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Pozvánky

Adventní zastavení
Probíhají o nedělích 8. 12., 15. 12., a 22. 12. Bližší informace jsou uveřejněny prostřednictvím
Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Mikulášská zábava s tombolou
Zveme všechny na taneční zábavu, tentokrát s bohatou tombolou,
která se bude konat 7. 12. 2019 od 20 hodin.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu,
na vývěskách a internetových stránkách obce.

Adventní koncert
Letos jsme pro Vás připravili pásmo koled a vánočních písní
v podání sboru Zpěvandule pod vedením paní Reginy Krchňákové.
Koncert se uskuteční v neděli 15. 12. 2019 od 16 hodin v místním kostele.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Masopustní průvod a zábava
I v příštím roce oslavíme Masopust průvodem masek a taneční zábavou. Více informací bude zveřejněno prostřednictvím
Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Poděkování
Děkujeme občanům obce Radeč za věnování vánočního stromu.

Příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2020 Vám přejí
zastupitelé obce a zaměstnanci Obecního úřadu Volfartice.
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Informace

Veřejná sbírka na opravu věžních hodin kostela v obci
Obec Volfartice vyhlásila veřejnou sbírku na opravu věžních hodin kostela ve Volfarticích.
Oprava bude financována z této veřejné sbírky, z rozpočtu farnosti a z rozpočtu obce. Pokud chcete na akci přispět, můžete
využít pokladničku, která je umístěna na obecním úřadě a na akcích pořádaných v obci.
Další možností je poslat libovolnou částku na transparentní účet č. 290527299/0300. Na tomto transparentním účtu bude
zveřejněno jméno dárce a částka, kterou přispěl. Za všechny Vaše příspěvky předem děkujeme.

Nová pravidla prodeje dřeva
Od 1. 11. 2019 mohou zakoupit dřevo od obce i majitelé nemovitostí ve Volfarticích, kteří zde nejsou trvale hlášeni, např.
chalupáři. Množství prodávaného dřeva není omezeno, minimální množství je 5 „metrů“ volně loženého dřeva. Pokud máte
o nákup dřeva zájem, můžete se přihlašovat průběžně.

Čipování psů
Dle Státní veterinární správy bude od 1. 1. 2020 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že bude pes
označen mikročipem. Toto označení provádí veterinář. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa
(očkovací průkaz, pas). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným do 3. 7. 2011.

Místní poplatky v roce 2020
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 (včetně cizinců!), 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 29. 2. 2020 nebo ve dvou splátkách – 1. splátka do 29. 2. 2020, 2. splátka
do 30. 6. 2020.
Pro platby upřednostňujeme bezhotovostní převod na bankovní účet obce č. 287474085/0300. 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.

Upozornění občanům
Obecní úřad o vánočních svátcích
Obecní úřad bude během vánočních svátků, tj. od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 včetně, uzavřen.
Do pátku 20. 12. do 13 hodin je tedy třeba uhradit veškeré závazky vůči obci za rok 2019 (nájmy, poplatky za odpad,…).

Zimní údržba
K provádění zimní údržby je nutné, aby byly místní komunikace průjezdné. Pokud tomu tak nebude (například 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.

Hřbitov
Prosíme všechny, kteří se starají o hroby na hřbitově, aby kolem nich uklidili. Jedná se především o odklizení skleněných
obalů od svíček, váz atd. Tyto předměty znemožňují údržbu hřbitova. Úklid proveďte nejpozději do poloviny dubna. Zbylé
předměty budou po tomto termínu dány do odpadu.
Dále žádáme uživatele hřbitova, kteří nemají k hrobům, o které pečují, uzavřenou nájemní smlouvu, aby ji neprodleně
uzavřeli. Ti, kterým nájemní smlouva končí v roce 2020, budou včas vyzváni k uzavření smlouvy nové. Hrobová místa
se pronajímají na 15 let, cena pronájmu na 15 let je 600 Kč za místo v urnovém háji, 1 200 Kč za hrob, 2 400 Kč za dvojhrob.
Upozorňujeme, že pokud smlouvu neuzavřete, budete vyzváni k odstranění hrobového zařízení. Pokud tak do sjednané lhůty
neučiníte, bude hrobové zařízení z místa hrobu odstraněno (náklady na odstranění budeme po Vás požadovat) a místo bude
nabídnuto k pronájmu.
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Plán činnosti v roce 2020
Rekonstrukce obecního úřadu
zadáno zpracování projektu

Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod
formou dotace občanům

Revitalizace dětských hřišť
– hřiště pro náctileté, altán
realizace

Rekonstrukce veřejného osvětlení
realizace 5. etapa – zemní vedení
Drobné památky a válečné hroby
realizace

