Informaèní leták Obecního úøadu Volfartice

1. èíslo

Volfartický obèasník
è. e. MK ÈR E 18619

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice è. p. 59, IÈO 00261076
obèasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 12. ledna 2009

Vážení spoluobèané, pøejeme Vám krásný rok 2009!
Dìkujeme za první pøíspìvky do novin a tìšíme se na další spolupráci.
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Czech POINT pro veøejnost
provoz je dle úøedních hodin obecního úøadu (v dalších termínech po dohodì s úøednicí)
úterý, støeda dopoledne 8.00 - 12.00 h a odpoledne 14.00 - 17.00 h
Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
který by mìl zredukovat pøílišnou byrokracii ve vztahu obèan - veøejná správa.

V souèasnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
výpis z Obchodního rejstøíku
výpis z Živnostenského rejstøíku
výpis z Katastru nemovitostí
výpis z Rejstøíku trestù
výpis z Registru øidièù (trestné body v bodovém systému)
Výpisy jsou zpoplatnìny dle Sazebníku správních poplatkù.

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit
Ovìøené výpisy z veøejných evidencí:
U veøejných evidencí není ovìøována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdìlit relevantní kritéria pro vyhledání
svého požadavku.
Obchodní rejstøík: IÈO subjektu
Živnostenský rejstøík: IÈO podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: katastrální území a dále buï parcelní èíslo
požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební
parcelu pøípadnì èíslo popisné, jedná-li se o stavbu

Ovìøené výpisy z neveøejných evidencí:
Rejstøík trestù: Pro vydání ovìøeného výpisù z RT je tøeba doložit
totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti
pøineste s sebou obèanský prùkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je
možné vydat i cizincùm, kteøí mají povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu a bylo jim pøidìleno rodné èíslo.
Pokud nìkdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úøednì
ovìøené povìøení k tomuto úkonu (plnou moc).
Registr øidièù: Pøi žádosti o ovìøený výpis žadatel pøedloží doklad
totožnosti a øidièský prùkaz.

Znak a vlajka obce Volfartice
Obci Volfartice byl udìlen Parlamentem Èeské republiky 1. dubna 2008 znak a vlajka.
Popis znaku
Ve zlato-modøe cimbuøovitì dìleném štítì nahoøe vyrùstající ohlížející se èerný vlk s èervenou
zbrojí (èervené drápy), dole tøi zlaté hvìzdy.
Jeho podobu vytvoøil heraldik Miroslav J. V. Pavlù.
Ve znaku dominuje tzv. mluvící znamení - figura vlka coby narážka na osobní jméno Wolf,
Wolfart, z nìhož vzniklo i jméno osady. Dalším prvkem je zeï s cimbuøím podle bývalých tvrzí
ve vsi - Horní a Dolní tvrzi ve Volfarticích.
Posledním tøetím prvkem jsou hvìzdy. Byly pøevzaty z erbù Viléma z Ilburka a Weissbachù, kteøí
ve Volfarticích v minulosti sídlili. Jejich poèet se vztahuje k bývalému rozdìlení vesnice na tøi
èásti.
Z návrhu znaku vychází i návrh obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti souèasné
vexikologické tvorby.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 18. 11. a 22. 12. 2008

Nabídka pozemkù k prodeji
Pozemek p. è. 668/6, k. ú. Volfartice o výmìøe 23 977 m2 byl
nabídnut k prodeji.

Pozemek p. è. 668/12, k. ú. Volfartice o výmìøe 395 m2 byl
nabídnut k prodeji.

Pozemek p. è. 14/1, k. ú. Volfartice o výmìøe 127 m2 nebyl
nabídnut k prodeji.

Pozemek p. è. 971/3, k. ú. Volfartice o výmìøe 2 876 m2 byl
nabídnut k prodeji více zájemcùm.

Pozemek p. è. 21/1 k. ú. Volfartice o výmìøe 653 m2 nebyl
nabídnut k prodeji.

Pozemek p. è. 973, k. ú. Volfartice o výmìøe 388 m2 byl nabídnut
k prodeji.

Pozemek p.è. 20/2 k.ú. Volfartice o výmìøe 141 m2 nebyl nabídnut
k prodeji.

