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Výročí jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
V letošním roce uplyne 150 let od vzniku jednotky dobrovolných hasičů v naší obci. Ráda bych stávajícím
členům jednotky, ale i těm, kteří už členy nejsou, touto cestou poděkovala za jejich činnost. Velmi si vážím jejich
obětavosti, toho, že jsou ochotni věnovat svůj volný čas ve prospěch jiných, bez zaváhání pomáhají, kde
je to potřeba. Jsem moc ráda, že je v obci máme a přeji jim do dalších let jejich činnosti stejný elán, jako mají
doposud.
Mgr. Marie Bernátová, starostka obce

Nová obecně závazná vyhláška - konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích
Dne 15. září začne platit nová obecně závazná vyhláška obce, která se týká konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích. Od tohoto dne je zakázáno konzumovat alkohol na těchto místech:
autobusová zastávka U mostu, autobusová zastávka Volfartice, autobusová točna Obecní úřad,
autobusové zastávky Bytovky, autobusová točna Nová Ves, hřiště pro nejmenší a s lanovkou,
minibikepark a s altánem, hřiště Nová Ves, ochoz před obchodem včetně schodů, plocha před školou
a kostelem, areál hřbitova, plocha u rybníka pod školou, plocha u vodní nádrže.
Porušení tohoto zákazu bude řešit Policie ČR.

Vánoční strom
Hledáme vánoční strom na otočku. Měl by to být smrk nebo jedle, minimální výška 8 metrů, maximálně 12 metrů, rozvětvený do
všech stran (nejlépe samostatně rostoucí). Pokud takový strom máte, chcete jej skácet a věnovat obci, prosím, obraťte se na pana
místostarostu na tel.: 733 636 484.

Pozvánky
Vánoční dílna na tvrzi 28. 11. 2020
Letos se sejdeme na vánočním tvoření opět na oblíbené tvrzi od 9 do 16 hodin.
Můžete se těšit na zdobení adventních věnců s originálními přízdobami, pečení, mnoho rukodělných dílniček a samozřejmě
výborné občerstvení.
Přijďte se naladit na adventní čas, těší se na Vás členky spolku Slunovrat.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Mikulášské čertování s nadílkou 4. 12. 2020
Děti se můžou těšit na Mikulášské čertování plné zábavy.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Mikulášská zábava 12. 12. 2020
Zveme Vás na Mikulášskou zábavu, která se uskuteční 12. 12. 2020 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 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2020.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Rozsvěcení vánočního stromu – v rámci 1. adventního zastavení
V neděli 29. 11. 2020 se sejdeme u vánočního stromu na otočce.
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 koncert s názvem Staročeský advent.
Koncert se uskuteční v neděli 13. 12. 2020 v místním kostele.
Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím Mobilního rozhlasu, na vývěskách a internetových stránkách obce.
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Informace občanům
POZOR ZMĚNA !!!
Nebezpečný odpad

můžete odevzdat na sběrném místě, a to v neděli 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2020 od 14 do 16 hodin. Musíte mít s sebou kartičku
pro vstup do sběrného místa platnou pro rok 2020.
(Další termín sběru nebezpečného odpadu bude až na jaře 2021.) Toto nahrazuje ambulantní svoz nebezpečného odpadu, který
prováděla firma AVE dvakrát ročně. Do nebezpečného odpadu patří: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje,
vyjeté oleje, apod.

Nabídka obědů ze školy
Základní škola a Mateřská škola Volfartice opět od září roku 2020 nabízí možnost odebírání obědů ze školní kuchyně i pro cizí
strávníky. Cena jednoho oběda je 50 Kč včetně polévky.
Obecní úřad Volfartice nabízí občanům důchodového věku dovoz obědů až domů zdarma. Rozvoz obědů pracovníkem
obecního úřadu je od 11:00 hodin. Více informací na tel.: 487 837 111 - ZŠ a MŠ Volfartice.