Oprava MK a mostů – 16C, 68U, 19C, M-05
realizace

Pasport komunikací a dopravního značení, značky
zadat zpracování, realizace

Oprava dalších MK, mostu M-12 a lávky L-01
zpracování projektů

Vodovod Nová Ves
zadat zpracování projektové dokumentace

Zastávka pod školou
realizace

Nákup vyvážecího vleku
Vodní nádrž
realizace, podána žádost o dotaci

Plán kulturních a sportovních akcí v roce 2020
Únor

Červenec nebo srpen
Kinematograf bratří Čadíků

Masopust

Září

Březen

Svatováclavské posvícení

Posezení se seniory
Duben

Říjen
Volfartický blešák

Velikonoční dílny
Turnaj ve stolním tenisu
Ukliďme Česko, postavme altán
Pálení čarodějnic

Listopad
Vánoční dílna
Prosinec
Čertování
Mikulášská zábava
Adventní koncert
Adventní zastavení

Květen
Volfartický blešák
Červen
Den dětí
Školní akademie
Červenec
Volfartická pouť
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Informace z jednání zastupitelstva obce konaných v období
září – říjen 2019

Hospodaření obce
ZO schválilo hospodaření obce za leden – září 2019. Příjmy ve výši 22 605 528,53 Kč, výdaje ve výši 25 083 173,96 Kč.
Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci ze SZIF – 8. kolo Programu rozvoje venkova, opatření 8.6.1 Technika a technologie
pro lesní hospodářství, na pořízení vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem a drapákem pro nakládání dříví.
Dotaci jsme bohužel neobdrželi.
Pozemky
ZO schválilo uzavřít nájemní smlouvu na pozemek p.č. 190/1, k.ú. Volfartická Nová Ves.
ZO schválilo uzavřít pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 976/9 a část pozemku p.č. 976/10, k.ú. Volfartice.
ZO schválilo záměr prodeje částí pozemků p.č. 825 a p.č.16, k.ú. Volfartice.
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Dokumenty obce
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem produkovaným na území obce Volfartice
nepodnikajícími fyzickými osobami.
ZO schválilo nové znění pravidel pro prodej dřeva, která budou platná od 1. 11. 2019.
Veřejná sbírka
ZO souhlasilo s konáním veřejné sbírky na opravu věžních hodin kostela sv. Petra a Pavla ve Volfarticích s tím, že ve věci
sbírky obec zastupuje starostka obce. Sbírka je na dobu neurčitou, je konána formou pokladniček a shromažďování
příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu.
Termínovaný vklad
ZO schválilo uložit v ČSOB a.s, termínovaný vklad na 12 měsíců ve výši 20 mil. Kč.
Dopravní obslužnost
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a Libereckým krajem Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK
na období 2020 – 2023.
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Ze života školy

VOLFARTICKÝ VLASTÍK – 6. 11. 2019
Historie je nuda! Dějiny jsou pouze souborem nezáživných letopočtů s cílem unudit žáka k smrti…
Naše škola, ve spolupráci s MAS LAG Podralsko a Vlastivědným muzeem v České Lípě, pozvala žáky na výlet časem.
Bystré hlavičky z deseti základních škol (Arnultovice, Horní Libchava, Nový Oldřichov, Okna, Polevsko, Prácheň, Prysk,
Sloup, Staré Splavy a Zahrádky) putovaly celé dopoledne „temným“ středověkem. Pětičlenné týmy plnily nelehké úkoly.
Ochutnávaly, tančily, bádaly, vyráběly, malovaly, šifrovaly, navštívily „kino“, hlasovaly v anketě „o krále českých hradů“
(zvítězil Bezděz), či si vyzkoušely, jaké to je být rytířem. Ani přítomní učitelé nepřišli zkrátka, čekala na ně zajímavá
přednáška Veroniky Ličaverové z Českolipské Ekoporadny Orsej a souboj ve vlastivědném „riskuj“.
Nejlépe vám však vylíčí bouřlivé události 6. listopadu sám slovutný kronikář Kosmas:
„V den šestý měsíce listu padajícího sjeli se do tvrze Volfartické nám hosti milí – z hradišť a osad blízkých i dalekých. Škola
naše do šatu středověkého převlékla se. Barvy pestré, chutě dávné, hudba fortelná a příběhy rytířské. Atmosféru zašlých časů
těch slavných učenci malí, skrze smysly své bystré všelice ochutnávati mohli. Z černé kuchyně mistra „Brambora“ Nárovce
vůně pokrmů rozličných linula se. Trubadúr Kalvín z „Řemdihů“ uším našim hrou na dudy, šalmaj a cistru lahodil. Na štíty
království českého – hrady – zevrubně s průvodcem nahlédli jsme, prevét i cimbuří prozkoumali. Meč, štít a zbroj rytířskou
na vlastní koži ozkoušeli. Sílu hradby vozové a chorálu husitského zakusili. Do tajů výzkumů historických archeoložka
z „Frišů“ malé učence zasvětila...“
Temný středověk? Ale kdeže!
Ve druhé fázi jsme se pak přesunuli do kulturního domu, kde děti zúročily nabyté vědomosti a pomocí hlasovacího zařízení
se je pokusily přetavit v body. Hrálo se o zajímavé ceny a s prázdnou neodjel nikdo. Do napínavého finále postoupily čtyři
nejlepší. Ale hlavní trofej, Volfartický Vlastík, byla jen jedna a letos zaslouženě ozdobí interiéry ZŠ Zahrádky. Žáci si krom
jiných pak odvezli i zásadní poznání – že studium dějin může být opravdu zábavné!
Historie, že je nuda? Ale kdeže!
Bc. Jakub Myška
Poděkování:
Děkujeme představitelům Obce za každoroční dotaci na výlety a akce pro dětí, díky níž můžeme pořádat výlety s dopravou
pro děti zdarma, a většinu akcí úplně zadarmo, dále za spolufinancování projektu Poznávání všemi smysly.
Děkujeme firmě Krofián za spolufinancování projektu Poznávání všemi smysly.
Akce na prosinec:
18. 12. – Vánoční program na Vodním hradu v České Lípě
19. 12. – školní výlet do skanzenu Třebíz na program Vánoce na statku
20. 12. – Vánoce ve škole
Oznámení pro rodiče a strávníky:
Po celou dobu vánočních prázdnin od 23. 12. 2019
do 3. 1. 2020 bude mateřská škola a školní jídelna uzavřena.
Obědy tedy nebudou rozváženy.
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Příjemný adventní čas,
krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2020
vám všem přejí děti a pracovníci
ze ZŠ a MŠ Volfartice.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VOLFARTICE
NA ROK 2020
Rozpočtové příjmy
Paragraf

