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Pozvánky

Mikulášská zábava
Zveme Vás na Mikulášskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 2. 12. 2017 v kulturním sále obce.
K tanci a poslechu Vám zahraje Duo Flash. Bližší informace jsou uveřejněny na vývěskách
a internetových stránkách obce.

Rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášem, lampionový průvod
V neděli 3. 12. 2017 se sejdeme u školy, nejlépe všichni s lampiony. Průvod nás povede k vánočnímu stromu na otočce. Zazpíváme
si společně s dětmi z místní školy a zpěvačkami z kapely Vivasong koledy a rozsvítíme vánoční strom. Děti si pro Vás připravily
spoustu krásných výrobků, které si budete moci zakoupit na vánočním jarmarku. V 18 hodin začíná v kulturním sále divadelní
představení „Jak čerti pekli vánoční cukroví“. Následovat bude Mikulášsko - čertovská nadílka.
Bližší informace jsou uveřejněny na vývěskách a internetových stránkách obce.

Adventní zastavení
Proběhnou letos v termínech 3. 12. (na otočce), 10. 12., 17. 12., a 24. 12.
Bližší informace jsou uveřejněny na vývěskách a internetových stránkách obce.

Adventní koncert
Letos jsme pro Vás připravili vystoupení Českolipského dětského sboru.
Koncert se uskuteční v sobotu 16. 12. 2017 od 15 hodin v místním kostele.
Bližší informace budou uveřejněny na vývěskách a internetových stránkách obce.

Masopust, Hasičský bál
Již tradiční Masopust s průvodem se uskuteční v sobotu 10. 2. 2018. Následovat bude
Hasičský bál. Více informací bude zveřejněno na vývěskách a internetových stránkách obce.

Posezení se seniory
Srdečně zveme všechny seniorky a seniory na kulturním program, který věnujeme právě jim. Akce se uskuteční dne 8. 3. 2018
od 15 hodin v kulturním sále obce. Malým kulturním programem Vás jistě potěší děti z místní školy a školky, k tanci a poslechu
zahrají Staročeští heligonkáři. Nebude chybět ani malé občerstvení, pro ženy květina. Pokud máte zájem o dovoz a odvoz, dejte
nám, prosím, včas vědět.

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2018 Vám
přejí zastupitelé obce a pracovníci Obecního úřadu Volfartice.
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Plán kulturních akcí 2018
10. 2. 2018
Hasičský bál
10. 2. 2018
Masopust
8. 3. 2018
Posezení se seniory
24. 3. 2018
Velikonoční dílna
30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
2. 6. 2018
Den dětí
Školní akademie – pořádá škola, určí si termín

30. 6. 2018
Volfartická pouť
29. 9. 2018
Svatováclavské posvícení
31. 10. 2018
Halloween
24. 11. 2018
Vánoční dílna
1. 12. 2018
Mikulášská zábava
2. 12. 2018
Mikuláš pro děti, rozsvěcení vánočního stromu
15. 12. 2018
Adventní koncert
2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12. 2018 Adventní zastavení
Bleší trh (jaro, podzim)

Poděkování
Naše velké poděkování patří panu Pavlíčkovi, který obci daroval vánoční strom, umístěný na otočce.

Památky v obci
Díky dotaci Ministerstva zemědělství ČR mohla být opravena márnice na místním hřbitově. Márnice je součástí památkové
chráněného areálu kostela, zřejmě byla postavena v průběhu 19. století, kdy se místní hřbitov rozšiřoval. Opravu provedla firma
Hlaváček z Litoměřic.

Upozornění občanům
Hřbitov, hřbitovní zeď
Prosíme všechny, kteří udržují hroby na místním hřbitově, aby odklidili nepotřebné věci uložené za hroby. Odložené věci nám
znemožňují sekání trávy v letní sezóně.
Je také nutné dodržovat třídění odpadu do označených nádob a ohrádky na zelený odpad. Zde se často vyskytují plasty,
rozbité skleněné obaly svíček, polystyrenové věnce, atd. Pokud se situace bude nadále opakovat, bude prostor monitorován
a neukáznění návštěvníci budou pokutováni.
Hřbitovní zeď je v havarijním stavu, proto dbejte zvýšené opatrnosti a v její blízkosti se pokud možno nepohybujte.
Zimní údržba
K provádění zimní údržby je nutné, aby byly místní komunikace průjezdné. Pokud tomu tak nebude (zaparkovaná vozidla, …),
nelze zimní údržbu provést.
Také, prosím, zkontrolujte, jestli stromy a keře z vašich zahrad nezasahují větvemi do cest a případně je ořežte. Děkujeme.
Obecní úřad
Obecní úřad bude během vánočních svátků, tj. od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 včetně, uzavřen.
Nájmy – obecní byty; místní poplatek za „odpad“ r. 2017
Vzhledem k tomu, že obecní úřad bude během vánočních svátků uzavřen, je nutno uhradit nájmy a zálohy na byty a nebytové
prostory nejpozději do 22. 12. 2017 (do 13 hodin).
Současně vyzýváme ty poplatníky, u kterých obecní úřad eviduje nedoplatky na místním poplatku za „odpad“ za rok 2017, aby
do stejného termínu své dluhy uhradili.

Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu obce bude dne 4. 12. 2017 vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce.
Připomínky k návrhu rozpočtu stejně jako ke střednědobému výhledu rozpočtu mohou občané obce Volfartice uplatnit buď
písemně do 19. 12. 2017 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaném dne 20. 12. 2017 od 17 hodin v budově
č.p. 60 ve Volfarticích.
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Plán stavebních akcí na rok 2018
Rekonstrukce obecního úřadu
zadat zpracování projektu

Kompostéry
podána žádost o dotaci

Dobudování a revitalizace dětských hřišť
(Nová Ves, za OÚ, pro „náctileté“)
zadat zpracování studie, případně realizovat

Rybník pod školou
budeme žádat o dotaci
Vodní nádrž
budeme žádat o dotaci

Oprava místní komunikace a mostů M01 a M02
(od č.p. 209 k č.p. 295)
realizace

Podpora výstavby DČOV
formou dotace občanům

Autobusové zastávky Nová Ves a u bytovek
zadáno zpracování projektové dokumentace

Příprava rozvojových ploch – nové stavební pozemky
zadat zpracování urbanistické studie

Chodníky
zadat zpracování projektové dokumentace

Zpřístupnění lesních pozemků
obnova cesty

Most M07 u Kavenských
po získání stavebního povolení realizace

Rekonstrukce veřejného osvětlení - 1. etapa
zadat zpracování projektové dokumentace,
případně částečná realizace

Celková rekonstrukce školy – 2. etapa
dokončení z roku 2017

Drobné památky a válečné hroby – Nová Ves
budeme žádat o dotaci

Oprava střechy a fasády školy
zadat zpracování projektové dokumentace
k opravě
Hřbitovní zeď
zadáno zpracování projektové dokumentace
realizace - havarijní stav

Dále jsou některé akce, jejichž realizace je něčím podmíněna, např. získáním dotace, vydáním příslušných povolení, atd. Jedná
se např. o výstavbu multifunkčního sportovního hřiště pro školu, cyklobruslařské dráhy pro děti i dospělé, vybavení a výstavbu
sběrného místa, …

z

Informace ze zasedání zastupitelstva konaných
v období srpen – listopad 2017

Hospodaření obce za leden – září 2017
ZO schválilo hospodaření obce za uvedené období. Příjmy po konsolidaci činí 26 473 850,70 Kč, výdaje jsou ve výši
30 360 193,60 Kč.
Plán kulturních akcí
ZO schválilo Plán kulturních akcí na rok 2018.
Celková rekonstrukce školy – 1. etapa
První etapa prací na celkové rekonstrukci školy byla ukončena. Zastupitelé schválili uzavřít s firmou PSD, s.r.o. Děčín Dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo. Jedná se o změnu ceny z důvodů více a méněprací. Rekonstrukce bude pokračovat v roce 2018.
Sportovní areál
Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Sportovní projekty, která vypracuje dokumentaci pro stavební
povolení - sportovní areál Volfartice. Na realizaci částí areálu budeme žádat z dotačních titulů.
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Místní komunikace, mosty, chodníky,….
Oprava místní komunikace od pana Janečka k Čálkům byla dokončena. Z důvodu víceprací – nutná změna konstrukce z důvodu
nestability podkladu – byl s firmou STRABAG a.s. uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – navýšení ceny díla.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít s Ing. Hájkovou Smlouvu o dílo na zpracování projektu pro odstranění mostu a sjezdu
u Kavenských. Současný most je v havarijním stavu. Stavba nového mostu je plánována na rok 2018.
Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren
Zastupitelé schválili prodloužení termínu pro podávání žádostí. Lhůta je prodloužena do 22. 12. 2017, termín vyhodnocení žádostí
je do 31. 1. 2018.
Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo schválilo navýšit neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Volfartice o 91 000 Kč.
Jedná se o částku, za kterou byl pořízen nový nábytek do kabinetů školky a školy.
Dar obci
Zastupitelé schválili uzavřít s HZS LK Darovací smlouvu – vozidlová radiostanice pro dobrovolné hasiče.
Prodej, nájem, pacht majetku
Zastupitelstvo schválilo pronajmout pozemek p.č. 719, k.ú. Volfartice, o výměře 985 m2.
Zastupitelstvo schválilo pronajmout pozemky p.č. 274/3, k. ú. Volfartice, o výměře 323 m2 a p.č. 976/5, k.ú. Volfartice, o výměře
2 070 m2.
Zastupitelstvo schválilo záměr pachtu pozemků p.p.č. 1203/5, 1203/6, 1203/7, 1214/2, 1219/2, 1228, 1230, 1235/3, 1236, 1238/5,
1242, 1249, vše k.ú. Volfartice.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje nepotřebného majetku – speciální požární vozidlo AVIA A 31.1 K.
Oprava hřbitovní zdi
Vzhledem k havarijnímu stavu hřbitovní zdi je nutné vypracovat projekt na její opravu. Zastupitelé schválili uzavřít na projektové
práce Smlouvu o dílo s Ing. Davidem Marečkem, Mimoň.
Dotace
Zastupitelé schválili:
podat žádost o dotaci z 69. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ - prioritní osa 3, podporovaná aktivita 3.2.1 - výstavba
a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů - pořízení vybavení sběrného místa,
podat žádost o dotaci z 69. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ - prioritní osa 3, podporovaná aktivita 3.2.1 - výstavba
a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů - pořízení svozového vozidla,
podat žádost o dotaci z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul č. 6 - Podpora
obnovy sportovní infrastruktury - vybudování hřiště pro místní školu,
podat žádost o dotaci z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul č. 2 - Podpora
zapojení generací do komunitního života v obci - cyklobruslařská dráha „Pumptrack“.
Dále bylo schváleno uzavření smlouvy mezi Obcí Volfartice a Libereckým krajem - dotace z Lesnického fondu ve výši 22 344 Kč.

