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Vážení občané,
i když to není mým zvykem, tentokrát výjimečně několik slov úvodem.
Vzhledem ke končícímu volebnímu období bych ráda těm, kteří se svými nápady, připomínkami, osobní
pomocí, a někdy i kritikou, podíleli na dění v obci a jejím rozvoji, poděkovala.
Užijte si po tom parném létě příjemných podzimních dnů.
Marie Bernátová, starostka obce
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Informace
Pozvánky

Den otevřených dveří u místních hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Volfartice Vás zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 8. 9. 2018
od 14 hodin. Bližší informace jsou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Václavské posvícení
Zveme Vás na Václavské posvícení, které se uskuteční dne 22. 9. 2018 od 19 hodin v kulturním sále obce.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

4. Volfartický blešák
Občané Volfartic Vás zvou na 4. Volfartický blešák v sobotu dne 6. 10. od 14 hodin v kulturním sále ve Volfarticích.
Podrobný program najdete včas na plakátech a webu obce. Na další příjemné odpoledne s vámi se těší
Šárka a Radek Patrných a mnoho dalších nadšenců.
Rezervace stolů: 777 676 139.

Halloween
Dlabání dýní, výroba strašidelných dekorací…to vše Vás čeká 31. 10. 2018 v místní škole. Bližší informace budou uveřejněny
prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Vánoční rukodělná dílna pro děti i dospělé
Letos se sejdeme na vánočním tvoření dne 24. 11. 2018 opět na oblíbené tvrzi od 9 do 16 hodin.
Čeká Vás vánoční pečení, vytvoříte si vlastní adventní věnec či věnec na dveře, v tvořivých dílničkách si vyzkoušíte pletení
slaměných ozdob, vytvoříte si dekorace z tradičních i zajímavých materiálů na vánoční stůl, dárečky i přání pro své nejbližší.
Přijďte všichni, staří, mladí, těšíme se na Vás!!!

Mikulášská zábava
Zveme Vás na Mikulášskou zábavu, která se uskuteční dne 1. 12. 2018 od 19 hodin v kulturním sále obce.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.
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Adventní zastavení
Proběhnou letos v termínech 2. 12., 9. 12., 16. 12., a 23. 12. 2018.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Rozsvěcení vánočního stromu – v rámci 1. adventního zastavení
V neděli 2. 12. 2018 se sejdeme u vánočního stromu na otočce.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Mikulášské čertování s nadílkou
Děti se můžou těšit na Mikulášské čertování, které proběhne 7. 12. 2018.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Adventní koncert – v rámci 3. adventního zastavení
Letos jsme pro Vás připravili vystoupení souboru MUSICA BRAUNENSIS , který přednese Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby. Koncert se uskuteční v neděli 18. 12. 2018 v místním kostele.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných v období
červen – srpen 2018

Celoroční hospodaření a závěrečný účet
ZO schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření
obce za rok 2017 bez výhrad.
Hospodaření obce
ZO schválilo hospodaření obec za leden – červen 2018. Příjmy činí 15 425 638,49 Kč, výdaje jsou ve výši 7 249 678,87 Kč.
Kompostéry
ZO schválilo záměr bezplatně zapůjčit a po pěti letech darovat kompostéry. Jedná se o celkem 264 kusů, které obec uhradila zčásti
ze svého rozpočtu, zčásti z dotace.
Pozemky v majetku obce
ZO schválilo záměr pronajmout pozemek p.č. 356/6 k.ú. Volfartice.
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 235 k.ú. Volfartice.
Dotace čističky
ZO schválilo změnu v Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.
Oprava střechy kostela
ZO vzalo na vědomí zrušení výběrového řízení na dodavatele na opravu střechy školy. Do výběrového řízení se přihlásila pouze
jedna firma, která ale nesplnila požadovanou odbornost.
Oprava hřbitovní zdi
ZO schválilo v rámci výběrového řízení zhotovitelem opravy hřbitovní zdi firmu MISTAV –CL s.r.o.
Obnova mostů
ZO schválilo v rámci výběrového řízení zhotovitelem mostů M01 a M07 firmu VIAMONT Servis, a.s.
Řád pohřebiště
ZO vydalo nový řád pohřebiště s účinností od 1. 8. 2018.
Provozní řád sběrného místa
ZO schválilo provozní řád sběrného místa.
Změna pravidel pronájmu kulturního sálu
ZO schválilo změnu pravidel pronájmu kulturního sálu s účinností od 9. 8. 2018.
Studie – obecní úřad
ZO schválilo zpracovat studii ve variantě „Výstavba nového objektu OÚ vedle stávajícího, přestavba budovy obecního úřadu
na dům s byty“.