Druhové třídění

Částka
v Kč

Daň z příjmů fyzických osob
placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob
placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob
vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Poplatek za provoz systému
shromažďování, .. a odstraňování
komunálních odpadů
Správní poplatky
Daň za hazardních her
Daň z nemovitých věcí

2 664 000

Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1340
1361
1381
1511
4112

1032
2122
3612
3613
3632
3639
3722
3725
3745
6171
6310

Neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu
Podpora ostatních produkčních
činností
Sběr a zpracování druhotných
surovin
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr s a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování
komunál. odpadu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací

Příjmy celkem v Kč

Daňové příjmy
Kapitálové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
celkem

52 000
226 000
2 101 000
300 000
5 261 000
18 000 000
260 000
10 000
50 000
400 000
150 000
720 000
25 000
260 000
100 000
120 000
100 000
10 000
100 000
30 000
1 000
400 000

31 340 000

29 324 000
37 000
1 829 000
150 000
31 340 000
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Rozpočtové výdaje
Paragraf
1014
1031
1032
1036
2143
2212
2219
2221
2292
2310
2321
2341
3113
3314
3319
3322
3326
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3745
4359
5213
5512
6112
6171
6310
6320

položka

Druhové třídění
Útulky pro zvířata
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních
činností
Správa v lesním hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních
komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost veřejnými
službami
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zem. krajině
ZŠ a MŠ
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních
památek
Pořízení, zachování a obnova
hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí
Ostatní záležitosti sděl. prostředků
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a
mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče
Krizová opatření
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací
Pojištění
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Částka
5 000
400 000
300 000
29 000
7 500
5 828 869
5 000
225 000
63 000
700 000
2 200 000
6 800 000
950 000
15 000
20 000
250 000
400 000
95 000
200 000
1 000
15 000
1 000 000
60 000
565 000
2 270 000
15 000
1 984 000
967 000
1 584 000
10 000
10 000
152 000
2 200 000
1 537 500
20 000
130 000

6399
6402
6409

Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let –
vratka volby

300 000

Ostatní činnosti

10 000

Výdaje celkem

31 340 000

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
celkem

16 131

16 985 000
14 355 000
31 340 000

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit buď písemně do 17. 12. 2019 nebo ústně na zasedání
Zastupitelstva obce Volfartice konaném dne 18. 12. 2019 od 17:00 hodin v budově č.p. 60 – kulturní sál ve Volfarticích.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá
první adventní neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy
adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo
svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání,
ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli
podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat
se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.

Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor
na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme také starší děti a domácí
mazlíčky.
Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého materiálu
o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí
či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení
domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých
stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby
na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované
suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit
požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace
a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechejme
pouze jako dekoraci.
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Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už objevují ojediněle, protože většina domácností dnes
využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky
nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také
několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek.

Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru zapnutý
sporák nebo vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít
k „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny,
je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně
použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.

Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i vánočních svátků, s efekty zábavní pyrotechniky,
jejíž používání má svá pravidla. V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně
závazná vyhláška. Také vypouštění lampionů štěstí je v některých městech a obcích zcela zakázáno.
Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.
Dodržujme vždy pokynů výrobce.
Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním nebo
případnému poškození sluchu.
Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uzavřených
prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice může zapálit například obložení balkonu či jiné hořlavé
materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

tisk na recyklovaný papír
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