na rok 2011
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpoètu na rok 2011. Bližší informace jsou uvedeny na úøední desce a internetových stránkách
obce.
Poèet zamìstnancù obce
Zastupitelé schválili poèet zamìstnancù obce v obecním úøadu. Nadále zùstává poèet stejný – dvì úøednice a jeden technický
pracovník.
Poèet zamìstnancù na veøejnì prospìšné práce
Do konce øíjna byli zamìstnáni ètyøi nezamìstnaní z úøadu práce, tøem z nich byla smlouva prodloužena do konce listopadu. Pro
pøíští rok plánujeme pøijmout nejménì 4 pracovníky. Poèet závisí na pøíspìvku od úøadu práce.
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Informace
Dotace

V letošním roce jsme podali pìt žádostí o dotaci. Získali jsme finanèní èástku 72 000 Kè na vybavení høištì pro „náctileté“.
V souvislosti s povodnìmi jsme obdrželi dotace ve výši cca 75 000 Kè. Do konce tohoto roku bude ještì podána žádost o dotaci
na rekonstrukci místního rozhlasu s pøipojením do Jednotného systému varování a vyrozumìní a dále žádost o dotaci na výmìnu
oken v budovì školy.

Oddìlení Policie ÈR v Žandovì
V uplynulém období probìhlo nìkolik jednání zástupcù Policie ÈR, zástupcù Kraje a starostù obcí, které spadají do pùsobnosti
oddìlení Policie ÈR v Žandovì. Dùvodem tìchto jednání byla obava starostù, že služebna bude zrušena. Poslední informací k této
vìci je ujištìní hejtmana Libereckého kraje, že v souèasné dobì se zrušení nechystá.

Rekonstrukce bytového domu è.p. 236
V listopadu byly zahájeny práce na opravì elektroinstalací, v objektu bude pro každý byt zbudováno sociální zaøízení a koupelna,
pro celý objekt pak jímka.
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Rekonstrukce hasièské zbrojnice, výstavba garáže
V øíjnu byla zahájena rekonstrukce požární zbrojnice (pøípojka vody, vybudování sociálního zaøízení, jímka,...) a s ní související
výstavba garáže pro požární vozidlo.

Bezpeènost provozu v obci
Pro zvýšení bezpeènosti provozu v obci se zastupitelé rozhodli umístit na hlavní silnici dva hlásièe rychlosti. Umístìní jsme
projednali s Dopravním inspektorátem a zároveò jsme požádali o návrh dalšího bezpeènostního øešení. Jako jedno z nebezpeèných
míst bylo vyhodnoceno okolí autobusové zastávky pod školou. Budou zde osazeny výstražné znaèky s reflexním podkladem.
Majitelé pøilehlých pozemkù byli také požádáni o úpravu živého plotu, který brání ve výhledu.

Místní rozhlas
Zastupitelé rozhodli obnovit místní rozhlas. Dùvodem je nejen zlepšení informovanosti v bìžných situacích, ale pøedevším
možnost sdìlit rychle dùležité informace co nejvìtšímu poètu obèanù v situacích mimoøádných. Jde pøedevším o povodnì, které,
bohužel, naši obec již opakovanì zasáhly. Místní rozhlas bude napojen na Jednotný systém varování a vyrozumìní Hasièského
záchranného sboru ÈR.

Zimní údržba
Plán zimní údržby obce byl schválen zastupitelstvem již v roce 2009. Mapa s vyznaèením, které úseky se udržují, je k nahlédnutí na
obecním úøadì.
Pro zlepšení kvality sjízdnosti místních komunikací v zimním období jsme poøídili ètyøi zásobníky na posypový materiál. Jsou
umístìny v tìch „nejkritiètìjších“ místech. Bohužel, nejsme schopni zajistit pravidelný posyp komunikací, provádíme
prohrnování. Prosíme proto obèany, aby v pøípadì potøeby neváhali a místní komunikaci si posypali pøichystaným pískem. Také
prosíme o nahlášení v pøípadì, že posypový materiál dojde, pøípadnì o další pøipomínky k zimní údržbì.

Kanalizace
Jak jistì víte, v souèasné dobì probíhají pøípravné práce na projektu kanalizace v obci.
S mnoha obèany jednali buï zastupitelé nebo pøímo pracovníci firmy OHGS, kteøí projekt zpracovávají, a to pøedevším ohlednì
smluv o smlouvách budoucích na zøízení vìcných bøemen. Ne vždy byla jednání jednoduchá, snad jsme ve vìtšinì pøípadù došli k
øešení, které vyhovuje obìma stranám. Mile nás pøekvapil zájem Vás, obèanù obce, o tuto problematiku, o kterém svìdèily Vaše
èasté návštìvy na obecním úøadì. Dìkujeme za spolupráci.

Oprava mostu u prodejny
V tìchto dnech bude zahájena oprava mostu u prodejny. Most je v majetku Krajské správy silnic Libereckého kraje, opravu bude
provádìt dodavatelská firma MISTAV CL.

