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Informace

Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Volfartice č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatnost tohoto místního poplatku do 28. února a nebo ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. června.
Vyzýváme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili, aby tak neprodleně učinili
v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním převodem na účet obce č. 6425421/0100. Známku na popelnici platnou
pro rok 2015 či pytle na odpad je možno si po zaplacení poplatku vyzvednout na obecním úřadě.
Upozorňujeme, že od 1. 3. 2015 již nejsou vyváženy popelnice bez známky na rok 2015.
Novela zákona o odpadech platná od ledna letošního roku zpřísnila povinnost třídit odpady. Jistě víte, že dosud se musí
třídit plasty, papír a sklo. Upozorňujeme, že pokud se tyto komodity objeví v popelnici, je to důvod k jejímu nevyvezení.
Navíc se začíná třídit zelená složka bioodpadu (tráva, listí, větve, atd.) a kovy - NEPATŘÍ DO POPELNICE. Od 1. 4. 2015
bude sběrným místem pro bioodpad a kovy areál bývalé sběrny. Tyto odpady zde bude možno bezplatně ukládat od 7 do 15
hodin v pracovní dny a dále v neděli od 14 do 16 hodin.
Pokud budete chtít ukládat ve všední den, je NUTNO NEJDŘÍVE ZAVOLAT na tel.: 733 694 818, pro neděli to neplatí.

Sběrové dny
2. května 2015 - Sběr nebezpečného odpadu, výrobků pro zpětný odběr a PNEUMATIK.
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.
9. a 10. května 2015 - Sběr velkoobjemového komunálního odpadu
Do velkoobjemového odpadu patří: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ.

Kontejner na textil

Očkování psů

U budovy základní školy je umístěn kontejner

V pátek 3. dubna 2015 opět proběhne

na použitý textil a obuv.

očkování psů, přesný časový harmonogram

Prosím, vhazujte jen čisté věci,

bude zveřejněn na vývěskách v obci

nejlépe v igelitových taškách

a na internetových stránkách obce

nebo krabicích.

www.volfartice.cz
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Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2014
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2014
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí

677
+ 18
+ 10
- 30
- 5

Stav obyvatel k 31.12.2014

670 občanů trvale bydlících

Celkem občanů trvale hlášených v části Volfartice:
Celkem občanů trvale hlášených v části obce Nová Ves:

605 (285 mužů, 320 žen)
65 (30 mužů, 35 žen)

Průměrný věk obyvatel:

39,045

u

občanů trvale bydlících
(9 mužů, 9 žen)
(6 chlapečků, 4 holčičky)
(11 mužů, 19 žen)
(2 muži, 3 ženy)

Události v roce 2014

Opravy, výstavba, jiné:

Kulturní akce:

Opravy sedmi místních komunikací
Rekonstrukce mostu u č.p. 75
Oprava podlah a osvětlení v přízemí školy
Dokončení rekonstrukce č.p. 60 – prodejna, kulturní sál
Zabezpečovací zařízení pro č.p. 60
Oplocení areálu bývalé sběrny
Zateplení a obnova fasády č.p. 74
Nákup vybavení do kulturního sálu
Nákup lavic a stolů pro venkovní prostory u č.p. 60

Služby občanům:

Masopust pro děti
Oslava MDŽ
Velikonoční dílna
Pálení čarodějnic
Den dětí
Volfartická pouť
Mikuláš
Vánoční dílna na tvrzi
Adventní koncert
Adventní zastavení
Pravidelná setkání seniorů,
Klubu maminek a Dámského klubu

Sportovní akce:

