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Klub maminek
Milé maminky!
Od listopadu se každý ètvrtek v èase od 9. 30 do 11. 00 hodin budeme pravidelnì setkávat
ve zrekonstruovaných pøízemních prostorách na Obecním úøadì ve Volfarticích.

Bude pro vás pøipravený tvoøivý program pod vedením kvalifikované Mgr. Martiny Kühnelové.
Tìšte se na písnièky, básnièky, pohádky, malování, lepení, korálkovou dílnu,
hru na hudební nástroje, taneèky a mnohé další.
Pro maminky bude pøipraven doprovodný program dle domluvy, napø. masáže batolat, peèení, tvoøivé aktivity.
Další návrhy pøivítáme.
Program na listopad:
5. 11. malování dráèka
12. 11. hrátky s písnièkami
19. 11. cvièení s øíkadly (probìhne v tìlocviènì ZŠ Volfartice)
26. 11. kachle s otiskem dìtské ruky
Pøijïte mezi nás. Tìší se na vás Máa*

Pozor, soutìž!
Vyhlašujeme soutìž o nejhezèí název našeho klubu!
Návrhy zasílejte na www.honda@cmail.cz. V pøíštím èísle bude zveøejnìn vítìzný návrh.

Výzvy obèanùm
Staré pohlednice
Prosíme obèany, kteøí vlastní staré pohlednice Volfartic, zda-li by je nezapùjèili OÚ.
Rádi bychom na pøíští rok pøipravili kalendáø, pøípadnì i výstavu.
Nejlépe by bylo doruèit je na obecní úøad s adresou k navrácení. Pohlednice vrátíme majitelùm do 1 mìsíce.

Výzva stavebního úøadu
Ve spolupráci se stavebním úøadem v Èeské Lípì vyzýváme vlastníky objektù pro individuální rekreaci,
obèanské vybavenosti èi trvalého bydlení na území obce Volfartice, kteøí mají zkolaudováno a doposud nemají pro své stavby
pøidìleno èíslo popisné èi evidenèní, aby si o toto èíslo požádali na Obecním úøadì ve Volfarticích.
Na základì zákona è. 128/2000 Sb. musí mít všechny budovy èíslo popisné èi evidenèní.

Výzva ke kácení a okleštìní stromoví a jiných porostù pro majitele a uživatele pozemkù
Spoleènost ÈEZ Distribuèní služby, s. r. o. vyzývá majitele a uživatele pozemkù v obci Volfartice k pokácení a okleštìní
stromoví a jiných porostù, které jsou v blízkosti elektrických rozvodných zaøízení a to v termínu do 15. listopadu 2009.
Cílem je zabezpeèení provozu rozvodného zaøízení a zajištìní stále spolehlivé dodávky elektøiny. V pøípadì, že nebude
dodržen uvedený termín, provede okleštìní, pøípadnì odstranìní døevin spoleènost ÈEZ Distribuèní služby, s. r. o.
Více informací na vývìsních deskách v obci a na internetových stránkách obce www.volfartice.cz, sekce úøední deska.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 6. 8. a 8. 10. 2009

Nabídka pozemkù k prodeji
Èást pozemku p. è. 1294/1, k. ú. Volfartice byla nabídnuta
k prodeji, výmìra bude stanovena po rozmìøení.

Èást pozemku p. è. 646/1, k. ú. Volfartice byla nabídnuta
k prodeji, výmìra bude stanovena po rozmìøení.

Prodej pozemkù
Èást pozemku p. è. 96, k. ú. Volfartice bude prodán
manželùm Maleèkovým, Volfartice 103.

Pozemek p. è. 630, k. ú. Volfartice o výmìøe 116 m2 byl
prodán panu Petru Hrimutovi, Volfartice 31.

Pronájem pozemkù
Pozemek p. è. 190/1, k. ú. Volfartická Nová Ves o výmìøe
1 439 m2 byl nabídnut k pronájmu a následnì pronajat paní
Veronice Kozákové, Nová Ves 22.

Pozemek p. è. 326, k. ú. Volfartice o výmìøe 781 m2 byl
nabídnut k pronájmu.