Èást pozemku p. è. 190, k. ú. Volfartická Nová Ves o max. výmìøe
2500 m 2 byla nabídnuta k prodeji.

Pozemek p. è. 668/11, k. ú. Volfartice o výmìøe 45 m2 byl nabídnut
k prodeji.

Prodej pozemkù
Pozemek p. è. 205, k. ú. Volfartice o výmìøe 242 m2 bude prodán
paní Evì Jahnové, Volfartice 142.
Pozemky p. è. 274/2 o výmìøe 36 m2, 274/4 o výmìøe 61 m2, k. ú.
Volfartice, budou prodány manželùm Lankašovým a panu Milanu
Lankašovi, Volfartice 168.
Pozemek p. è. 199/6, k. ú. Volfartice o výmìøe 171 m2 bude
prodán Ing. Braumovi, Volfartice 137.
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Pozemek p. è. 20/4, k. ú. Volfartická Nová Ves o výmìøe 1068 m
bude prodán paní Kristì Holanové, Volfartická Nová Ves 15.

Nabídka nemovitostí a pozemkù k pronájmu
Nemovitost na p. è. 823, k. ú. Volfartice byla nabídnuta
k pronájmu.

Pozemky p. è. 971/3 o výmìøe 2876 m2, p. è. 973
o výmìøe 388 m2, k. ú. Volfartice budou prodány manželùm
Gabriele a Josefu Bìlohorcovým, Musílkova 306/51 Praha,
a panu Václavu Bìlohorcovi, Volfartice 216.
Pozemek p. è. 668/12, k. ú. Volfartice o výmìøe 395 m2 bude
prodán manželùm Ing. Františku a Vladimíøe Šperlovým,
Volfartice 49.
Pozemek p. è. 668/6, k. ú. Volfartice o výmìøe 23 977 m2 nebude
prodán firmì Agrome za cenu max. 10 Kè/1 m2.

Pozemek p. è. 668/6, k. ú. Volfartice o výmìøe 23 977 m2 byl
nabídnut k pronájmu.

Žádosti o bezúplatný pøevod do vlastnictví obce
Stavba na p. è. 113, k. ú. Volfartice.
Pozemek p. è. 668/4 k. ú. Volfartice.

Pravidla placení rozmìøení prodávaných pozemkù
Pøi rozmìøení pozemkù pøed prodejem bude cena za rozmìøení pozemku rozdìlena mezi obcí a kupujícím ve stejném pomìru, jako budou výmìry
rozmìøených èástí. Urèenou èástku za rozmìøení zaplatí kupující pøi podpisu kupní smlouvy na pozemek do pokladny OÚ jako poplatek.

Zpráva o èinnosti ZŠ a MŠ Volfartice, výhled na další roky
Øeditelka ZŠ a MŠ Volfartice uvedla, že podle toho, kolik se pøihlásí do první tøídy v pøíštím roce dìtí, bude zøejmì nutné, aby obec pøispívala na
plat jednoho pedagogického pracovníka. Jinak by se škola zmìnila ze dvoutøídní na jednotøídní. Dále pøítomné seznámila se systémem
financování školy. Paní starostka uvedla, že obec v žádném pøípadì nechce, aby nastala varianta - jednotøídka, protože výhled poètu dìtí do
pøíštích let je dobrý. Navrhla, aby zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vìdomí s tím, že zastupitelstvo obce bude podporovat zachování dvoutøídní
školy. O èástce, kterou je tøeba pøispìt na mzdové náklady pedagogického pracovníka bude jednat poté, co paní øeditelka pøedloží pøesný finanèní
požadavek, tedy pøed zaèátkem školního roku 2009/2010.
Paní øeditelka dále požádala o poskytnutí mimoøádného pøíspìvku pro školu (ještì v roce 2008) ve výši 71 000 Kè na nákup škrabky na brambory
a dovybavení MŠ a školní družiny. Tento požadavek ZO schválilo. Dále ZO schválilo poskytnout v roce 2009 na provoz školy pøíspìvek ve výši
440 000 Kè a finanèní pøíspìvek ve výši 50 000 Kè na ozdravný pobyt dìtí ze ZŠ a MŠ u moøe.

