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Pozvánky

Adventní zastavení
Užijte si spolu s námi trošku klidu v předvánočním shonu. Zastavte se některou
adventní neděli od 16 hodin u kostela.
O třetí adventní neděli 11. 12. 2016 budeme rozdávat malé vánoční dárečky.
Čtvrtou adventní neděli 18. 12. 2016 budeme rozdávat Betlémské světlo, které
si budete moci odnést do svých domovů. Přineste si tedy lucerničku.
Budete si dále moci prohlédnout kostel a poslechnout o něm zajímavé informace.
Bude se muzicírovat, povídat, pít něco teplého, můžete přinést i nějaké dobroty.
Doufáme, že nám bude spolu dobře tak, jako v roce minulém.

Adventní koncert
Zveme Vás na již tradiční adventní koncert, který se uskuteční v sobotu
17. 12. 2016 od 18 hodin v místním kostele. V programu koncertu zazní
i nejznámější AVE MARIA.
Uslyšíte: Irinu Rurac (členka opery Národního divadla v Praze) - mezzosoprán,
Jakuba Hrubého (člen opery Národního divadla v Praze) - baryton, Petra Hostinského - varhany.
Vstup je zdarma, k občerstvení se bude podávat svařené víno a čaj.

Masopust, Hasičský bál
Již tradiční Masopust s průvodem se uskuteční v sobotu 25. 2. 2017. Více informací bude zveřejněno na vývěskách
a internetových stránkách obce. Následovat bude Hasičský bál.

Vítání občánků
V sobotu 25. 3. 2017 přivítáme do života v naší obci nové občánky. Rodiče obdrží pozvánky poštou. Ke slavnostní atmosféře
jistě přispěje i vystoupení dětí z místní školky a školy.

Plán kulturních akcí v roce 2017
25. 2.
8. 4.
30. 4.
3. 6.

Masopust, Hasičský bál
Velikonoční dílna
Pálení čarodějnic
Den dětí
Školní akademie – termín bude upřesněn
1. 7.
Volfartická pouť
Mikulášská - termín bude upřesněn
25. 11. Vánoční dílna
16. 12. Adventní koncert

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné
vkročení do nadcházejícího
roku 2017 Vám přejí zastupitelé
obce a pracovníci
Obecního úřadu Volfartice.

3. 12., 10. 12., 17. 12., 24. 12. Adventní zastavení

1

Poděkování
Naše velké poděkování patří rodině Hubálkových a Bártových, kteří obci darovali vánoční strom, nyní umístěný
na otočce.
Děkujeme také paní Kavenské za pečené dobroty pro děti, dětem a jejich učitelkám za krásné vystoupení a vůbec
všem, kteří se podíleli na lampionovém průvodu a rozsvěcení vánočního stromu.
Dále tímto děkujeme panu Ing. Františku Šperlovi za sbírku několika set knih věnovaných do místní knihovny.

Památky v obci
Kamenná výklenková kaple s obrazem Panny Marie
Díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme mohli nechat opravit výklenkovou kapli ve zdi hřbitova. Restaurátorské
práce provedl Bc. Fedorčák z České Lípy, který již v obci restauroval sochu sv. Jana Nepomuckého u školy. Kaple, kterou
zdobí maltézský kříž, byla vystavěna zřejmě na počátku 19. století v klasicistním stylu, její autor je neznámý. V rámci
restaurátorských prací byla obnovena její původní podoba včetně obrazu Panny Marie odvozeného ze Staroboleslavského
palladia.

Upozornění občanům
hřbitov
Prosíme všechny, kteří udržují hroby na místním hřbitově, aby odklidili nepotřebné věci uložené za hroby. Odložené věci
nám znemožňují sekání trávy v letní sezóně.
Děkujeme.

dodavatelé energií
Pokud Vás navštíví dodavatel energií a tvrdí, že obec s ním spolupracuje nebo je obec v elektronické aukci energií, nevěřte
mu. Obec odebírá elektrickou energii od společnosti ČEZ, do žádné aukce energií není zapojena.

zimní údržba
Informujeme občany, že v zimním období je nutné, aby byly dobře průjezdné místní komunikace. Proto, prosím,
zkontrolujte, jestli stromy a keře z vašich zahrad nezasahují větvemi do cest a případně je ořežte. Bude se moci prohrnovat
sníh a odvážet odpad. Děkujeme.

obecní úřad
Obecní úřad Volfartice bude během vánočních svátků, tj. od 22.12.2016 do 1.1.2017, uzavřen.

nájmy - obecní byty
Vzhledem k tomu, že obecní úřad bude během vánočních svátků uzavřen, je nutno platby uhradit nejpozději do 20. 12. 2016.