Žádost o dotaci z Programu 99
Obec požádala o dotaci z programu 99 na nákup rychlostních panelù. Dotace obci nebyla udìlena.
EKO Volfartice
Spoleènost požádala Krajský úøad Libereckého kraje o zmìnu integrovaného povolení (skládka). Obec se odvolala, nesouhlasila
se skládkováním biologicky rozložitelných látek (potravin). EKO Volfartice, a. s. tyto komodity z návrhu stáhlo, nejsou tedy
pøedmìtem integrovaného povolení. Ohlednì dalších druhù odpadù, které jsou ve zmìnì integrovaného povolení uvedeny,
se odvolalo Obèanské sdružení Èeská krajina, které také dalo celou vìc prošetøit Ministerstvu životního prostøedí ÈR. K tomuto se
Obec pøipojila.
Spoleènost EKO Volfartice, a. s. dluží k 31. 8. 2009 obci èástku cca 3 200 000 Kè.Obrátili jsme se v této vìci na Krajský úøad.
V souèasné dobì je na dlužníka vyhlášeno moratorium, které bude trvat do 10. 12. 2009. Podle dostupných informací by mìl do
firmy vstoupit strategický zahranièní partner.
Oprava elektroinstalace v budovì OÚ
V budovì OÚ probíhá oprava elektroinstalace, provádí ji firma Janovský Elektro.
Základní a mateøská škola
Byla schválena nová zøizovací listina ZŠ a MŠ, zmìny se týkají majetkových pomìrù mezi Obcí a školou.
Obec v pøíštím roce pøispìje žákùm 30 000 Kè na ozdravný pobyt a školní výlety.
Veøejnoprávní smlouva
Mezi Obcí a Mìstem Èeská Lípa bude uzavøena veøejnoprávní smlouva o rozhodování ve vìci zrušení trvalého pobytu.
Naøízení – zimní údržba
Obec vydala Naøízení è. 1/2009, vymezující místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišuje sjízdnost a schùdnost odstraòováním snìhu a náledí a dále Naøízení è. 2/2009, kterým se vymezuje rozsah, zpùsob a lhùty
odstraòování závad ve sjízdnosti a schùdnosti místních komunikací a chodníkù.
Mapa s vyznaèenými úseky je k nahlédnutí na obecním úøadì.
Dopravní znaèení
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Umístit na místní komunikaci p. è. 93, k. ú. Volfartice (kolem Bìlohorcù) dopravní znaèky Zákaz vjezdu s tabulkou
Mimo dopravní obsluhu, a to z obou smìrù jízdy.
- Umístit na místní komunikaci p. è. 444/2, 579, k. ú. Volfartice (od nádrže k panu Orinièovi) znaèky Zákaz stání v obou
smìrech. Budeme žádat o vyjádøení Dopravní inspektorát.
- Umístit na místní komunikaci p. è. 800, k. ú. Volfartice znaèky Zákaz stání v obou smìrech. Budeme žádat o vyjádøení
Dopravní inspektorát.
Pøíspìvek na elektrickou energii
ZO schválilo pøispìt èástkou 4 283 Kè na doplatek elektrické energie v objektu prodejny za provoz v kulturní místnosti.
Oprava klempíøských prací na budovì školy
ZO schválilo, aby opravu provedla firma Maliarik a Kuchyòka. Jedná se o havarijní stav,do budovy zatéká a odpadávají kusy zdiva.

3

i

Informace
Volné pobíhání psù v obci

Vzhledem k množícím se pøípadùm volnì po obci pobíhajících psù, pøipomínáme:
Pes nìkoho napadne a pokouše. Co hrozí majiteli?
Pokud pes nìkoho napadne, bude s majitelem vedeno správní øízení. Dostane pokutu a také mu hrozí, že bude povinen uhradit
náklady poškozeného - od nákladù léèení až napø. po ušlý výdìlek. Mohou to být až desítky tisíc korun.
Pokud by pes napadal lidi opakovanì, nebo by šlo o úmysl, jednalo by se o trestný èin.
Co když pes zaviní dopravní nehodu?
Bude tomu obdobnì, jako v pøedchozím pøípadì, pøípad bude øešit Policie ÈR.
Co by mìl majitele udìlat, jestliže jeho pes nìkoho napadne a zraní?
Okamžitì svého psa odvézt k veterináøi. Je nutné zjistit, zda pes nemá vzteklinu.
Je oèkování psù proti vzteklinì povinné?
Jednou za rok musí majitel psa oèkovat proti vzteklinì. Jinak porušuje veterinární zákon.
Co když zpozorujete volnì pobíhajícího agresivního psa?
Volejte Policii ÈR, ta má odchyt zajistit.