Schválení závìreèného úètu obce za rok 2007
Paní starostka seznámila pøítomné s obsahem dopisu ze dne 17. 10. 2008, kterým MV ÈR žádá Obec o sdìlení, jakým zpùsobem zjedná nápravu
stavu, kdy (v rozporu se zákonem) došlo ke schválení závìreèného úètu pøi poklesu poètu èlenù zastupitelstva obce pod zákonem stanovenou
hranici. Je navrženo revokovat usnesení z 25. 6. 2008 a schválit nyní závìreèný úèet obce za rok 2007. Tento dopis je urgencí, poprvé byla
požádána obec o zjednání nápravy 21. 8. 2008. První dopis však nebyl nalezen. ZO dodrželo postup navržený MV ÈR a závìreèný úèet obce za rok
2007 schválilo.
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Informace o splácení úvìru obcí
Starostka seznámila pøítomné s výší pøedepsaných splátek jistiny z úvìru programu Vodohospodáøské investice u Èeskomoravské záruèní
a rozvojové banky, a. s. - 1 637 592, 02 Kè ke dni 31. 10. 2008. ZO schválilo doplatit v roce 2009 zùstatek tohoto úvìru.

Rozpoèet na rok 2009
Návrh rozpoètu byl projednán na zasedání ZO 18. 11. 2008 a poté vyvìšen na úøední desce. Jak plyne ze zákona, mohli se k nìmu vyjadøovat jak
zastupitelé, tak obèané obce. Na zasedání ZO 22. 12. 2008 byl schválen rozpoèet obce na rok 2009. Rozpoèet je vyrovnaný, pøíjmy i výdaje jsou
rozpoètovány ve výši 11 406 000 Kè.

Pøíspìvky neziskovým organizacím a spolkùm v obci
- 3 500 Kè na èinnost Klubu dùchodcù – Posvícení v roce 2008
- 3 000 Kè pro Slunovrat, obèanské sdružení Volfartice – Vánoèní dílna v roce 2008
- 15 000 Kè pro TJ Sokol Volfartice pro rok 2009
- 15 000 Kè pro Slunovrat, obèanské sdružení Volfartice ve výši 15 000 Kè pro rok 2009
Èinnost Klubu dùchodcù a jednotky dobrovolných hasièù bude podporována prostøedky pøímo z rozpoètu obce.
Dùm è. p. 236
Tento nájemní dùm je ve vlastnictví obce. Technický výbor zjistil havarijní stav støechy, na mnoha místech byly ve støeše otvory, dokonce zatékalo
i do elektroinstalace a podmáèené stropy hrozily zøícením. Proto Obec nechala støechu opravit. V souèasné dobì se øeší i pøípojka pitné vody.
Zdroj užitkové vody byl pro všechny obyvatele domu obnoven.
Zároveò byl vyèištìn kanál, jehož ucpání zpùsobovalo vytékání velkého množství vody na silnici.
Co bylo zakoupeno
- traktor Zetor v cenì 273 700 Kè
- lampy a záøivky pro veøejné osvìtlení v cenì 50 391 Kè
- výzbrojní prvky pro Jednotku dobrovolných hasièù v cenì 87 141 Kè
- mikrovlnná trouba v cenì 1 310 Kè pro èinnost Klubu dùchodcù
- reprodukèní soustava v cenì 7 990 Kè pro èinnost Klub dùchodcù
- benzínová sekaèka na trávu v cenì 18 500 Kè pro údržbu veøejné zelenì
- radlice na sníh v cenì 26 180 Kè

Oprava místních komunikací
Technický výbor posoudil stav místních komunikací a navrhl, které cesty je nutno urychlenì opravit. Bohužel, poèasí nám nepøálo a všechny
opravy, tak jak byly naplánovány, neprobìhly. Další opravy budou probíhat na jaøe roku 2009.

Poplatky TKO
ZO schválilo ponechat èástku za svoz komunálního odpadu pro rok 2009 ve výši loòské èástky.
350 Kè za osobu a rok pro trvale žijící obèany
500 Kè za rok za objekt k rekreaci
Svoz odpadu bude nadále zajišovat firma AVE.
Poplatky TKO by mìly být zaplaceny do 28. 2. 2009.