Návrh rozpočtu na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 bude dne 12. 12. 2016 vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Volfartice uplatnit buď písemně do 27. 12. 2016 nebo ústně
na zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaném dne 28. 12. 2016 od 17 hodin v budově č.p. 60 ve Volfarticích.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných
v období září – listopad 2016

Hospodaření obce za leden – říjen 2016
ZO schválilo hospodaření obce za uvedené období. Příjmy po konsolidaci činí 18 609 257,84 Kč, rozpočet v příjmové části
je tedy plněn na 102%, výdaje jsou ve výši 10 537 754,22 Kč, rozpočet ve výdajové části je plněn na 58%.
Plán zimní údržby
ZO schválilo Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Volfartice. Plán zimní údržby vychází z platných zákonů ČR.
Text je umístěn na internetových stránkách obce, mapy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Místní komunikace, mosty, chodníky,….
chodníky – studie
ZO schválilo, aby firma PROMOS SOSNOVÁ, spol. s r.o. Česká Lípa vypracovala další etapy studie pro zjištění možnosti
vybudování chodníků v obci.
autobusová zastávka a okolí - Nová Ves
ZO schválilo, aby firma PROMOS SOSNOVÁ, spol. s r.o. Česká Lípa vypracovala projekt na úpravu autobusové zastávky
a jejího okolí.
místní komunikace kolem Zítků a Semerádů, mostky
ZO schválilo, aby firma KH – mosty, Česká Lípa, zpracovala projekt na opravu místní komunikace a mostků.
Prodej, nájem, směna majetku
ZO schválilo záměr pronájmu a následně pronajmout část pozemku p.č. 567, k.ú. Volfartice o výměře 124 m2. Pozemek
byl pronajat na 10 let, výše nájemného činí 0,50 Kč/1 m2/1 rok.
ZO schválilo záměr směnit část pozemku p.č. 148, k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 35 m2 za část pozemku 145,
k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 35 m2 .
Dotace
oprava propustku a místní komunikace – Nová Ves
ZO schválilo uzavřít s Libereckým krajem Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu propustku a místní komunikace.
Obec obdrží dotaci ve výši 300 000 Kč.
kompostéry
ZO schválilo podat žádost z Fondu soudržnosti EU, Operační program životní prostředí, na nákup kompostérů pro obec
Volfartice.
rybník pod školou a vodní nádrž
ZO schválilo podat žádost o dotace z Ministerstva zemědělství ČR na rekonstrukce rybníka a vodní nádrže.
úprava válečného hrobu (památníku) v Nové Vsi
ZO schválilo podat žádost o dotaci z Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby.
stavební úpravy budovy školy
ZO schválilo podat žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program
- na stavební úpravy budovy školy.
Příspěvky pro základní a mateřskou školu - rok 2017
ZO schválilo poskytnout příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Volfartice pro rok 2017 ve výši 856 000 Kč na provozní a mzdové
náklady. Jedná se mimo jiné o příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na ranní a odpolední družinu - nelze
pokrýt z „krajského“ příspěvku, dále platbu za pronájem bazénu na plavecký výcvik a nákup nového nábytku do jídelny.
ZO schválilo poskytnout ZŠ a MŠ v roce 2017 příspěvek ve výši 50 000 Kč na výlety, kulturní a sportovní akce dětí.
V tomto příspěvku je zahrnuta i platba dopravy na plavecký výcvik v České Lípě.
Obecně závazná vyhláška
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Smlouva – dopravní obslužnost
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a Libereckým krajem Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
na období od roku 2017 do roku 2019.
Společensky účelné pracovní místo
ZO schvaluje zřídit od 1. 1. 2017 jedno společensky účelné pracovní místo s pracovní smlouvou na dobu neurčitou.
Toto místo bude podporováno Úřadem práce.

Místní poplatky v roce 2017
V roce 2017 bude obecní úřad vybírat tyto dva místní poplatky:
poplatek z ubytovací kapacity – týká se provozovatelů penzionů, nájemních domů,…
poplatek „za odpad“
Díky těm, kteří třídí odpad, se objem odpadu v obci postupně, i když mírně, snižuje. Proto klesá i částka, kterou musí obec
zaplatit za svoz a ukládání komunálního odpadu z popelnic. Právě na této částce závisí výše místního poplatku za odpady.
Je to jednoduché - čím méně toho půjde do popelnic, tím méně to bude stát obec a v závěru i Vás.
V příštím roce budeme platit za odpady místní poplatek o 25 Kč nižší.
Možná se Vám to zdá směšná částka. My doufáme, že je to jen začátek snižování, že se ještě více občanů zapojí do třídění
(které je ostatně jejich povinností ze zákona) a my budeme moci přijít na konci příštího roku 2017 s dalším snížením.
Těm, kteří třídí, děkujeme, ty ostatní prosíme, aby se do třídění zapojili. Pytle na tříděný odpad si můžete celoročně a zdarma
vyzvednout na obecním úřadě.
Výše místního poplatku činí 325 Kč na osobu a rok pro občana, který má v obci trvalý pobyt, 475 Kč za objekt a rok pro
poplatníka, který má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatek je možno uhradit buď jednorázově do 28. 2. 2017 nebo ve dvou stejných splátkách – 1. splátka do 28. 2. 2017,
2. splátka do 30. 6. 2017. Pro platby upřednostňujeme bezhotovostní převod na bankovní účet obce č. 6425421/0100.
Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu, do zprávy pro příjemce jména poplatníků, za které platíte, neplatíte-li
za všechny v domě, popř. si zavolejte na obecní úřad pro své osobní číslo poplatníka.
Známka na popelnici z roku 2016 je platná i pro rok 2017.
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Klub maminek VLČÁTKA

