Informaèní leták Obecního úøadu Volfartice

2. 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. bøezna 2009

Vážení spoluobèané, koneènì jsme se doèkali jara. Snìhová nadílka v letošní zimì udìlala nejvìtší radost dìtem,
avšak odklízení snìhu bylo ponìkud nároèné, jak pro obec, tak i pro Vás. Pøejeme Vám pìkné prožití svátkù jara.
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Obecní knihovna
Zveme všechny pøíznivce knih a ètení k navštívení Obecní knihovny
do nových prostor v 1. patøe Obecního úøadu ve Volfarticích.
zmìna otevírací doby - každý ètvrtek 16.00 h - 18.00 h
Vedoucí zùstává paní Krista Holanová,
která se bude v knihovnì 1x za 14 dní støídat s paní Mgr. Kateøinou Veselou.

A na co se mùžete v knihovnì tìšit do budoucna?
nové knihy každý mìsíc
pravidelné akce pro dìti ze ZŠ a školní družiny
zájmová odpoledne pro dìti s možností výpùjèky knih
Pøipravili jsme pro Vás
26. bøezna - výroba záložek do knih
23. dubna - výroba veselých kolíèkù
Novinky v knihovnì aneb co jste ještì nepøeèetli...
Další pøíbìhy neèekaných koncù, Roald Dahl
Klíè k minulosti, Tatiana de Rosnay
Klient, John Grisham
Zemøít mladý, Marti Leimbachová
Poslední templáø, Raymond Khoury

Poprvé, Joy Fieldingová
Ta druhá, Joy Fieldingová
Matka v krizi, Simona Monyová
Matka v nesnázích, Simona Monyová
Inspirace pro šikovné ruce, Baška Mydlíková

Nabídka obìdù ve školní jídelnì pro obèany
Od 1. února 2009 je možné zakoupit obìd ve školní jídelnì ZŠ a MŠ Volfartice.
cena jednoho obìda, vèetnì polévky èiní 40,- Kè
Vydávání obìdù ve škole je od 11.30 až do 12.00 h
Obìdy se odebírají pouze do vlastních jídlonosièù, není možné konzumovat obìdy ve školní jídelnì.
Obecní úøad Volfartice nabízí obèanùm, kteøí ze zdravotních dùvodù nemohou pro obìdy sami docházet,
dovoz obìdù až domù, rozvoz obìdù pracovníkem OÚ je od 11.00 h.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 26. 1. a 23. 2. 2009

Nabídka pozemkù k prodeji
Pozemek p. è. 668/18, k. ú. Volfartice o výmìøe 81 m2 byl nabídnut
k prodeji.

Pozemek p. è. 359, k. ú. Volfartice o výmìøe 2 905 m2 byl
nabídnut k prodeji více zájemcùm.

Pozemek p. è. 668/21, k. ú. Volfartice o výmìøe 48 m2 byl
nabídnut k prodeji.

Prodej pozemkù
Pozemky p. è. 668/11 o výmìøe 45 m2, 668/18 o výmìøe 81 m2,
668/21 o výmìøe 48 m2, k. ú. Volfartice byly prodány manželùm
Šperlovým, Volfartice 49.

Pozemek p. è. 190/2 (èást pozemku p. è. 190) v k. ú. Volfartická
Nová Ves o výmìøe 2 500 m2 byl prodán manželùm
Zdeòku a Petøe Vlèkovým, Nová Ves è. p. 22.

Pozemek p. è. 359, k. ú. Volfartice o výmìøe 2 905 m2 byl prodán
manželùm Josefu a Ivanì Hlaváèovým, Volfartice 186 a manželùm
Michalu a Daniele Urbanovým, Kamenický Šenov, Huská 945.

Pozemek p. è. 359, k. ú. Volfartice o výmìøe 2 905 m2 nebyl
prodán panu Martinu Kratochvílovi.

Nabídka pozemkù k pronájmu
Pozemek p. è. 134 o výmìøe 2 970 m2, k. ú. Volfartická Nová Ves byl nabídnut k pronájmu od dubna r. 2009.

Pronájem nemovitostí a pozemkù
Garáž na pozemku p. è. 823, k. ú. Volfartice byla pronajata panu
V. Veselému, Volfartice 265.

Pozemek p. è. 668/6, k. ú. Volfartice byl pronajat firmì
Agrome, s. r. o., Horní Police.

