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Obec v době koronavirové
Snad už je to za námi. Byla to pro všechny nová, ne vždy lehká zkušenost, která se, bohužel, může kdykoli zopakovat. Ze začátku
jsme všichni, včetně vlády, trošku tápali, co zařídit, jaká opatření udělat, jak sehnat ochranné pomůcky… Tato těžká doba ale měla
zároveň velmi kladnou stránku a tou byla vlna solidarity a snaha pomoci, která se mezi Vámi, našimi občany, ihned rozpoutala.
Řada žen šila celé dny (a noci) roušky z toho, co našly doma, mizely zásoby látek na sukně, šaty, sady povlečení,… Předávaly jsme
si střihy a zkušenosti, půjčovaly šicí stroje, sháněly materiál. Ten ale brzy skoro došel a my jsme měly po rouškách stále poptávku.
Proto jsme se na Vás obrátili s výzvou, zda by někdo doma něco vhodného k šití nenašel. A našel. Zásobili jste nás dostatečně a my
jsme mohly vyrábět roušky dál. Celkem jsme jich ušily cca 1 500, dodaly je do českolipské nemocnice, několika domovů
důchodců, pošťačkám, popelářům,… I naši senioři byli zásobeni, těm jsme navíc rozdali dezinfekci, kterou jsme získali
od Libereckého kraje.
Z řad Vás, občanů, se přihlásilo i několik dobrovolníků, kteří pomáhali seniorům především s nákupy.
Ale nebyla to jen výroba ochranných pomůcek a pomoc seniorům. Jednotka dobrovolných hasičů poskytla do českolipské
nemocnice stan pro příjem pacientů, darovala personálu i jednorázové ochranné obleky, hasiči rozváželi dezinfekci na obce.
Všem, kteří nezištně pomohli, patří opravdu velký dík, velmi si toho vážím.
S úctou a vděčností
Mgr. Marie Bernátová, starostka obce
P.S. Šité roušky nevyhazujte, třeba se v budoucnu (bohužel) budou hodit.
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Pozvánky
Volfartická pouť 29. 8. 2020
přesunuto z června

Den dětí
Jedeme do Afriky 27. 6. 2020

Srdečně Vás zveme na Volfartickou pouť, která se bude
konat v kulturním sále a jeho okolí. Bližší informace
najdete včas na vývěskách, internetových stránkách
obce a v Mobilním rozhlasu.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na
rozloučení s trochu netradičním školním rokem. Bližší
informace najdete na vývěskách, Ti, kteří jsou
zaregistrováni v Mobilním rozhlasu, obdrží zprávy
i touto cestou.
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Informace občanům
Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Volfartice č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatnost tohoto místního poplatku do 28. února, nebo ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 28. února a do 30. června.
Upozorňujeme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili nebo uhradili jen polovinu
poplatku, aby v termínu do 30. června 2020 vše zaplatili, a to buď:
v hotovosti na obecním úřadě,
nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 287474085/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo domu.

Veřejná sbírka na opravu věžních hodin kostela v obci pokračuje
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.
Přispívat můžete i nadále, třeba do pokladničky, 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 další příspěvky předem děkujeme.

Termíny svozu pytlů od domu – papír, plasty do konce roku 2020
1 x 14 dní v pondělí
(sudý kalendářní týden, výjimka úterý 7. 7. a 29. 9.)
Pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
8. června,
7. července,
3. srpna,
14. září,
12. října,
9. listopadu,
7. prosince,

22. června
20. července
17. srpna,
29. září
26. října
23. listopadu
21. prosince

31. srpna

Vodovod Nová Ves
Vzhledem k zájmu občanů a majitelů nemovitostí v části Nová Ves o výstavbu vodovodu, zadala Obec dopracování projektové
dokumentace na hlavní řad. O dalším postupu budeme občany Nové Vsi informovat.

Hřbitov
Prosíme všechny, kteří se starají o hroby na hřbitově, aby kolem nich uklízeli, nic neodkládali za hroby. Jedná se především
o odklizení skleněných obalů od svíček, váz atd. Tyto předměty znemožňují údržbu hřbitova. Pokud se něco za hroby nalézá,
ukládáme to 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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Podpora budování domovních čistíren odpadních vod
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?

II. termín

zahájení přijímání žádostí
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.