2

Dotace
Obec získala z Ministerstva životního prostředí ČR dotaci ve výši 890 146,18 Kč na nákup kompostérů. Obec uhradila z rozpočtu
vlastní podíl žadatele ve výši 157 084,62 Kč.
Obec má schválené tři dotace z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 219 940,73 Kč.
Vlastní podíl žadatele činí 113 740,73 Kč.
Finanční prostředky se použijí na dovybavení jednotky hasičů a dále na pořízení vybavení pro zásahy v rámci předurčenosti
jednotky týkající se ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.
Obec požádala o dotaci z Lesnického fondu Libereckého kraje na výstavbu oplocenky.

Změna územního plánu
Do 30. 9. 2018 mohou zájemci podat na Obecní úřad Volfartice žádost o změnu územního plánu obce Volfartice. Žádosti musí být
podány na formuláři, který naleznete na internetových stránkách obce www.volfartice.cz, nebo je k vyzvednutí na obecním úřadě.

Změna pravidel pronájmu kulturního sálu
Od 9. 8. 2018 došlo ke změně pravidel pronájmu kulturního sálu. Vzhledem k častým stížnostem na hlasitou hudbu, která v nočních
hodinách obtěžuje majitele okolních domů, se zastupitelstvo obce rozhodlo zakázat provozování hudební produkce v zahradě
kulturního sálu. Veškerá hudební produkce musí být provozována pouze v kulturním sále.

Dotace na domovní čistírny odpadních vod
Tak jako v roce 2017 je i letos možno žádat o dotaci z Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren
odpadních vod, který vyhlásila Obec.
Aktuální znění Programu naleznete na internetových stránkách obce www.volfartice.cz

1. 9. 2018
21. 12. 2018
31. 1. 2019

zahájení přijímání žádostí
ukončení přijímání žádostí
vyhodnocení žádostí

Mobilní rozhlas
Od července již nefunguje služba rozesílání SMS zpráv SMS sender, tuto službu nahradil Mobilní rozhlas. Pokud jste se do něj
nezaregistrovali, žádné zprávy z obce již nedostáváte.
Ke konci srpna je zaregistrováno téměř 130 domácností a jednotlivců, pokud se zaregistrujete i Vy, 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.
Můžete tak učinit pomocí formuláře dostupném na obecním úřadě nebo přes webové stránky volfartice.mobilnirozhlas.cz
Upozorňujeme občany, kteří bydlí nebo vlastní nemovitost u potoka, že pokud nebudou zaregistrováni v Mobilním
rozhlase, nebudou dostávat krizová hlášení v průběhu případné povodně.

Informace pro občany
Sobota 8. září 2018 - Sběr nebezpečného odpadu, výrobků pro zpětný odběr a pneumatik
Zastávka v Nové Vsi
Zastávka u obecního úřadu – otočka
U hasičské zbrojnice

9:00 – 9:20
9:30 – 9:50
10:00 – 10:20

Do nebezpečného odpadu patří: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, apod.
Výrobky pro zpětný odběr jsou: lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektro nářadí, elektronické hračky,
apod.
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Volby do Zastupitelstva obce Volfartice
pátek 5.10. 2018
sobota 6.10. 2018

14:00 – 22:00
8:00 – 14:00

Volební okrsek č. 1: knihovna v 1. patře Obecního úřadu Volfartice, Volfartice č. p. 59
Hlasovací lístky voličům budou dodány prostřednictvím České pošty s.p.,
v den voleb budou k dispozici i ve volební místnosti.
Pytlový svoz papíru, plastů a obalů tetrapak v 1. a 2. čtvrtletí r. 2018

