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Informace pro občany
Pozvánky

Setkání s občany 16. 6. 2018

4 .Volfartický blešák

Vážení občané, chalupáři, příznivci obce,
rádi bychom se s Vámi setkali, informovali Vás o připravovaných akcích,
zodpověděli Vaše případné otázky, poslechli si Vaše názory, nápady
a připomínky, ať už k práci „úřadu“, zastupitelstva, problémům v obci,
plánovaným stavbám,….

- říjen 2018

Hlavními tématy budou:
Kompostéry
Čističky
Mobilní rozhlas
Připravované stavební akce
Setkání proběhne v sobotu 16. června od 13 do 15 hodin v kulturním sále vedle prodejny. Srdečně Vás zve vedení obce.

Volfartická pouť 7. 7. 2018

Volfartická cyklojízda 8. 7. 2018

Srdečně Vás zveme na Volfartickou pouť, která se bude
již tradičně konat v kulturním sále a jeho okolí. Letos
jsme pro Vás připravili bohatý program, ze kterého
si jistě vybere většina z Vás. Bližší informace najdete na
vývěskách, Ti, kteří jsou zaregistrováni v Mobilním
rozhlasu, obdrží zprávy i touto cestou.

Volfartická cyklojízda pro velké i malé cyklisty
s Šárkou a Radkem Patrných, sraz v 10.00 u vagónku
na cyklostezce, děti do 10 let s doprovodem rodičů.
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Ohlédnutí
Turnaj ve stolním tenisu 2018

V sobotu 7. 4. 2018 se konal tradiční turnaj ve stolním tenisu, organizovaný TJ Sokolem Volfartice.
Hrálo se opět v tělocvičně ZŠ Volfartice v kategoriích dětí do 15 let a dospělých.
Kategorie dětí: 7 hráčů. První tři místa sportovní batoh, ostatní cena útěchy sladkosti.
Kategorie muži: 8 hráčů. První tři místa soudek piva.
Kategorie ženy: 4 hráčky. První tři místa lahvinka vína.

1

3. Volfartický blešák
Vážení občané Volfartic,
pár nadšenců pod taktovkou paní Šárky Patrné pořádá pravidelně na jaře a na
podzim společenskou akci VOLFARTICKÝ BLEŠÁK. Máme za sebou již
3 úspěšné akce blešího trhu a na podzim 2018 chystáme další. Protože je naše
planeta přehlcená věcmi a je potřeba začít myslet na budoucí generace, snažíme
se za pár korun recyklovat oblečení, nádobí, nářadí či jiné věci těm, kteří to rádi
ještě využijí. Šetříme tak planetu i vaši peněženku. Na blešáku nikdy nechybí
dobroty na mlsání, přírodní léčivá mýdla z místní mýdlárny, domácí výrobky a jiné
fajnovosti. Součástí akce jsou vždy venkovní hry pro starší děti a večer promítání
dokumentu z festivalu JEDEN SVĚT z oblasti lidských práv a následná diskuze
o něm. Již jsme promítali dokumenty „Co se nenosí“ (o globálním oděvním
průmyslu v Asii) nebo „Zemřít pro design“ (…). Na blešáku máme vždy
i výbornou mladou fotografku (studentku gymnázia) a její fotky vždy před
pouštěním dokumentu promítáme. S jejím laskavým dovolením přikládáme pár
pěkných fotek z předchozích akcí blešáku.
Těšíme se, že se na podzim přijdete podívat. Stačí sledovat v září plakáty
na nástěnkách v obci nebo zavolat na číslo 777 676 139. Děkujeme obci
za spolupráci a zapůjčení úžasného kulturního sálu. Krásné léto vám všem
a nashledanou na podzim na 4. VOLFARTICKÉM BLEŠÁKU.