Obìdy ve škole
Základní a mateøská škola Volfartice opìt od záøí roku 2009 nabízí možnost vaøení obìdù ve školní jídelnì.
Cena jednoho obìda je 40,- Kè, vèetnì polévky.
Obìdy se mohou odebírat pouze do vlastních jídlonosièù, hygienické pøedpisy nedovolují obìdy konzumovat pøímo ve školní
jídelnì. Obecní úøad Volfartice nabízí obèanùm dovoz obìdù až domù a to zejména pro ty, kteøí si ze zdravotních dùvodù nemohou
pro obìdy sami docházet.
Vydávání obìdù ve škole je od 11. 30 do 12. 00 hodin a rozvoz obìdù pracovníkem obecního úøadu od 11. 00 hodin.
Více informací na telefonním èísle 487 837 111 v ZŠ a MŠ Volfartice.

Kácení døevin
Kácení døevin lze provádìt pouze v dobì vegetaèního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.
Bez povolení mùže být pokácen strom, který ve výšce 130 cm má obvod kmene do 80 cm, nebo souvislé keøové porosty do celkové
plochy 40 m2. Toto však platí pro kácení døevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob. Právnická osoba musí žádat o povolení
k pokácení døeviny jakékoliv velikosti, stejnì jako ke smýcení keøových porostù bez ohledu na velikost plochy, kterou zaujímají.
Bez povolení mùže obèan kácet i v pøípadì krajní nouze, hrozí-li bez jakýchkoli pochybností bezprostøednì škoda na zdraví nebo
majetková škoda znaèného rozsahu. V takovém pøípadì ovšem musí být zásah do 15 dnù oznámen písemnì orgánu ochrany
pøírody, tedy obecnímu úøadu.
Obecní úøad mùže vydat rozhodnutí o povolení kácení jen na žádost vlastníka pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka.
Tiskopis žádosti je k dispozici na obecním úøadì èi ke stažení na internetových stránkách obce.

Výzva dlužníkùm za TKO a poplatky za psa
Upozoròujeme obèany, kteøí do dnešní doby nezaplatili místní poplatek za odvoz odpadù a za psa
pro období roku 2009, a tak neprodlenì uèiní do 31. 12. 2009.
Tyto poplatky, vèetnì dluhù i za minulý rok, mùžete uhradit v hotovosti v pokladnì Obecního úøadu
ve Volfarticích nebo pøevodem na úèet obce è. 6425-421/0100 u Komerèní banky a. s.
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Datové schránky
Dnem 1. èervence 2009 nabyl úèinnosti zákon è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentù.
Zákon mimo jiné stanovuje pro orgány veøejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstøíku povinnost elektronické
komunikace prostøednictvím datových schránek. Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, èi právnická osoba nezapsaná
v obchodním rejstøíku si mùže o zøízení datové schránky požádat. Datová schránka je zpøístupnìna prvním pøihlášením oprávnìné
osoby. Nepøihlásí-li se oprávnìná osoba do datové schránky, datová schránka se zpøístupní dnem 1. listopadu 2009 automaticky.

Zøízení datové schránky na Czech POINTu
Na Obecním úøadu ve Volfarticích, kontaktním místì veøejné správy Czech POINT, je možné podat žádost o zøízení datové
schránky fyzické osoby; k žádosti není tøeba pøikládat listinné dokumenty. Staèí pøedložit doklad totožnosti. Žádost vyplní
pracovník pøepážky elektronicky, následnì ji vytiskne a pøedloží žadateli k podpisu.
Datová schránka bude zøízena do tøí dnù. Poté žadatel obdrží pøístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
Zøízení datové schránky je zdarma.