Přinášíme program klubu maminek Vlčátka na měsíc prosinec – únor:
16. 12. Aktivity v tělocvičně - opět půjdeme do školní tělocvičny, kde si zahrajeme různé soutěže
23. 12. KLUBÍK NENÍ
30. 12. PODLE PŘEDCHOZÍ TELEFONNÍ DOMLUVY
leden 2017:
6. 1.
Kos s obtisky rukou - zajímavý nápad, jak zapojit obtisky rukou a vytvořit si pěkného kosa (nebo jiného ptáčka) ...
13. 1. Aktivity v tělocvičně - opět využijeme školní tělocvičny, kde si protáhneme těla a zahrajeme si různé hry.
20. 1. Shaun the sheep - oblíbená postavička nejen dětí. Z vlny a barevného papíru si vyrobíme chundelatou ovečku.
21. 1. Kartónová vkládačka - dobrá příprava na složitější puzzle. Dítě se učí chápat, že při skládání se můžeme řídit
tvarem, velikostí nebo podle obrázku. Z domova si přineste obrázek, který nalepíme na karton a vystřihneme.
únor 2017:
3. 2.
Kočička z papíru - vytvoříme si úplně jednoduchou kočičku z papíru, toaletní ruličky a zbytku příze.
10. 2. Moukové obrázky - velmi jednoduché tvoření pro děti. Budeme potřebovat barevný papír, lepidlo, vatové tyčinky
a mouku.
17. 2. Aktivity v tělocvičně
24. 2. Had na špejli - Had leze z díry, vystrkuje kníry...
Pěkný had z papíru na špejli v bramboře. Nejprve předmalujeme dětem na bílý papír
šablonu hada, kterou si vymalují. Pak se had vystřihne a zavěsí ocáskem na špejli
zapíchnuté v půlce brambory. Had se pěkně "točí" kolem.
Těší se Ivana Slaměná.
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Ze života školy

ADVENTNÍ ČAS U NÁS VE ŠKOLE
Nezadržitelně se blíží sváteční čas Vánoc.
Jako každý rok připravujeme vánoční výzdobu, zpíváme koledy, těšení se na Ježíška si každý den zpříjemňujeme otevřením
jednoho balíčku z adventního kalendáře. Svíčky na adventním věnci sice nezapalujeme každou neděli, ale snad to nevadí,
že jsme tento zvyk přesunuli na pondělí.
Adventní čas jsme zahájili 27. listopadu lampionovým průvodem, zpíváním vánočních písní a koled, rozsvěcením vánočního stromku v obci a jarmarkem, kde si všichni příchozí mohli za drobné peníze koupit některý z našich výrobků, které jsme
s dětmi celý podzim připravovali.
V pátek 2. prosince jsme strávili příjemné odpoledne a podvečer ve škole při tradičním Čertování. Děti si zasoutěžily a pak
je čekalo to nejdůležitější – Mikuláš s čertem, kteří všem, i těm zlobilům, dali dáreček.
První vánoční dárek dostanou žáci základní školy a starší děti z mateřské školy už 12. prosince v podobě výletu na zámek
Stránov, kde se dozvíme, jak vypadaly Vánoce na zámku a v podzámčí, uvidíme, co všechno chystalo služebnictvo
na Štědrý den, a do příprav se také zapojíme. Za odměnu si se služebnou každý vyrobí malý dárek na památku. Díky dotaci
z Obce mají všichni tento výlet úplně zdarma.
Čas Adventu ukončíme v posledním předvánočním týdnu Dny školních Vánoc, ve kterých bude všechny čekat netradiční
výuka, spousta překvapení, školáci si vzájemně dají drobné dárečky, a možná nějaké nové hračky přinese Ježíšek do školky
a školní družiny.
A co nás čeká na začátku nového roku? 19. 1. 2017 - Hudební pořad J. Kaulferse Barevná hudba
Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ Volfartice uvedeme v příštím čísle, protože dle § 36, odst. 4 novely Školského zákona č.561
se zápisy posunují až na měsíc duben.
Oznámení pro rodiče a strávníky: Po celou dobu vánočních prázdnin od pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2017 bude mateřská
škola a školní jídelna uzavřena. Obědy tedy nebudou rozváženy.
Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2017 vám všem přejí děti a pracovníci ze ZŠ a MŠ Volfartice.
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy,
v lednu se můžete těšit na čarování s barvami.
Na pátek 13. 1. 2017 jsme pozvali lektorku pí Pilnou s programem: Význam barev. Nahlédneme do tajemství, proč máme
v určitém období oblíbené barvy, co nám přináší a co nám o nás i o druhých prozrazují. Vymalujeme si i mandalu.
V únoru budeme tvořit šperk technikou tiffany - vitráže s lektorkou Janou Glaserovou. Termín připravujeme na 10. 2. 2017.
Tiffany vitráž je netradiční výtvarnou technikou založenou na zpracování barevného plochého skla, spojovaného kovovými páskami. Se šikovnou lektorkou to jistě všichni zvládneme.
V březnu máme v plánu výrobu velikonočních dekorací z kukuřičného šustí. Termín sledujte na internetových stránkách obce
a vývěskách po obci.
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Informace
Změna jízdních řádů