Výzva obèanùm
Ukládání zeminy
Pokud se chystáte nìco budovat a nevíte, kam s vykopanou zeminou, prosíme, obrate se na obecní úøad, využijeme ji pøi opravì
høištì pro „náctileté“.
Výmìna øidièských prùkazù
Pøipomínáme, že do konce prosince musí být vymìnìny øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výmìnu, øidièské prùkazy pozbývají platnosti.
Øidièský prùkaz si mùžete vymìnit na Mìstském úøadu v Èeské Lípì, odboru dopravy v ulici Dìèínská è.p. 363 (naproti okresnímu
soudu).
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Výzva dlužníkùm
Žádáme obèany, kteøí mají dluhy na místních poplatcích za odvoz odpadù a za psa, aby neprodlenì, nejpozdìji do 31. 12. 2010, své
dluhy uhradili. Poplatky je možno uhradit v hotovosti v pokladnì obecního úøadu, pøípadnì bezhotovostnì pøevodem na úèet obce
è. 6425421/0100. Upozoròujeme na možnost vymáhání soudní cestou.
Úklid bøehù potoka
Pøi povodòové prohlídce nás upozornil zástupce Povodí Ohøe, že na bøezích potoka (ani na soukromých pozemcích) nesmí být
uloženy vìci, které by v pøípadì povodnì mohly odplavat a ucpat koryto. Jedná se pøedevším o døevo, stavební materiál,
velkoobjemový odpad a rùzné malé stavby. Žádáme Vás proto o odstranìní.
Èištìní koryta potoka
Povodí Ohøe, které je správcem našeho potoka, pøislíbilo, že do konce roku provede vyèištìní koryta potoka a následnì zabezpeèí
nejvíce poškozené opìrné zdi. Žádáme všechny, kteøí mají v potoce umístìné schùdky nebo èerpadla, aby je neprodlenì odstranily.
Jinak budou pøi èištìní zlikvidovány.
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Ze života školy

Zájmové kroužky pro dìti z MŠ a žáky ZŠ
Anglický jazyk pro MŠ
Anglický jazyk pro 1. a 2. roèník ZŠ
Anglický jazyk – konverzace pro 3. – 5. roèník
Hudební kroužek pro 1. – 5. roèník
Hra na flétnu
Základy informatiky
Mažoretky
Aerobic

pondìlí a støeda 9,30 – 10,00
pátek 7,15 – 7,45
úterý 7,00 – 7,45
støeda 13,00 – 13,45
ètvrtek 14,00 – 14,30
úterý 12,00 – 12,35 pokroèilí
ètvrtek 12,00 – 12,35 zaèáteèníci
pondìlí 15,00 – 16,00
pátek 13,30 – 14,15

Vybíjená
Sychravé podzimní odpoledne v pondìlí 8. listopadu jsme strávili sportovnì. Pozvali jsme své vrstevníky ze školy v Horní
Libchavì na turnaj vybíjené. Soupeøi dorazili v hojném poètu i se svými fanoušky. I my jsme mìli své pøíznivce, kteøí nás hlasitì
povzbuzovali. Zajistili jsme pro naši školu vítìzství – bez porážky 3:0 !!! Musíme ale své soupeøe pochválit, bojovali do posledního
dechu. Všichni jsme si zasloužili za naše výkony sladkou odmìnu. Už se tìšíme na další sportovní klání, tentokrát u našich soupeøù
v Horní Libchavì.
Žáci ZŠ Volfartice
Co nás èeká v prosinci:
1.12. výlet na Èertovský den do Litomìøic
2.12. Vánoèní jarmark – pøijïte si koupit nebo jen prohlédnout vánoèní dekorace, které vyrobili žáci naší školy – od 12 do 15
hodin v budovì školy
3.12. Mikuláš ve škole
18. 12. Vánoèní pohádka O Ježíškovi v provedení žákù školy (souèást Adventního koncertu v kostele)
22. 12. Vánoèní besídka pro dìti ze ZŠ a MŠ
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Klub maminek VLÈÁTKA

Milé maminky, pøeji Vám i dìtem pohodové adventní období a dovoluji si Vás pozvat na prosincové akce:
1.12. -VV - Zimní snìžení – výtvarná technika posolení výkresu
8.12. -TV - nová honièka Èertovská, nová básnièka s pohybem: Snìhulák
15.12.- PV - keramické tvoøení - Fotorámeèek - technika vykrajování z keramické hlíny, práce s rádýlkem
22.12.- HV – Ježíškova nadílka a Vánoèní rej. Zpívání koled, pojídání cukroví, malování na oblièej, soutìže pro dìti.
V novém roce se mùžete tìšit na:
5. 1. – VV – Zimní obloha – technika voskových a temperových barev
12. 1. – TV – písnièky, básnièky, hry, opièí dráha, nová básnièka s pohybem: Leden
19. 1. - PV – vytvoøíme zápich: Snìhulák s vatou
26. 1. – HV – nová písnièka s doprovodem kytary a rytmických hudebních nástrojù: Postavil jsem snìhuláka
Na pøíjemné chvíle s Vlèátky a maminkami se tìší Máa.

tisk na recyklovaný papír