Noc kostelů
V pátek 25. 5. 2018 proběhl již 10. ročník Noci kostelů, do které je zapojeno více než 1 500 kostelů po celé republice. Poprvé tato
akce proběhla i u nás, v kostele sv. Petra a Pavla. Návštěvníci, kterých bylo opravdu hodně, si mohli vybrat z velmi zajímavého
programu a strávit v netradičních prostorách kostela a fary příjemný večer. Děkujeme organizátorům, především paní Magdaleně
Špeldové, za skvělou přípravu této akce.

Kompostéry
V roce 2015 proběhla mezi občany anketa, ve které jsme zjišťovali zájem o přidělení kompostérů do zahrad. V roce 2016 jsme,
bohužel neúspěšně, žádali o dotaci na jejich nákup, v roce 2017 jsme ale byli úspěšní. Proto máme nyní podepsanou Kupní smlouvu
a čekáme na dodání kompostérů v červenci letošního roku. Téma „kompostéry“ budeme probírat na setkání s občany 16. 6. 2018.

Nevhodné chování, vandalismus
Bohužel se v současné době množí případy nevhodného chování a vandalismu. Prosíme všechny, aby nebyli vůči těmto
„nekalostem“ lhostejní. Pokud zjistíte, že se ve Vašem okolí někdo chová nevhodně (znečišťuje veřejné plochy, vykřikuje
vulgarismy, hlasitou hudbou obtěžuje okolí,….), nebo budete svědky ničení majetku, prosím, obraťte se na Policii ČR, a to buď
na linku 158, nebo na obvodní oddělení v Žandově na tel: 487 861 218, 702 021 104, 735 788 698.

Hřbitov, kostel
V letních měsících proběhne oprava střechy kostela a hřbitovní zdi. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti.
Žádáme všechny, kteří chodí pečovat o hroby svých blízkých, aby ukládali odpad na k tomu určená místa a do správných
nádob. Je zde prostor na ukládání větví, kompostér na drobný „zelený“ bioodpad, popelnice na plast, sklo a směsný
komunální odpad. Bohužel v bioodpadu nacházíme střepy, v plastech větve, atd…
Také je zakázáno ukládat jakékoli předměty za hroby.
Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni nainstalovat fotopast a přestupky řešit pokutami.
Zastupitelstvo obce Volfartice na svém zasedání dne 16. 5. 2018 schválilo Ceník pro veřejné pohřebiště obce Volfartice:
Nájem hrobového místa pro hrob, hrobku, uložení uren
Služby spojené s nájmem