Od neděle 11. 12. 2016 jsou v platnosti nové jízdní řády autobusových linek. Na lince č. 500 462 ve směru Česká
Lípa–Volfartice-Kamenický Šenov–Česká Kamenice a zpět dochází k následujícím změnám:
spoj č. 7 (dosud označený jako č. 49) - u ranního spoje z České Lípy (odjezd v 6:12 ze zast. Obecní les) úprava
jízdních dob
spoj č. 120 – sobotní ranní spoj odjede z České Kamenice o 20 minut později, tj. až v 6:00, a mimo Prysk (z důvodu
minimálního využití); příjezd do České Lípy cca o 8 min. později
Jízdní řád je dostupný na portálech http://portal.idos.cz, http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html, ale též i na internetových stránkách obce, nebo si ho můžete vyzvednout na obecním úřadě.
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Kontroly stacionárních spalovacích kotlů o jmenovitém příkonu do 300 kW,
nová zákonná povinnost
Povinnosti uživatelů:
dodržovat při provozu právní předpisy a pokyny výrobce
dodržovat přípustnou tmavost kouře
platí zákaz spalovat nekvalitní paliva a odpad
předkládat orgánům ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu kotle,
provádět jednou za dva roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu
kotle na pevná paliva o příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje
přitom, zda zdroj používáte jako hlavní zdroj tepla 4 dny v roce nebo každý den. Příkon kotle si může spočítat každý
sám, stačí vydělit výkon kotle jeho účinností a vynásobit 100.
tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle
první kontrola musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016
obec s rozšířenou působností (Česká Lípa) si může od uživatele od 1. 1. 2017 vyžádat protokol o kontrole
zdroje odborně způsobilou osobu
v případě, že po výzvě orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností, nebude doklad předložen, dopouští
se provozovatel zdroje přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 20 tis. Kč.
minimální požadavky, které by měly kotle splňovat, jsou uvedeny v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
a jeho přílohách
Osoba odborně způsobilá ke kontrole:
musí být proškolena výrobcem kotle – musí být schopna to prokázat - pozor na podvodníky
může kontrolovat pouze kotle daného výrobce, na které byla proškolena
v případě, že výrobce již neexistuje nebo odborně způsobilou osobu neurčil, může odborně způsobilá osoba
kontrolovat stejné typy kotlů, na které má udělený certifikát od jiného výrobce
seznam odborně způsobilých osob na stránkách Asociace podniků topenářské techniky: www.aptt.cz,
záložka kontroly kotlů)

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje - výsledky
Ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2016 se v obci konaly volby do zastupitelstev krajů. Děkujeme tímto členům okrskové volební
komise, která při těchto volbách zasedala.

Výsledky hlasování v obci Volfartice
Okrsek

Voliči
Vydané/
v seznamu odevzdané obálky

1

530

Číslo volené strany
2.
10.
12.
30.
37.
41.
43.
52.
66.
78.
82.
83.

101

Volební
účast v %
19,06

Platné
hlasy

Neplatné
hlasy

% Platných
hlasů

98

3

97,03

Strany, hnutí nebo koalice
Občanská demokratická strana
HOZK,NOS,Pat.ČR,SPRRSČ M.Slád.
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.
Svobodní a Soukromníci
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ
Koalice SPD a SPO
Česká pirátská strana
Starostové pro Liberecký kraj

6

Počet hlasů
12
1
3
40
11
1
1
1
2
9
1
16