Další výhody integrovaného dopravního systému IDOL
Cestujete hromadnou dopravou? Rádi byste ušetøili?
IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a studenty!
Integrovaný dopravní systém IDOL nabízí moderní cestování hromadnými dopravními prostøedky na území celého Libereckého
kraje. Pokud si poøídíte opuscard, stane se pro Vás cestování pøíjemným zážitkem a navíc ušetøíte peníze.
IDOL pøináší rùzné druhy slev. Zkuste si najít právì pro sebe tu nejvíce výhodnou.
Pokud máte doma žáka do 15-ti let, lze s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ ušetøit až 67,5% ze základního jízdného. Pokud
Vaše dítì spadá již do kategorie „Student 15-26 let“, mùže s opuscard s nastaveným profilem „Student 15-26 let“ poøídit jízdné až
s 25% slevou. Vaše dìti již nestudují, cestujete každodennì hromadnou dopravou právì Vy? I pro Vás tu máme výhodné jízdné.
Na opuscard lze poøídit èasové sedmidenní nebo tøicetidenní jízdné, které Vám umožní neomezené cestování ve zvolené relaci.
Èasové jízdné je velice výhodné oproti jednotlivému jízdnému. Svoji finanèní úsporu si mùžete snadno a rychle spoèítat pomocí
tarifního poèítadla na www.iidol.cz .
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Obecní knihovna
Veøejný internet
Od 8. øíjna 2009 je veøejný internet pøemístìn z kanceláøe obecního úøadu do knihovny.
Veøejný internet je tak k dispozici pro obèany každý ètvrtek od 16.00 do 18.00 hodin
v obecní knihovnì v 1. patøe Obecního úøadu ve Volfarticích.

Výzva k vrácení pùjèených knih
Vzhledem k tomu, že pøibývá pøípadù, kdy návštìvníci knihovny zapùjèené knihy nevrací, vedoucí knihovny vyzývá dotyèné,
aby dodržovali výpùjèní lhùty.
Upozoròujeme, že výpùjèní lhùta pro pùjèování mimo knihovnu je 1 mìsíc. Ta mùže být dále prodloužena až tøikrát o jeden mìsíc,
požádá-li o to uživatel pøed jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
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Ze života školy

Výlet do Èertovských sklepù
Dne 23. záøí jsme spoleènì s pøedškoláky z MŠ navštívili muzeum èertù v Úštìku.
Na zaèátku naší podzemní výpravy nám prùvodce vyprávìl o èertech a o peklu, jak je vidìli lidé døíve.
A pak mohla samotná prohlídka „Èertovských sklepení„ zaèít.
Vidìli jsme èertovské sochy , které byly vydlabané z kusu døeva, stroj, kterým se lidé dávali do kotle… Nejvíce nás zaujalo, když
jsme dali ruku nad hlavy èertù a ona nás zaèala brnìt. Další pokraèování pekelného putování bylo ve staré vìži, kde byla èertovská
obrazárna.
No a pak hurá do pekla. Peklo pøedstavovalo staré pískovcové sklepení pod námìstím v Úštìku, propojené dlouhými chodbami.
Pøed vstupem jsme museli øíci kouzelné zaklínadlo, které nás mìlo ochránit pøed èerty. Kousek dál byl v truhle zlatý poklad –
šperky, zlaáky, zlaté vázy atd. V další èásti sklepení byly kotle, kde se vaøily dušièky zlých lidí. Ležela tam i èertí vejce, z kterých se
èasem vyklubou malí èertíci. Kousek dál odmìøovaly èertovské hodiny èas – ale jak? Jeden úder a byli jsme o rok starší. Šli jsme
dál. A najednou šup, paní uèitelka byla zavøená v kleci a dostávala výprask za špatné chování. Byla to veliká legrace.
Závìr podzemního putování byl ukonèen prohlídkou trùnu vládce pekla – Lucifera. Pøi východu z pekelného sklepení nás prùvodce
všechny oznaèil na tváøe èertovským prachem pro štìstí. Takhle pomalovaní jsme dojeli až domù.
Všem se výlet moc líbil, sice se nìkteøí báli, ale urèitì se budeme tìšit na další...
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Ohlédnutí