Pøíští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 26. 1. 2009 od 17 h.
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Obec hledá kronikáøe
Kronika je dùležitým dokumentem v historii obce. V souèasné dobì nemá obec Volfartice kronikáøe.
Pokud Vás zajímá historie, sledujete dìní v obci a máte zájem o tuto práci, prosím, kontaktujte nás na OÚ.
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Podìkování

Panu Milanu Dolejšímu za sponzorský dar škole.
Obèankám obce za pøípravu pohoštìní na Mikulášskou besídku.
Pánùm Petru a Pavlu Rohlenovým za údržbu veøejného osvìtlení.
Panu Františku Blumtrittovi za opravu vìžních hodin a žaluzií na vìži kostela.
Paní Marii Vápeníkové za roznášení blahopøání a balíèkù jubilantùm.
Panu Martinu Špeldovi za pomoc pøi akcích poøádaných obcí.
Jednotce dobrovolných hasièù za práci nad rámec jejich èinnosti - èištìní kanálù, koryta potoka, pomoc pøi organizaci lampiónového
prùvodu, Vánoèního koncertu a další.
Dìkujeme.
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Zmìny územního plánu

ZO schválilo dne 22. 12. 2008 porídit tyto zmeny územního plánu
1) cást pozemku p. c. 187/2 a p. c. 71, k. ú. Volfartická Nová Ves - majitelé manželé Monika a Michal Sabáckovi - jako pozemky urcené pro
výstavbu rodin. domu. Rodinné bydlení bude soucástí sousedící farmy pro chov ovcí na pozemku p. c. 71, kterou žadatelé v soucasné dobe budují.
Nyní: zemedelská puda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
2) pozemek p. c. 831/2, k. ú. Volfartice - majitel Vlasta Veselá, pozemek p. c. 831/3, k. ú. Volfartice - majitelé Vlasta Veselá, Johana Šuliková - jako
pozemky urcené k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
3) pozemky p. c. 1016/2, 1015/1, 1011, k. ú. Volfartice - majitelé Miroslav a Šárka Cálkovi - jako pozemky urcené k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
4) pozemky p. c. 320/1, 322/2, 983/1, k. ú. Volfartice - majitel Romana Franková - jako pozemky urcené k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
5) pozemek p. c. 439, k. ú. Volfartice - majitel Vladimír Pecina - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
6) pozemek p. c. 280, k. ú. Volfartice - majitel Jaroslav Najman - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: výroba, sklady a výrobní služby – cást pozemku
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
7) cást pozemku p. c. 877/1, k. ú. Volfartice - majitel Pavel Bernát - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: obcanská vybavenost
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
8) pozemek p. c. 223, k. ú. Volfartice - majitel Jirí Korínek - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
9)pozemek p. c. 398, k. ú. Volfartice - majitel Obec Volfartice - jako pozemek pro sportovište
Nyní: verejná zelen
Požadujeme: sportovní vybavenost
10) pozemky p. c. 356/1, 1009/2, k. ú. Volfartice - majitel Obec Volfartice - jako pozemky urcené k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
11) pozemek p. c. 235, k. ú. Volfartice - majitel Obec Volfartice - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
12) pozemek p. c. 68, k. ú. Volfartice - majitel Obec Volfartice - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: zelen verejná
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
13) pozemek p. c. 134, k. ú Volfartická Nová Ves - majitel Obec Volfartice - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
14) pozemek p. c. 122, k. ú. Volfartická Nová Ves - majitel Obec Volfartice - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru
15) pozemek p. c. 79, k. ú. Volfartická Nová Ves - majitel Obec Volfartice - jako pozemek urcený k zastavení
Nyní: zemìdìlská pùda
Požadujeme: obytné území venkovského charakteru

ZO neschválilo porídit tyto zmeny územního plánu
1) cást pozemku p. c. 1062/1, 1072, k. ú. Volfartice - majitel Jozef Planý - jako pozemek urcený k zastavení
2) pozemek p. c. 890, k. ú. Volfartice - majitelka Renáta Brezinová - Šedivá - jako pozemek urcený k zastavení
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Další pøíspìvky