-20 Kč/1 m2/1 rok
-20 Kč/1 m2/1 rok

Doba nájmu je 15 let.
Tento ceník nabývá účinnosti dne 17. 5. 2018.
Smlouvy uzavřené před tímto datem se řídí ceníkem schváleným 16. 9. 1996.
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Podpora budování domovních čistíren odpadních vod
Zastupitelstvo Obce Volfartice schválilo v únoru 2017 Program pro poskytování dotací na výstavbu čistíren odpadních vod
(DČOV). Zájem občanů nás mile překvapil. Žádost o dotaci podalo 26 zájemců, všechny žádosti byly úspěšné. Další občané
projevili zájem požádat o dotaci letos.
Kdo může žádat?
Ten, kdo plánuje DČOV vybudovat i ten, kdo ji má už v provozu (DČOV však nebyla uvedena do provozu dříve než
1. 1. 2011).
Zletilá osoba, která vlastní nebo spoluvlastní trvale obydlený objekt (musí v něm být trvale hlášena alespoň jedna
osoba) v obci Volfartice a nemá vůči Obci Volfartice dluhy.
O co můžete žádat?
O dotaci ve výši 100% uznatelných nákladů, nejvýše však o 80 000 Kč.
Co jsou uznatelné náklady?
Veškeré náklady uvedené v žádosti o dotaci, které přímo souvisejí s realizací stavební a technologické části stavby
v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění přípojného potrubí z DČOV.
Co nejsou uznatelné náklady?
Náklady na projektovou dokumentaci, stavební povolení, stavební dozor, dodatečné náklady neuvedené v žádosti, atd.
Posouzení uznatelnosti nákladů je výhradní kompetencí poskytovatele dotace – Obce Volfartice.
Kdy můžete žádat?
zahájení přijímání žádostí
1. 9.2018
ukončení přijímání žádostí
30.11.2018
vyhodnocení žádostí
31.12.2018
Žádosti podané před 1. 9. a po 30. 11. běžného roku nebudou vůbec hodnoceny!!!
Jak podat žádost?
Pouze písemně na formuláři, který je přílohou programu (ke stažení na internetových stránkách obce
www.volfartice.cz).
Nezapomeňte na všechny povinné přílohy.
Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je výhradně v kompetenci Zastupitelstva obce Volfartice.
Pokud mi dotace bude přidělena, kdy ji obdržím?
Po vyhodnocení žádostí bude s úspěšným žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Po uvedení čističky do provozu žadatel podá žádost o platbu včetně všech požadovaných příloh, a to písemně
na formuláři, který je přílohou programu (ke stažení na internetových stránkách obce www.volfartice.cz).
Pokud bude žádost o platbu v pořádku, bude dotace neprodleně převedena na účet příjemce dotace.
Nesplnění těchto podmínek je porušením pravidel programu.
Jaká je udržitelnost projektu?
Je stanovena na 10 let ode dne poskytnutí dotace. Další podrobnosti jsou uvedeny v programu.
Pokud příjemce dotace poruší pravidla uvedená v programu a ve veřejnoprávní smlouvě, hrozí mu finanční postih. Čtěte, prosím,
pozorně všechny dokumenty.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na starostku nebo místostarostu obce.
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
březen – květen 2018

Účetní závěrka obce a školy
ZO schválilo roční účetní závěrku Obce Volfartice a ZŠ a MŠ Volfartice. Hospodářský výsledek školy za rok 2017 ve výši
139 010,50 Kč bude ponechán v rezervním fondu školy. Plánuje se nákup multimediálního zařízení do mateřské školky.
Hospodaření leden – březen 2018
ZO schválilo hospodaření obce za leden až březen 2018. Příjmy ve výši 5 792 113,87 Kč, výdaje ve výši 3 414 115,27 Kč.
Dotace
Rada Libereckého kraje schválila Obci Volfartice přidělení níže uvedených dotací:
z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – na obnovu osobních ochranných prostředků,
pořízení vybavení JSDHO předurčených pro zásahy v souvislosti s ochranou obyvatel, pořízení a opravu věcných
prostředků požární ochrany,
z Dotačního fondu Libereckého kraje – Program obnovy venkova na projekt Obnova místní komunikace Volfartice,
3

ZO schválilo podat žádost o grant z Grantového programu společnosti ŠKODA AUTO na zklidnění dopravy v části Nová Ves
(dopravní značení, retardéry).
Dary
ZO schválilo poskytnout spolku Slunovrat dar ve výši 15 000 Kč.
ZO schválilo poskytnout organizaci Hospic sv. Zdislavy dar ve výši 3 430 Kč.
ZO schválilo poskytnout organizaci Linka bezpečí dar ve výši 2 000 Kč.
ZO schválilo přispět částkou 10 000 Kč na nákup užitkového vozidla pro Dětský domov Dubá Deštná.
Nákup kontejnerů
ZO schválilo zakoupit pět kusů kontejnerů na separovaný odpad. Také bude zakoupen box na sběr zářivek.
Dodávka kompostérů
ZO schválilo dodavatelem 264 kusů kompostérů a dvou kontejnerů na textil firmu ELKOPLAST CZ, s.r.o. Kompostéry budou
poskytnuty zdarma občanům obce – dle ankety, která proběhla v roce 2015.
Domovní čistírny odpadních vod – veřejnoprávní smlouvy s občany
ZO schválilo uzavření dalších šesti smluv o poskytnutí dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.
Nájem, prodej pozemků
ZO schválilo nabídku k pronájmu a dále pronájem pozemku p.č. 206, k.ú. Volfartická Nová Ves, o výměře 1 881 m2. Pozemek
je pronajat na 10 let za nájem ve výši 0,50 Kč/1 m2/1 rok.
ZO schválilo nabídnout pozemek p.č. 235, k.ú. Volfartice, o výměře 1 542 m2 k prodeji. Minimální cena pozemku bude stanovena
znaleckým posudkem. Vypracování znaleckého posudku hradí kupující.
Výběrová řízení na zakázky
ZO schválilo vyhlásit výběrová řízení na tyto zakázky:
oprava mostů M01, M02, likvidace starého a výstavba nového mostu M07
oprava rybníka a vodní nádrže
oprava hřbitovní zdi
oprava střechy školy
Oprava křížku s kamenným podstavcem
ZO schválilo, aby kříž v Nové Vsi obnovil restaurátor Bc. Jan Fedorčák. Na restaurování kříže jsme žádali dotaci z Libereckého
kraje.
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Ostatní informace
Místní knihovna