Štrùdlování aneb Jak jsme se louèili s létem
Dne 29. srpna 2009 probìhlo u obecního úøadu odpoledne plné zábavy a velkého soutìžení.
Od 15 h byl pro dìti již tradiènì pøipraven skákací hrad a diskotéka, rodina Vlèkova pøipravila spoustu poutavých her.
Hlavním bodem odpoledního programu byla soutìž v peèení štrùdlù.
Zúèastnilo se 16 zájemcù všech vìkových kategorií. Bylo co obdivovat. Každý štrùdl byl opravdu originál, a co do vzhledu,
zvoleného tìsta nebo náplnì. Porota ve složení - paní Anna Baštýøová (èlenka Asociace kuchaøù a cukráøù v r. 2008), pan Najman,
pan Pech, pan Rohlena a pan Blumtritt, opravdu nemìla lehké rozhodování.
Jako tøi nejlepší byly oznaèeny tyto:
1. perníkový štrùdl „Povidlová balada“ paní Jaroslavy Pecháèkové Øeøichové
2. štrùdl s makovo-jableènou náplní paní Marie Erbenové
3. pivní štrùdle s tvarohovo-borùvkovou náplní paní Mileny Mariánkové
Výherkynì získaly poukazy na nákup zboží v obchodì OBI.
A po vyhodnocení soutìže mohli všechny štrùdly ochutnat i diváci.
Od 18 h zahrála všem návštìvníkùm k tanci i poslechu taneèní skupina Impulz.
Pan Tengler opìt pøipravil výborné maso a klobásky, o další pohoštìní se postarali hasièi.
Poèasí vyšlo, nezmokli jsme, a tak se dá øíct: docela povedená akce !
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Další pøíspìvky a informace
Rodinná kronika
Dne 14. listopadu 2009 oslaví Zlatou svatbu manželé Miloslava a Ladislav Píchovi.
Paní Píchová by touto cestou ráda podìkovala manželovi za krásné chvíle strávené ve spoleèném životì.

Cvièení s Martinou Kupcovou
Od listopadu každý ètvrtek od 18.00 do 19.15 hodin bude v ZŠ a MŠ Volfartice
probíhat cvièení s Martinou Kupcovou.

Fotbalový tým TJ Horní Libchava
Fotbalový tým hledá nové hráèe roèník 1997 až 2002.
Informace na tréninku každé pondìlí a ètvrtek od 15. 30 h do 17. 00 h na høišti v Horní Libchavì
nebo na telefonním èísle 739 520 187.
www.kopana.unas.cz

k

Kulturní akce

Staroèeské vánoce
28. listopadu 2009 od 9 h do 17 h na støedovìké tvrzi ve Volfarticích
Vánoèní rukodìlná dílna pro dìti i dospìlé
peèení preclíkù, výroba mýdel, vánoèní hvìzdièky,
zpracování ovèího rouna - plstìní, patchwork bez jehly, zdobení adventních vìncù...
akci poøádá Slunovrat, obèanské sdružení Volfartice

Už se blíží Mikuláš!
Dne 4. prosince 2009 navštíví naši obec Mikuláš s èerty a andìly.
Vše zaène lampiónovým prùvodem od 17 h u školy,
na otoèce se rozsvítí vánoèní strom, u kterého si spolu s dìtmi ze ZŠ a MŠ Volfartice zazpíváme koledy.
Pro dìti je také pøipraveno pøedstavení Divadýlka Matýsek - Uspávaèky aneb pohádka z kabátu.
A pak pøijde to hlavní, Mikulášská nadílka.
akci poøádá obecní úøad ve spolupráci se JSDH Volfartice, každé dítì dostane lampión zdarma

Adventní koncert
12. prosince 2009 v 15 h v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfarticích
Jako již každoroènì pøipravujeme pro zpøíjemnìní vánoèní atmosféry adventní koncert.
Vystoupí Dívèí komorní sbor Pedagogické fakulty University J. E. Purkynì, Ústí nad Labem
pod vedením doc. Dr. Vladimíra Kuželky.
k doplnìní sváteèní atmosféry bude podáváno zdarma svaøené víno
akci poøádá obecní úøad

Na všechny akce jste srdeènì zváni!
Informace jsou zveøejòovány na vývìskách v obci a na internetových stránkách obce www.volfartice.cz
tisk na recyklovaný papír