Má volfartický Sokol šanci opìt „vzlétnout“?
Historie Tìlovýchovné jednoty Sokol Volfartice obnáší zhruba
padesátileté období, kde její èinnost, od poèáteèní euforie a vzletu,
postupnì dospìla vlivem pøirozeného vývoje nejen ve spoleènosti,
ale i ve Volfarticích, k souèasnému, možno øíci, neutìšenému
zmírajícímu stavu. Zmínìné poèátky vzletu byly dány mimoøádným
zájmem mládeže i dospìlých zejména o aktivity kolem fotbalu. Bylo
postupnì vybudováno technické zázemí, høištì, kabiny a další.
Z èlenské základny se prùbìžnì zformovala družstva žákù, dorostu
i dospìlých, která po léta reprezentovala obec Volfartice, až postupným úbytkem populace tato èinnost TJ Sokol zanikla.
Zhruba pøed 25 lety zaèíná vznikat další sportovní aktivita - stolní
tenis. Pùvodnì se formuje pod záštitou pionýrské organizace na
místní ZDŠ. Díky pochopení a materiální podpoøe øeditele školy
Vladimíra Licka a jeho manželky, vzniká asi patnáctièlenná
základna oddílu stolního tenisu, ze které se pak dvì družstva
zúèastòují okresních soutìží. Zmìnou politických pomìrù po roce
1989, se oddíl stolního tenisu zaèleòuje opìt pod hlavièku TJ Sokol.
V této etapì se daøí nadále stolní tenis udržet na okresní úrovni,
posléze však zùstává jen jedno družstvo, které se potýká s øadou
problémù a nezájmem vedoucích èinitelù v obci. Dá se øíci, že
z tohoto hlediska byl první, žel i poslední, kdo se o naše problémy
zajímal a mìl pochopení, bývalý tajemník obce Karel Kopecký,
který v minulosti byl též aktivním èlenem i sportovcem TJ Sokol.

Dá se øíci, že i navzdory dlouhodobým problémùm se zmírající
TJ Sokol Volfartice stále drží. Zejména torzu stolního tenisu, které
se se souèasným a zároveò jediným družstvem dlouhodobì drží
v nejvyšší okresní soutìži. Mimo to se též pravidelnì zúèastòuje
soutìže dvouèlenných družstev rodinných pøíslušníkù „Pinká celá
rodina“ dvìma družstvy, kde se pravidelnì umisuje na popøedních
místech.
Na závìr lze øíci, že se snad zaèíná blýskat na lepší èasy. Nové mladé
vedení obce jeví dosud nevšední zájem, nejen o naši souèasnou
problematiku, ale v souladu s jejich volebním programem, kde
jedním z bodù je „Oživení dìní v obci“, konkrétnì podpora
kulturních a sportovních programù pro všechny vìkové kategorie,
hodlá realizovat øadu aktivit i pro naši Tìlovýchovnou jednotu
Sokol. Jedná se mimo jiné i o znovuobnovení fotbalového høištì,
rekonstrukci, pøípadnì výstavbu kabin a zajištìní prostorù pro
zøízení herny stolního tenisu. Obecnì by šlo o vytvoøení podmínek
pro øadu aktivit nejen pro stolní tenis, ale obnovení fotbalu v obci
a využití stávajících možností pro volejbal a nohejbal.
Zdá se, že v tomto volebním programu nejde o obvyklé „pøedvolební
kecy“, jak to vidíme na naší politické scénì, které se po volbách hodí
do koše, ale že je to myšleno asi vážnì. Zdá se, že i náš zmírající
Sokol by zde mohl najít svoji záchranu a mohl by snad opìt
„vzlétnout“.
T. J. Sokol Volfartice

Bohužel zatím stále ještì nedošlo k dohodì mezi obcí a TJ Sokol, která by øešila majetkové vztahy k høišti. Pokud není høištì majetkem obce,
nemùžeme na jeho obnovu žádat dotaci. Hledáme proto další možná øešení.
O dalším jednání Vás budeme informovat.
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Ohlédnutí

Posvícení
15. listopadu jsme se sešli na posvícení, které poøádal Klub dùchodcù ve Volfarticích. Chtìla bych všem, kteøí se podíleli na organizaci, moc
podìkovat. Dobøe jsme se bavili, nìkteøí si i zatanèili a obèerstvení nemìlo chybu. Je jen škoda, že se nás nesešlo víc. Snad nìkdy pøíštì, tato akce
jistì nebyla poslední, kterou Klub dùchodcù organizoval.