I.Q

plast
pytle

kg

tetrapak
pytle
kg

8.1.2018
22.1.2018

12
12

39
52

48
50

120
110

10
6

25
13

5.2.2018

14

87

49

114

4

9

19.2.2018

12

41

45

78

8

15

5.3.2018

7

37

36

78

5

15

19.3.2018

13

73

48

104

12

23

CELKEM

70

329

276

604

45

100

II.Q
3.4.2018
16.4.2018
30.4.2018
14.5.2018
28.5.2018
11.6.2018
25.6.2018
CELKEM

d

papír
pytle
kg

papír
pytle
8
20
18
13
10
16
18
103

plast
kg
30
75
103
76
64
68
113

pytle
39
74
49
59
46
45
59

kg
85
144
120
139
97
83
148

529

371

816

tetrapak
pytle
kg
8
30
10
45
8
16
14
26
5
10
6
12
7
15
58

154

DÁMSKÝ KLUB

Dámy všeho věku (od slečen po seniorky), přijďte s námi strávit vždy třetí pátek v měsíci. Setkáváme se v bývalém klubu maminek
na obecním úřadu nebo v kulturním sále vždy od 18 hodin. Pod vedením lektorky či některé z nás si vytvoříme originální dílka,
zrelaxujeme, popovídáme, zamlsáme.
Pokud sama umíte něco pěkného vytvořit a chtěla byste to naučit i jiné ženy, neváhejte kontaktovat Máťu – tel.: 739 709 920.
21. 9. 2018 - krásná terapeutická technika "Malování horkým voskem" - zvládnou i starší děti, "neumět malovat" je zde velkou
výhodou! Vznikne nám podklad pro další tvoření (tašky, PF, přáníčka, obrázek...)
19. 10. 2018 - aromaterapie se Šárkou - opakování základu i nahlédnutí do navazujících informací o voňavých olejích. Dle zájmu
si budete moci namíchat i vlastní masážní či "voňavkový" olejíček.
16. 11. 2018 - adventní svíčky - symbolika barev a výroba vlastních svíček (možná ne jen adventních)
Změny v programu vyhrazeny - sledujte aktuální plakáty na vývěskách obce.
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Ze života školy

Prázdniny jsou již minulostí a nový školní rok 2018/19 začíná.
Ve škole je přihlášených 20 žáků. Počet se proti loňskému roku o pět žáků snížil, protože do prvního ročníku nastoupili 4 žáci,
z 5. ročníku odešlo 8 žáků a jedna žákyně se odstěhovala během roku.
Organizace tříd: I. třída – žáci prvního a třetího ročníku, II. třída – 4. a 5. ročník.
V mateřské škole máme ještě dvě volná místa.
K personálním změnám v letošním školním roce nedochází, změna bude jen v třídnictví,
jak jsme již žáky i rodiče informovali na konci minulého školního roku.
Třídní učitelkou I. třídy bude Mgr. Barbora Pittnerová, II. třídy Mgr. Jana Junková.
V rámci projektu EU – Šablony budou opět žákům poskytovány některé kroužky,
popř. doučování zdarma. Přihlášky na kroužky dostanou žáci v průběhu měsíce září.
Škola i letos pokračuje v projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Žáci budou opět
dostávat dvakrát měsíčně ovoce nebo zeleninu, a jedenkrát týdně mléko nebo mléčný
výrobek zdarma.
V říjnu uspořádáme vědomostní soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku z málotřídních škol o minulosti i současnosti naší republiky
při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Soutěž bude financována v rámci projektu MAS LAG Podralsko.
Na co se mohou děti těšit v prvních dvou měsících:
Září
tradiční podzimní výlet
turnaj málotřídních škol ve vybíjené
zahájení celoročních soutěží (sběr papíru, recyklohraní)
Říjen

zahájení zájmových kroužků (dle zájmu dětí)
soutěž pro málotřídní školy k 100. výročí vzniku ČSR

O prázdninách ve škole pokračovala rozsáhlá rekonstrukce – kuchyně, odpady, přebudování suterénu, čistírna odpadních vod,
podlaha v I. třídě, byl nainstalován výtah pro invalidní vozík. Naše škola je již plně bezbariérová. V suterénu budou práce ještě
probíhat i v měsíci září a pravděpodobně i v říjnu, bude tedy omezen provoz tělocvičny, herny a školní zahrady. Přístup do školy
bude zatím možný pouze vchodem od kostela. Do tělocvičny zatím nebudou moci docházet ani zájmové organizace.
Všem dětem a jejich rodičům přeji v novém školním roce 2018/2019 hodně úspěchů, zábavy, poučení i legrace.
Mgr. Jana Junková – ředitelka školy