Termíny svozu pytlů od domu – papír, plasty, nápojové kartony
- do konce roku 2020
1 x 14 dní v pondělí (sudý kalendářní týden, výjimka úterý 29. 9.)
Pytle si můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
14. září, 29. září | 12. října, 26. října | 9. listopadu, 23. listopadu | 7. prosince, 21. prosince

Sběrné místo - do konce října
Po zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu poplatník obdržel na obecním úřadě kartičku „Sběrné místo“ platnou pro rok
2020, se kterou lze ukládat odpady na sběrném místě. Připomínáme, že sběrné místo je otevřeno do konce října, a to každou neděli
od 14 do 16 hodin. Pokud chcete uložit odpad na sběrném místě, mějte kartičku vždy u sebe.

Volby 2020
V pátek 2. října a sobotu 3. října proběhnou v obci současně Volby do zastupitelstev krajů a Volby do Senátu Parlamentu
České republiky. Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat o týden později, tj. v pátek 9. října a sobotu 10. října
2020. Hlasovací lístky budou voličům včas dodány do schránek.
Upozorňujeme občany, že před hlasování ve volební místnosti musí předložit platný občanský průkaz a dle nařízení
Vlády ČR musí během hlasování použít roušku.

Podpora budování domovních čistíren odpadních vod
Již tři roky, a tím i tři výzvy pro příjem žádostí o dotaci na domovní čistírny odpadních vod, jsou za námi. Žádost podalo celkem
67 domácností, všechny byly schváleny. (Jedna z domácností bohužel musela dotaci vrátit, protože nedodržela podmínky dotace.)
Proto Zastupitelstvo Obce Volfartice opět vyhlásilo (v lednu 2019) Program pro poskytování dotací na výstavbu čistíren odpadních
vod (DČOV) na další dva roky.
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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
Aktuální termíny ukončení přijímání žádostí
vyhodnocení žádostí

1.9.2020
22.12. 2020
31.1. 2021

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.
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.
Pokud jste dotaci na čističku obdrželi, nezapomeňte na kolaudaci do dvou let od podepsání smlouvy o dotaci a na
povinnosti, které Vám uložil vodoprávní úřad a které vyplývají ze smlouvy o dotaci. V případě nedodržení budete muset
dotaci vrátit. Ti, co zprovoznili čističku v roce 2018, musí mít v letošním roce provedenou revizi (2 roky od zprovoznění
čističky).
Revizní zprávu je potřeba dát na Vodoprávní úřad v České Lípě a na Obecní úřad ve Volfarticích.
V případě nedodržení budete muset dotaci vrátit.
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Informace z jednání zastupitelstva obce
v období květen – srpen 2020

Účetní závěrka, hospodářský výsledek, závěrečný účet
ZO schválilo účetní závěrku a hospodářský výsledek školy za rok 2019.
ZO schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Hospodaření obce za leden – červen 2020
ZO schválilo hospodaření obce za leden – červen 2020. Příjmy ve výši 18 122 713,41 Kč, výdaje ve výši 10 274 383,67 Kč.
Prodej, nájem, pacht pozemků
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 1009/2, k.ú. Volfartice o výměře 1 111 m2.
ZO schválilo pronájem pozemku p.č. 816/1, k.ú. Volfartice o výměře 439 m2.
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ZO schválilo záměr pachtu pozemků 1023/5, 1203/6, 1203/7, 1214/2, 1219/2, 1228, 1230, 1235/3, 1236, 1238/5, 1242,
1249, k.ú. Volfartice, o celkové výměře 150 806 m2. Pozemky budou propachtovány jako celek. Minimální pachtovné
činí 37 702 Kč (0,25 Kč/1m2) za celek a 1 rok.
ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 93, k.ú. Volfartice sousedící s pozemkem p.č. 83, k.ú. Volfartice, o výměře
cca 40 m2 (bude určeno po rozměření).
Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 1/2020
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Volfartice č. 1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích. Celé znění
s mapkami najdete na internetových stránkách obce www.volfartice.cz.
Pravidla při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků v majetku Obce Volfartice
ZO vydalo aktualizaci Pravidel při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků v majetku Obce Volfartice, která je platná dnem
schválení. Celé znění najdete na internetových stránkách obce www.volfartice.cz.
Strategický rozvojový dokument obce
ZO schválilo Strategický rozvojový dokument obce Volfartice na období 2021 – 2025. Dokument je zveřejněn
na stránkách obce www.volfartice.cz.
Provozní řády dětských hřišť
ZO schválilo provozní řády dětských hřišť.
Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
ZO schválilo podat námitku k Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Námitka se týká přeložky
silnice I/13.
Vyjádření k posuzování vlivu na životní prostředí
ZO schválilo vyjádření obce k posuzování plánované stavby přeložky silnice I/13 z hlediska vlivu na životní prostředí.
Požadujeme, aby předložený záměr byl posuzován dle výše uvedeného zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, aby byla zpracována tzv. velká EIA.