Byl u nás Mikuláš
Sice se o jeden den opozdil, ale nakonec pøišel! Vzal s sebou i pár èertù a andìla. Vše zaèalo lampiónovým prùvodem. Dìti šly od školy
k obecnímu úøadu a vlastnì to nebyly jen dìti, ale i jejich rodièe a prarodièe. Ti starší si možná zavzpomínali na doby, kdy byly lampiónové
prùvody skoro povinné, tøeba i s troškou nostalgie. Ti mladší šli vìtšinou s lampiónem poprvé a pìknì si to užívali. Po cestì je pøekvapil
rozsvícený vánoèní strom a pak už rychle do tepla na pohádku. Tu jim zahrálo Divadýlko Matýsek z Nového Boru. Pro všechny pøítomné bylo
pøichystáno malé obèerstvení, za které dìkujeme obèankám obce. Napekly samé dobroty.
Nakonec pøišel i Mikuláš s andìlem a s èerty. Mikuláš s andìlem rozdali malé dáreèky. Èerti nìkteré dìti trošku pozlobili, ale vše dobøe dopadlo.
Dìti v naší obci asi moc nezlobí, protože do pekla si èerti, kupodivu, nikoho neodnesli.
Tak zase za rok, milé dìti, a nezapomeòte se nauèit nìjakou pìknou básnièku pro Mikuláše!

Vánoèní koncert v kostele
27. 12. se konal v kostele sv. Petra a Pavla již tradièní vánoèní koncert. Tentokrát jsme zajistili vystoupení skupiny Øemdih z Èeské Lípy s jejich
programem Èeské gotické vánoce. I pøes velkou zimu, která vystupující trošku zaskoèila, se v kostele sešla témìø stovka posluchaèù. Hudebníci
hráli na historické hudební nástroje, byli obleèeni do dobových kostýmù a kostel byl osvìtlen svíèkami. Atmosféra opravdu sváteèní. Vše bylo
doplnìno pøíjemným obèerstvením, svaøeným vínem a teplým èajem.
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Plánované akce pro dìti na leden 2009

Ze života školy
29. 1. pohádka O vodníku Brèálovi
26. 2. hudební poøad Já jsem muzikant
27. 2. masopustní prùvod masek
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Informace
Tøídìný odpad
Prosíme obèany, aby pro ukládání plastù, papíru a skla používali výhradnì kontejnery na tøídìný odpad.
Pøi ukládání plastových lahví je nutno lahve sešlapávat, aby obec neplatila „za odvážení vzduchu“.
Rádi bychom rozšíøili poèet kontejnerù na tøídìný odpad.
Pokud máte nìjaký návrh, kam je umístit, obrate se na obecní úøad. Dìkujeme.

Poplatky TKO uhraïte do 28. 2. 2009
Upozoròujeme, že vyvážení odpadù mùže probíhat ve støedu i v brzkých ranních hodinách,
proto je tøeba pøipravit popelnice k odvozu již v úterý veèer.

Klub maminek
22. 1. 2009 v 10 h dopoledne v kulturní místnosti obce
Srdeènì zveme maminky s dìtmi ve vìku 0-5 let k prvnímu setkání

Masopustní veselí
27. 2. odpoledne v kulturní místnosti obce od 15 h pro dìti od 19 h pro dospìlé
samozøejmì v maskách!
akci poøádá obec Volfartice
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Pøehled kulturních akcí na rok 2009
Únor

Masopust

Bøezen

Vítání obèánkù

Duben

Velikonoèní dílna na tvrzi
Pálení èarodejnic

Kvìten

Den matek
Zájezd obèanù do Èáslavi

Èerven

Den dìtí
Divadlo na nádraží
Petropavlovská pou

Èervenec

Peèení s chalupáøi

Srpen

Rozlouèení s prázdninami

Záøí

Drakiáda

Øíjen

Peèení podle babièek aneb “Štrùdlování”

Listopad

Posvícení
Staroèeské vánoce na tvrzi

Prosinec

Èert a Mikuláš
Vánoèní koncert

Bližší informace a pøesné termíny jednotlivých akcí budou vždy zveøejnìny
na vývìskách v obci a na internetových stránkách obce.
tisk na recyklovaný papír