Obědy ze školy
Základní a mateřská škola Volfartice opět od září roku 2018 nabízí možnost vaření obědů ve školní jídelně. Cena jednoho oběda
zůstala stejná 45 Kč, včetně polévky.
Obecní úřad Volfartice nabízí občanům důchodového věku dovoz obědů až domů a dále zejména těm, kteří si ze zdravotních
důvodů nemohou pro obědy sami docházet.
Rozvoz obědů pracovníkem obecního úřadu je od 11:00 hodin.
Více informací na tel. č. 487 837 111 v ZŠ a MŠ Volfartice.
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Příloha č.1
Doporučení houbařům
Nastane období, kdy do českých lesů vyjede mnoho houbařů a vozidla zanechají zaparkovaná
na opuštěných a odlehlých místech. Vozidla budou bez dohledu i několik hodin a mohou se tak stát
předmětem zájmu pachatelů. Uvnitř stále majitelé zanechávají různé věci - doklady, mobilní telefony,
fotoaparáty a tašky.
Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele nalákat.
Vy sami ovlivňujete to, zda se vaše vozidlo stane cílem zlodějů. Zajisté nechcete nemilé překvapení v podobě rozbitého okénka
či zámku. Pokud se chcete vyvarovat nepříjemnostem, zklamání a zbytečným ztrátám, věnujte pozornost následujícím radám:
Než opustíte zaparkovaný automobil:
- proveďte kontrolu zajištění vozidla - uzavření oken, dveří i zavazadlového prostoru
- neukládejte ve vozidle hodnotné předměty, především na viditelných místech
- ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí
- uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady
- nezapomeňte na bezpečnostní systémy.
Parkování
Policisté v rámci své činnosti kontrolují i zaparkovaná vozidla v lesních porostech a řeší i případy, kdy majitelé vozidla zaparkují
před vjezdem na lesní cestu a v místech, kde je parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozidla na těchto místech, tak porušují
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Řidiči se tak dopouštějí přestupkového jednání a v blokovém řízení jim může být uložena pokuta do 2 000 tisíc korun.
Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn také pracovník lesní stráže. Ten se musí prokázat odznakem a může vám za porušení
zákona uložit pokutu, nebo vás předvést na služebnu policie. Dále vám zanechá za stěrači lístek s časem, místem a oznámením
o přestupku a s informací o dalším postupu. Pokud řidič nezareaguje, předává záležitost policii. Zákaz jízdy a stání motorovými
vozidly na lesních cestách vyplývající z lesního zákona jsou orgány státní správy lesů povinny v případě jeho porušení
sankcionovat, a to v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(Lesní zákon).
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle lesního zákona hrozí ve správním řízení pokuta až do 5 000 tisíc korun.
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit dopravní značky, ty zákaz zdůrazňují. Platnost dopravních značek Zákaz stání a Zákaz
zastavení může být klidně i v úseku několika kilometrů
Kde máte tedy zaparkovat?
Na místech k tomu určených. Dle zákona smíte zaparkovat u krajnice, na hranici lesa, ale jen tak, aby zůstal volný průjezdný pruh
o šířce alespoň tři metry.
Pátrání po osobách
V uplynulých letech policisté pátrali po několika osobách ztracených při hledání hub v lesních porostech. Realizovali pátrací akce,
do kterých byli zapojeni policejní psovodi i vrtulník. Houbařům doporučujeme, aby navštěvovali místa, která znají.
Doporučení Policie ČR - než se vydáte na procházku do lesa či sběr hub:
- noste při sobě mobilní telefon s dostatečně nabitou baterií
- především rada pro starší občany pro případ, že dojde k jejich zranění nebo nevolnosti a mohou si přivolat pomoc
- kompas i podrobnou mapu, když neznáte dokonale okolí - můžete ztratit orientaci v terénu
- oblečení - pokud dojde ke změně počasí v průběhu pohybu v lesních porostech
- nemocní, kteří užívají pravidelně léky, tyto s sebou vzít.
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu.
K tomu slouží aplikace „Záchranka“, kterou lze velmi jednoduše nainstalovat do mobilního telefonu.
Aplikace je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň
odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100%
výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou
zprávu i Horské službě v dané oblasti. Bližší informace naleznete na internetu www.zachrankaapp.cz
por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality
KŘP Libereckého kraje
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