Žádosti o bezúplatný pøevod do vlastnictví obce
Pozemky p. è. 712/7, 712/8, 712/10, 712/11, k. ú. Volfartice.
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Zámìry obecního úøadu

Vybudování dìtského høištì pro nejmenší na pozemku p. è. 750, k. ú. Volfartice
a rekonstrukce nohejbalového høištì a parková úprava na pozemcích p. è. 395, 398, k. ú. Volfartice.
Rekonstrukce místnosti v pøízemí obecního úøadu.
Prodání multikáry a vozidla Nissan a zakoupení osobního auta na leasing.
Dokonèení výmìny oken v archivu a chodbì OÚ a doplnìní oken o vnitøní parapety.
Vybudování rozvodu pitné vody do bytù v è. p. 236.
Poskytnutí finanèního transferu Øímskokatolické farnosti Volfartice ve výši 100 000 Kè na výmìnu oken kostela
(celkové náklady èiní 406 800,- Kè).
Zamìstnání 3 pracovníkù na veøejnìprospìšné práce v období od dubna do øíjna 2009.
Obnovení fotbalového høištì v obci.
(Uzavøena Darovací smlouva mezi Obcí Volfartice a TJ Sokol Volfartice - bezúplatný pøevod pozemku do vlastnictví obce).
Nákup valníku T 654/1 v cenì 172 550,- Kè s DPH.
Nákup 7 kusù odpadkových košù k autobusovým zastávkám celkem za cca 11 000 Kè. Nákup 3 kusù lavièek k autobusovým
zastávkám celkem cca 10 000 Kè.
Co bylo zakoupeno
Nákup fotoaparátu v cenì 5 960 Kè (schváleno 7 000 Kè).
Pøíští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 26. 3. 2009 od 17 h.

3

Obec podala tyto žádosti na poskytnutí dotací
Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na poøízení dýchacích pøístrojù s pøíslušenstvím.
Žádost o poskytnutí dotace z Grant. fondu Libereckého kraje, G-17 Program obnovy venkova neinvestièní, Podprogram POVN
- Obnova a údržba venkovské zástavby a obèanské vybavenosti.
Název projektu - rekonstrukce místností v pøízemí budovy obecního úøadu - klubové prostory
Žádost o poskytnutí dotace z Fondu investic Libereckého kraje, I-4 - Program obnovy venkova investièní, Podprogram POVI I-4
- Oprava a výstavba místních komunikací, veøejného osvìtlení, mostkù.
Název projektu - výstavba místní komunikace k nové zástavbì - lokalita „Džudžovi“
Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova, dotaèní titul 2 (MMR ÈR).
Název projektu - dìtské høištì
Žádost o poskytnutí dotace v rámci integrovaného operaèního programu „E - Government v obcích - CzechPOINT” na upgrade pro
stávající pracovištì CzechPOINT.
Žádost o poskytnutí grantu na vybudování a rekonstrukci høištì pro dìti a mládež - Nadace ÈEZ „Oranžové høištì”.
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Ohlédnutí

Ani naši vesnici neminulo masopustní veselí
Vše zaèalo páteèním dopoledním masopustním prùvodem, který si pro nás nachystaly paní uèitelky s dìtmi základní a mateøské
školy. Jejich dokonalé masky, øehtaèky a troubení se neslo vesnicí a zvedlo náladu každému, kdo prošel kolem. Masopustní prùvod
navštívil prodejnu pana Pecha, který odmìnil dìti sladkostmi, dále provozovnu firmy EPOS, kde na dìti èekaly drobné dárky,
a jejich øíkanky a písnièky zaznìly i na obecním úøadì, kam prùvod také zavítal.
Ale masopust pokraèoval a to odpoledním karnevalem pro dìti s rodièi. Èarodìjnice, klauni, piráti a další pohádkové bytosti
zaplnili parket a zaèalo se tanèit, soutìžit a dlabat koblihy. Dìti si karneval užívaly plnými doušky.
A masopust stále nekonèil, veèer se konala Masopustní zábava. Dospìlí nezklamali, pøišla bílá paní, šerif, èarodìjnice, zdravotní
sestøièka, taka Šmoula a další masky, až se sál zaplnil do posledního místa. Masopustní veselí mohlo opravdu zaèít. Tanèilo se za
doprovodu dua ADAMIS (Adéla a Milan Suchých), které rozhýbalo celý parket. Veselí trvalo do pozdních hodin.
Velké podìkování za tento vydaøený masopustní den patøí:
Karlu Štejmovi ml., který odpoledne poøádal diskotéku pro malé dìti.
Èlenkám kulturního výboru, tj. L. Matulové, S. Kacafírkové, za organizování soutìží pro dìti.
Klubu dùchodcù za výborné sladké pohoštìní, jednohubky a skvìlou obsluhu.
Paní øeditelce a uèitelkám ZŠ a MŠ Volfartice za pøípravu masopustního prùvodu.