š

Ze života školy

Prázdniny utekly jako voda a ZŠ a MŠ ve Volfarticích co nevidět opět ožije
1. září zahájíme nový školní rok. Úplně poprvé zasednou do školních lavic 4 prvňáčci, kteří v loňském školním roce nemohli
vzhledem k epidemiologickým opatřením prožít slavnostní zápis ani se zúčastnit již tradiční školy nanečisto. Snad se jim i přesto
bude ve škole líbit. Pět nových dětí přivítáme i v mateřské škole. Do MŠ můžeme ještě přijmout dvě děti, ale pouze do 30. září.
Další možnost přijetí do MŠ bude pro školní rok 2021/2022 v květnu 2021.
V letošním školním roce pokračujeme v projektu EU – Šablony II, který navazuje na úspěšný projekt Šablony I., a umožňuje nám
opět poskytovat některé kroužky, popř. doučování pro žáky zdarma, projektové dny a také další vzdělávání pro pedagogy.
Škola bude i letos zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol – žáci dostávají zdarma dvakrát do měsíce ovoce nebo
zeleninu, popř. ovocný nápoj, a každý týden mléko nebo mléčný výrobek.
Plánované akce MŠ a ZŠ na podzim:
V září se budeme těšit na tradiční podzimní výlet pro ZŠ i MŠ.
Zatím nemáme zprávu ze ZŠ a MŠ Zahrádky, zda uspořádá turnaj málotřídních škol ve vybíjené, který bývá v září. Dle doporučení
MŠMT se společné akce škol pravděpodobně zruší nebo přesunou do druhého pololetí.
V říjnu zahájíme zájmové kroužky v ZŠ podle zájmu dětí (nabídku poskytneme v druhé polovině září).
Již 3. ročník vědomostní soutěže málotřídních škol Volfartický Vlastík, kterou pořádáme pro málotřídní školy Českolipska
a Novoborska ve spolupráci s Obcí a MAS LAG Podralsko každý rok koncem října, pravděpodobně přeložíme na jaro.
V říjnu nebo počátkem listopadu bychom měli prožít týden s rodilou mluvčí paní Karen Campbel z USA. Tato akce měla
proběhnout již v březnu, byla však zrušena z důvodu uzavření škol.
Uskutečnění plánovaných akcí bude záviset na aktuálním vývoji epidemiologických opatření.
Organizační informace pro zákonné zástupce dětí v MŠ i ZŠ:
Zvýšená hygienická opatření budou probíhat i nadále: důkladné mytí a dezinfekce rukou po příchodu do školy i během dne,
opatření se mohou průběžně měnit dle aktuální situace.
Při nástupu do ZŠ a MŠ již nebude nutné potvrzení o bezinfekčnosti.
Všem dětem a jejich rodičům přeji, aby školní rok 2020/2021 byl úspěšný, zajímavý, plný poučení, zábavy a legrace.
Mgr. Jana Junková – ředitelka ZŠ a MŠ Volfartice
tisk na recyklovaný papír
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