Nabídka rozvozu obědů Bistra u Horníků
V době prázdnin, kdy bude školní jídelna uzavřena, přinášíme nabídku dovozu hotových jídel z 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 70 Kč
dovoz zdarma
objednávky na tel. číslech: 605 501 588, 607 511 741
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Sběr nebezpečného odpadu, výrobky pro zpětný odběr
Nově se bude nebezpečný odpad odevzdávat na sběrném místě vždy v neděli v měsíci září,
tj. 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2020 od 14 do 16 hodin. Ambulantní svoz, který prováděla firma AVE, se ruší.
Do nebezpečného odpadu patří: AKU baterie, plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje – nutno odevzdávat v uzavřené
nádobě, odřezky polystyrenu.
Dále je možno ukládat pneumatiky. Výrobky pro zpětný odběr je možno odevzdávat na sběrné místě i jindy než v září –
každou neděli od dubna do října od 14 do 16 hodin.
Výrobky pro zpětný odběr jsou: lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektro nářadí, elektronické
hračky, apod.
POKUD CHCETE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ ULOŽIT ODPAD, MUSÍTE SE PROKÁZAT KARTIČKOU
DO SBĚRNÉHO MÍSTA – K VYZVEDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADU.
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
únor – duben 2020

Hospodaření leden – březen 2020
ZO schválilo hospodaření obce za leden až březen 2020. Příjmy ve výši 8 856 866,10 Kč, výdaje ve výši 6 049 101,87 Kč.
Účetní závěrky, návrh závěrečného účtu obce
ZO schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Volfartice za rok 2019.
ZO schválilo účetní závěrku Obce Volfartice za rok 2019.
ZO vzalo na vědomí návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019.
Dotace
ZO schválilo podání těchto žádostí o dotaci z Programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
na rekonstrukci požárního vozidla.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje.
Dary, příspěvky, dotace z rozpočtu obce:
ZO schválilo poskytnout dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod.
ZO schválilo poskytnout Farnosti Volfartice dotaci ve výši 340 000 Kč na spolufinancování opravy střechy věže
a restaurování kříže a makovice kostela sv. Petra a Pavla.
ZO schválilo poskytnout organizaci Hospic sv. Zdislavy dar ve výši 3 480 Kč.
ZO schválilo poskytnout dar ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Volfartice
ZO schválilo poskytnout dar ve výši 15 000 Kč sdružení Slunovrat Volfartice z.s.
ZO schválilo podpořit formou nákupu reklamní plochy zakoupení vozidla pro Dětský domov v České Lípě.
Stavby, zakázky
ZO schválilo nebo vzalo na vědomí zhotovitele těchto staveb a zakázek:
Oprava místních komunikací – DOKOM FINAL, s.r.o., Děčín
Rekonstrukce veřejného osvětlení – další etapa – Otto Žítek – Elos, Česká Lípa
Obnova mostu M-05 – ZEPS s.r.o., Cvikov
Výstavba minibikeparku – DIRTY Parks, s.r.o., Jičín
Rekonstrukce požárního vozidla – ANZA, s.r.o., Chlumec nad Cidlinou
Nájem, prodej pozemků
ZO schválilo záměr pronájmu a pronájem pozemku p.č. 213, k.ú. Volfartice.
ZO schválilo záměr pronajmout pozemek p.č. 816/1, k.ú. Volfartice.
ZO schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 1009/2, k.ú. Volfartice.
ZO vzalo na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 1025/4, 996/2, 998/4, vše k.ú. Volfartice,
do 31. 12. 2021.
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Ohlédnutí
TJ Sokol Volfartice
ohlédnutí za sezónou 2019/2020

Sezóna 2019/2020 se odehrávala převážně v duchu boje o udržení našeho ,,A-týmu“ v Okresním přeboru 1.třídy (OP1) a ve snaze
dát prostor naší Volfartické mládeži v ,,B-týmu“ a to v Okresním přeboru 2.třídy (OP2). Teď, na konci letošní sezóny, můžeme
prohlásit, že se nám oba úkoly povedly. A-tým dokázal vybojovat udržení a může se těšit na další sezónu v OP1, kde na nás bude
čekat opět silná konkurence, ale na kterou se všichni těšíme.
Z pohledu B-týmu to byl také velice úspěšný rok, kdy se naše mladé naděje (M.Čálek; F.Reichmann
a V.Reichmann) staly stabilní součástí týmu a pravidelně nastupují téměř ke všem soutěžním
utkáním OP2.
Věříme, že příští rok se nám povede v tomto trendu pokračovat, přihlásíme do soutěží opět obě
družstva a že se nám bude ,,za stoly“ dařit stejně anebo snad i o něco lépe.
Příspěvek poskytla TJ Sokol Volfartice
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Ze života školy
VOLFARTICE V CELOREPUBLIKOVÉM FINÁLE!