Klub maminek
Dne 22. 1. 2009 se od 10.00 hodin v kulturní místnosti obce konalo první setkání Klubu maminek. Pøišlo 9 maminek s dìtmi, pro
které byl pøipraven hrací koutek. Nejprve jsme maminky seznámily s naší pøedstavou fungování klubu, poté jsme o ní všechny
diskutovaly a pozvolna pøešly do pøátelského povídání.
V souèasné dobì èekáme, až bude dokonèena rekonstrukce prostor vyhrazených pro klub. Prosíme proto všechny zúèastnìné
maminky o trpìlivost.
Další setkání zatím ještì probìhne v kulturní místnosti obce 26. 3. Tìšíme se na Vás.
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Ze života školy

Masopust ve škole
Byl to právì pátek, kdy se naše škola promìnila v jeden strašidelný hrad. Pobíhali tu klauni, ježibaby, báby, dìdkové, princezny,
rytíøi a všelijaké rùzné bytosti z pohádek. Ten den byl Masopust. Pøinesli jsme si píšalky, bubínky a všichni jsme spoleènì vyrazili
do vesnice. Bylo nás dobøe slyšet. První zastávka byla v místní malírnì, kde jsme zazpívali masopustní koledu a pøednesli jsme
báseò. Dostali jsme za odmìnu sladké dobrùtky. Naše cesta pak smìøovala do obchodu a na obecní úøad. Tam jsme také zazpívali a
pøednesli báseò a dostali sladkou odmìnu.
Poèasí nám tak trochu nepøálo, ale i pøesto se nám to moc líbilo a myslíme, že nejenom nám.
žáci ZŠ Volfartice
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Informace
Sbìrové dny
2. kvìtna v sobotu 2009 probìhne sbìr nebezpeèného odpadu
(AKU baterie, vyøazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje apod.,
dále výrobky pro zpìtný odbìr - lednice, televizory, mrazáky, záøivky, poèítaèe, monitory, elektronické náøadí, hraèky, apod.)

4. a 5. dubna 2009 bude pøistaven kontejner na velkoobjemový odpad
(matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlah. krytiny, stavební su, støešní krytina apod.)

Tøídìný odpad
Na obecním úøadì jsou pro obèany k dispozici zdarma pytle na nápojové kartony.
(krabice od džusù, mléèných výrobkù, vín a pod.)
Naplnìné pytle na nápojové kartony se ukládají u kontejnerù na tøídìný odpad.

Èísla popisná
Prosíme obèany o øádné oznaèení domù èíslem popisným,
pøedevším pro potøeby pošty, záchranné služby a pøípadnì i kvùli hasièùm.

Oprava mostù
Od bøezna bude probíhat oprava mostù u hasièské zbrojnice a bytovek.
Dojde k omezení silnièního provozu.
Opravu provádí firma BREX spol. s.r.o., Liberec za financování Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Upozornìní!
Vzhledem k havarijnímu stavu opìrné zdi u høištì pro nohejbal vyhlašuje Obecní úøad Volfartice
zákaz vstupu do tohoto areálu!
Od 6. do 13. dubna probìhne v prodejnì výstava velikonoèních kraslic,
které ozdobily dìti a žáci ZŠ a MŠ Volfartice.
Pøijïte si najít právì tu Vaši kraslici.
Dne 17. dubna bude probíhat oèkování zvíøat ve Volfarticích.
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Kulturní akce
Vítání obèánkù
V první jarní den 21. 3. 2009 v 15.00 h se bude konat v kulturní místnosti obce Vítání obèánkù.
Oslovené maminky a tatínky proto zveme k slavnostnímu zápisu a pøivítání novorozených obèánkù do života.

Velikonoèní Bílá sobota
11. dubna 2009 od 9 h do 17 h na støedovìké tvrzi ve Volfarticích

Velikonoèní rukodìlná dílna pro dìti i dospìlé
Pøijïte si uplést pomlázku, nazdobit vajíèka a vyrobit další jarní dekorace.
akci poøádá Slunovrat, obèanské sdružení Volfartice

Pálení èarodìjnic
30. 4. 2009 na fotbalovém høišti ve Volfarticích
akci poøádá Jednotka Sboru dobrovolných hasièù Volfartice

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