Knihovna je umístěna v 1. patře obecního úřadu, otevřeno každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Do knihovny jsou průběžně doplňovány
nové knižní tituly jak pro děti, tak pro dospělé. Knihy se půjčují bezplatně.

Mobilní rozhlas
Zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete včas informováni. Zaregistrujte se a následně budete
ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní i sportovní
události a mnoho dalšího pohodlně do vašeho telefonu či e-mailu. Mobilní rozhlas nahradí SMS sender – rozesílání SMS do vašich
telefonů, které většina z vás využívá.
Prosíme tedy ty, kteří jsou zaregistrováni v SMS senderu a mají nadále zájem o rozesílaní informativních SMS či e-mailů z úřadu,
ať se do konce června zaregistrují v novém systému Mobilní rozhlas.
Můžete tak učinit pomocí formuláře dostupném na obecním úřadě nebo přes webové stránky volfartice.mobilnirozhlas.cz
Obecní úřad může za účelem anket posílat i hlasové zprávy. Uložte si tedy prosím do svých telefonů tel. č. 480 013 518.
Každému z příjemců zazvoní telefon jako při běžném hovoru a po jeho přijetí se zpráva přehraje.
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Nabídka rozvozu obědů Bistra u Horníků
V době prázdnin, kdy bude školní jídelna uzavřena, přinášíme nabídku od Bistra u Horníků z Nového Oldřichova, Mistrovice 140:
denní nabídka ze 3 druhů jídel + saláty, 1 x týdně něco sladkého k zakousnutí
menu: polévka + hlavní jídlo za 55 Kč
dovoz 6 Kč/den
objednávky na tel. číslech: 605 501 588, 607 511 741

Zákaz odběru povrchových vod
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, ve veřejném zájmu s účinností
od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 zakazuje odběr povrchových vod z celých povodí vodních toků:
Bystrá
Bobří potok
Bohatický potok
Brnišťský potok

Dobranovský potok
Dubnický potok
Libchavský potok
Liběchovka

Litický potok
Ploučnice
Panenský potok
Radečský potok

Robečský potok
Svitávka
Šporka
Valdecký potok
Valteřický potok

Zákaz je vydán na základě dlouhodobých přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke kritickému snížení
průtoků na tocích (přechodný nedostatek vody), čímž může dojít ke kyslíkovému deficitu a závažnému ohrožení vodních a na vodu
vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků
Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.

Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Připomínáme všem poplatníkům splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu. Dle obecně závazné vyhlášky obce
Volfartice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je splatnost tohoto místního poplatku do 28. února 2018 a nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději
do 28. února a do 30. června 2018.
Upozorňujeme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili nebo uhradili ½ poplatku, aby
v termínu do 30. června poplatek zaplatili v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním převodem na účet obce
č. 6425421/0100.
Po zaplacení obdržíte kartičku „Sběrné místo“ platnou pro rok 2018, se kterou lze ukládat odpady na sběrném místě.
Připomínáme, že sběrné místo je otevřeno od dubna do konce října každou neděli od 14 – 16 hodin, kartičku mějte
vždy u sebe.
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Ze života školy

Ohlédnutí za květnovými akcemi
23. května jsme se zúčastnili již 9. ročníku přehlídky málotřídních a neúplných škol Sloupský tyjátr v krásném prostředí Lesního
divadla Sloup. Pan učitel Myška o tom napsal:
„Jmenuji se Kosmas a do této kroniky jsem zapsal bájná vyprávění starců. Přečtěte si se mnou příběh z dávných časů, příběh
svatého Václava – patrona české země.“
Ve středu 23.5. bylo ve Sloupu k vidění to nejlepší ze současné (malotřídní) divadelní tvorby. Jedno lesní divadlo, 16 škol,
20 představení, 500 žáků - to je Sloupský tyjátr.
Na pódiu se tančí, zpívá, směje se i pláče.
Konečně přichází zlatý hřeb středečního dopoledne – „Sv. Václav“ – výpravné drama s experimentálními prvky v podání žáků
ZŠ Volfartice. Mladí herci berou diváka na výlet do 10. století. Na prknech, co znamenají svět, ožívá nesmrtelný příběh bratrů
Václava a Boleslava. Čtvrt hodiny uteklo jako křižáci od Domažlic, více prozrazovat nebudeme.
Závěrečnou atmosféru podtrhává masivní zvuk Svatováclavského chorálu. Úklona. Aplaus.
Pokud patříte mezi milovníky kvalitních kulturních zážitků, pak nezoufejte, neboť stále ještě máte možnost divadelní představení
„Sv. Václav“ navštívit. Poslední repríza a zároveň první derniéra bude k vidění 20. června od 16:00 v kulturním sále. Žáci
ZŠ Volfartice vás srdečně zvou k její návštěvě.
30. května jeli naši sportovci do Horní Libchavy na turnaj ve florbale. Anička Patrná, jedna z našich statečných florbalistek,
o turnaji píše na konci našeho příspěvku.
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Konec školního roku je pomalu tady
Poslední týdny školního roku máme jako každý rok hodně nabitý program.
18. června budeme soutěžit na fotbalovém turnaji málotřídních škol na Polevsku.
21. června nás čekají v knihovně v České Lípě se zajímavým programem pro školáky i děti ze školky.
20. června zveme v 16 hodin do kulturní místnosti obce nejen rodiče, ale i všechny naše příznivce na slavnostní akademii
s rozloučením s páťáky a předškoláky.
22. června máme již tradiční Den s hasiči.
26. června se zúčastníme atletického trojboje málotřídních a neúplných škol v Brništi.
A pak už zbývá jen v pátek 29. června rozdat vysvědčení, a prázdniny jsou tady.
Poděkování
Děkujeme paní starostce a zastupitelům Volfartic za příspěvek na výlety, dopravu na plavecký výcvik a kulturní akce pro děti
ve výši 50.000 Kč.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů za přípravu každoročního zábavného požárního poplachu a další pomoc při akcích
školy.
Oznámení
Oznamujeme všem rodičům, že mateřská škola bude z důvodu pokračující rekonstrukce budovy po celou dobu letních prázdnin
uzavřena. V provozu nebude ani školní kuchyně, proto nebudeme vařit pro cizí strávníky.
Zápis do MŠ
Žádáme rodiče přijatých dětí, aby si v posledním srpnovém týdnu vyzvedli evidenční listy dětí a nechali je potvrdit pediatrem.
Upozorňuji, že předškolní vzdělávání je pro pětileté děti, tzn. ty, které dosáhnou ve školním roce 2018/2019 šesti let věku, povinné
v rozsahu nejméně 4 hodiny denně. V MŠ máme ještě tři místa volná.
Přejeme všem krásné léto. Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Volfartice

tisk na recyklovaný papír
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