Místní poplatky v roce 2018
V roce 2018 bude obecní úřad vybírat tyto dva místní poplatky:
poplatek z ubytovací kapacity – týká se provozovatelů penzionů
poplatek „za odpad“
Výše místního poplatku „za odpad“ bude stejná jako v letošním roce, tedy 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. 2018 nebo ve dvou splátkách – 1. splátka do 28. 2. 2018, 2. splátka
do 30. 6. 2018.
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 2017 je platná i pro rok 2018.
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Změna jízdních řádů
Od neděle 10. 12. 2017 budou v platnosti nové jízdní řády autobusových linek.
Jízdní řád na lince č. 500 462 ve směru Česká Lípa - Volfartice - Kamenický Šenov - Česká Kamenice a zpět bude opět
k dispozici na internetových stránkách obce a na obecním úřadě.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výsledky
Ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 se v obci konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkujeme tímto členům okrskové
volební komise, která při těchto volbách zasedala.

Výsledky hlasování v obci Volfartice
Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Odevzdané
obálky

Volební
účast v %

Platné
hlasy

1

540

282

282

52,22

282

Číslo volené
strany
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

š

Počet hlasů
Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str.sociálně demokrat.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

21
0
1
11
28
26
3
2
3
2
2
14
1
8
103
0
1
2
0
4
2
0
46
2

Ze života školy

Poděkování
Děkujeme představitelům Obce za každoroční dotaci na výlety a akce pro děti, díky níž můžeme pořádat výlety a kurz plavání
s dopravou pro děti zdarma, a některé akce úplně zadarmo (např. všechny výše zmiňované).
Děkujeme paní Květě Lankašové za ušití potahů na sedáky do školní družiny.
Akce na prosinec a leden:
3. 12.
zpívání u vánočního stromu, školní jarmark
4. 12.
Mikuláš na Housce – školní výlet pro ZŠ a předškoláky
21. 12.
Vánoce ve škole
11. 1. 2018 Hudební pořad J. Kaulferse Trampská kytara
Oznámení pro rodiče a strávníky:
Po celou dobu vánočních prázdnin od pátku 22. 12. 2017 do pondělí 2. 1. 2018 bude mateřská škola a školní jídelna uzavřena.
Obědy tedy nebudou rozváženy.
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7. září jsme byli na velmi zajímavém školním výletě v archeologickém skanzenu. Děti se podívaly, jak žili naši předkové před
dávnými lety v době Keltů a prvních Slovanů. Zkusily si pracovat na poli s dřevěnými nástroji, brousit kamenné nože, drtit obilí
pomocí třecích kamenů, tkát látku, střílet z luku Výlet dostali žáci školy a předškoláci jako dárek k zahájení školního roku od Obce.
5. října jsme oslavili Světový den zvířat v muzeu v České Lípě. Žáci 4. a 5. ročníku o tom napsali moc pěkné referáty.
Tento napsala Veronika Rácová z 5. ročníku.

3. listopadu byli naši nejmenší v kině Hvězda v Kamenickém Šenově na sestřihu pohádek z Večerníčků.
9. listopadu nás navštívili manželé Antošovi s krásnými marionetami a pohádkou Kašpárek v pekle – akce byla určena MŠ
a mladším školákům.
22. listopadu prožili školáci Den s dopravní výchovou (pro MŠ jsme tento den pořádali loni).
Příjemný adventní čas, krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2018 vám všem přejí děti a pracovníci ze ZŠ a MŠ Volfartice.
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DÁMSKÝ KLUB

Milé slečny, paní, dámy,
Zveme vás srdečně na lednový Dámský klub:
Výroba vlastní mašlovačky z husího peří - v pátek 26. 1. 2018 v budově obecního úřadu. Cena 50 Kč.
Večer povede paní Táňa. Těšíme se na Vás. Máťa

tisk na recyklovaný papír

6