Co dělají děti, když jsou školy zavřené? Trénují angličtinu! V digitální aplikaci WocaBee si zábavnou formou rozšiřují svou slovní
zásobu. Každý den vloží vyučující do aplikace nový "balík" slovíček. Jednou za týden si studenti svůj "skill" ověří v testíku.
Za svou aktivitu jsou "pupils" odměňováni body - čím více zadaných úkolů splní, tím více bodíků získají -dostanou-li se nad
vyučujícím zadaný limit, vyslouží si parádní jedničku za aktivitu.
Namísto opisování slovíček do sešitů a mnohdy nezáživného biflování se tak žáci pohybují v atraktivním virtuálním prostředí,
ve kterém se někteří cítí "like a fish in water" - čemuž odpovídá i velmi pozitivní odezva a to jak ze strany samotných žáků, tak jejich
"parents". A některým výuka skrz moderní aplikaci doslova očarovala. Jak jinak si totiž vysvětlit, že jindy nepříliš aktivní žáci nyní
září jako skutečné "stars"? Konkrétně jde o 4. ročník ZŠ Volfartice. Zásluhou Adama H. a Davida V. zvítězili čtvrťáci v okresním
kole jarního šampionátu Wocabee. Postoupili do krajského kola soutěže, kde se utkali v těžké konkurenci škol celého libereckého
kraje a opět ukázali skvělou formu a zvítězili! Díky své aktivitě si vybojovali postup do celostátního kola jarního šampionátu
WocaBee.
Soutěž končí 17. 5. a tak nezbývá než držet Volfartickým reprezentantům palce a popřát jim do finále "good luck"!
Bc. Jakub Myška
20. května přišla skvělá zpráva: Naši čtvrťáci se umístili v celostátním kole na úžasném 2. místě v kategorii tříd. V kategorii
jednotlivců skončil Adam Hazucha na 7. místě a David Vícha na 9. místě. Klukům patří velká gratulace.
Na tomto místě vždy uvádíme, co nás ještě čeká do konce školního roku – a nebývá toho málo. Bohužel, v letošním zvláštním
období nemůžeme jet ani na školní výlety, které jsme měli naplánované, ani do knihovny na pasování prvňáčků na čtenáře,
ani se setkávat s ostatními málotřídními školami na pravidelných předprázdninových společných akcích, na které se vždy velmi
těšíme (Tyjátr ve Sloupu, florbal v Horní Libchavě, fotbal na Polevsku, atletický trojboj v Brništi).
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Ze všeho nejvíc nás ale mrzí, že letos nemůžeme uspořádat slavnostní akademii. Poprvé jsme ji museli zrušit cca před deseti lety.
To nás postihla epidemie neštovic, kdy onemocněla více než polovina dětí. Letos ji musíme bohužel zrušit podruhé. Mrzí nás to,
protože se nemůžeme tradičně slavnostně rozloučit s předškoláky a páťáky. Přesto se pokusíme jim to v rámci možností vynahradit, jak nejlépe budeme umět.
Jedna společná tradiční akce probíhala i v období zavřených škol. Každoročně se zúčastňujeme výtvarné soutěže málotřídních
škol, kterou pořádá ZŠ a MŠ Okna. Každá škola odevzdá během měsíce ledna většinou deset výtvarných prací žáků vždy na určité
téma. Zpravidla v březnu proběhne vernisáž všech prací spojená s výstavou ve vestibulu kina v Doksech. Na této vernisáži odborná
porota vybírá z každé školy jeden obrázek, který se stane součástí nástěnného kalendáře pro příští rok. Letos se měla vernisáž konat
25. března. Epidemie nemoci Covid-19 a zavření škol ji však překazily. Nepřekazily ale výběr obrázků do kalendáře na rok 2021.
Po celý měsíc duben probíhalo hlasování o nejlepší obrázek z každé školy na téma K pramenům. Za naši školu nejvíc hlasů získal
obrázek Anežky Erbenové. Moc gratulujeme.

Poděkování
Velké poděkování patří všem našim žákům, kteří se tak zodpovědně zapojili do distanční výuky. Velký dík a náš obdiv patří také
rodičům, prarodičům a dalším příbuzným, kteří s námi skvěle spolupracovali a dětem v jejich novém způsobu učení obětavě
pomáhali. Období zavřených škol nebylo pro nikoho z nás jednoduché, ale přesto jsme společnými silami dokázali tuto dobu
překonat a do školy jsme se všichni vrátili s nadšením. Díky, díky, díky.
Děkujeme paní starostce a zastupitelům Volfartic za každoroční příspěvek na výlety a kulturní akce pro děti.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů za pomoc při akcích školy.
Zápis do MŠ
V řádném termínu zápisu byly podány čtyři přihlášky do MŠ, všem bylo vyhověno.
Žádáme rodiče přijatých dětí, aby si vyzvedli nebo stáhli z našich webových
stránek www.zsmsvolfartice.cz evidenční listy dětí a nechali je koncem srpna
potvrdit pediatrem.
Upozorňuji, že předškolní vzdělávání je pro pětileté děti, tzn. ty, které dosáhnou
ve školním roce 2020/2021 šesti let věku, povinné v rozsahu nejméně 4 hodiny
denně.
Přejeme všem krásnou bezkoronavirovou dovolenou, mnoho pěkných zážitků
a pohodové léto. Těšíme se na shledanou 1. září v novém školním roce.
My všichni ze ZŠ a MŠ Volfartice
tisk na recyklovaný papír
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