služby Czech Point
veřejný internet
ověřování podpisů a listin
místní knihovna
pronájem traktoru
pronájem kulturní místnosti
možnost zapůjčení pípy
stravování pro cizí strávníky – školní jídelna
bezplatný rozvoz obědů pro seniory
svoz velkoobjemového odpadu – 2x ročně
svoz nebezpečného odpadu – 2x ročně
pytle na nápojové kartony zdarma
E-box pro drobné elektrospotřebiče a baterie v budově OÚ
Box na použité náplně do tiskáren v budově OÚ
Kontejner na použitý textil – u školy
SMS sender – hromadné rozesílání zpráv občanům
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Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Žádosti o dotace:
Nadace ČEZ – obnova aleje od školy k rybníku
Ministerstvo dopravy ČR na odstraňování povodňových škod – 5 žádostí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
v roce 2013 – 5 žádostí
Liberecký kraj – podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji
Liberecký kraj – oprava výklenkové kapličky
Liberecký kraj – výsadba zeleně u hřiště
Přidělené dotace:
Nadace ČEZ – obnova aleje od školy k rybníku
Liberecký kraj – oprava výklenkové kapličky
Liberecký kraj – výsadba zeleně u hřiště
Ministerstvo dopravy ČR na odstraňování povodňových škod – 4 žádosti – obdrženy registrační listy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
v roce 2013 – 1 žádost
Vydané dokumenty:
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Pravidla pronájmu kulturního sálu
Pravidla při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků v majetku obce
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Domovní řád pro č.p. 74 a 236
Územní plán Volfartice
Poskytnuté příspěvky:
příspěvek ve výši 50 000 Kč základní a mateřské škole na výlety, kulturní programy pro děti a na kurz plavání
příspěvek ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Volfartice
příspěvek ve výši 15 000 Kč o.s. Slunovrat
příspěvek ve výši 5 000 Kč na provoz sociální služby – Denní a pobytové služby, Česká Lípa
příspěvek ve výši 2 000 Kč – Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
příspěvek ve výši 3 000 Kč Městské knihovně Česká Lípa na nákup nových knih do místní knihovny
příspěvek ve výši 2 000 Kč na soustředění dětí v aerobiku
příspěvek ve výši 3 000 Kč na divadelní představení pro děti
příspěvek ve výši 1 000 Kč na soutěž dětí v aerobiku
příspěvek ve výši 50 000 Kč na opravu střechy kostela
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
prosinec 2014 – únor 2015

Rozpočet, rozpočtový výhled
ZO schválilo rozpočet na rok 2015. Příjmy i výdaje ve výši
23 918 049 Kč. Dále ZO schválilo rozpočtový výhled
na období 2016 – 2018.

Pronájem nemovitého majetku
ZO schválilo nabídnout k pronájmu stavbu – vodní dílo
označené jako „Volfartice – Nová Ves – rozšíření vodovodních řadů – I. Etapa“. Stavba byla pronajata SVS Teplice,
a.s.
ZO schválilo nabídnout k pronájmu byt v č.p. 74. Byt byl
pronajat paní Lence Padrtové, Volfartice.

Hospodaření obce za rok 2014
ZO schválilo hospodaření obce za rok 2014. Příjmy
po konsolidaci činily 21 584 539,70 Kč – rozpočet splněn
na 104,89 %, výdaje po konsolidaci činily 18 160 570,66 Kč
– rozpočet splněn na 88,25 %.

Příspěvky, dary
ZO schválilo poskytnout příspěvkové organizaci Denní
a pobytové sociální služby , Česká Lípa, dar ve výši 5 000 Kč
na činnost v roce 2015.
ZO schválilo poskytnout Centru pro zdravotně postižené
Libereckého kraje dar ve výši 2 000 Kč na činnost v roce
2015.
ZO schválilo poskytnout TJ Sokol Volfartice neinvestiční
transfer ve výši 15 000 Kč.

Územní plán
ZO vydalo Územní plán Volfartice. Územní plán je zveřejněn
na stránkách obce, k nahlédnutí na obecním úřadě.
Obecní lesy
ZO schválilo plán práce v obecních lesích v roce 2015.
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Veřejně prospěšné práce
ZO schválilo přijmout od března pět pracovníků na veřejně prospěšné práce.
Pasport místních komunikací a dopravního značení
ZO schválilo aktualizovat pasport místních komunikací a dopravního značení v obci.
Odpady a vše co s nimi souvisí
ZO schválilo zakoupit od firmy SOME J. Hradec, s.r.o. štěpkovač PEZZOLATO PZ 140. Ten bude využíván k likvidaci bioodpadů.
ZO schválilo zadat Ing. Janu Slavíkovi, PhD., zpracování studie Optimalizace odpadového hospodářství obce.
ZO schválilo, aby Ing. Vaněk vypracoval projekt na stavbu sběrného místa – objekt bývalé sběrny.
Vodní nádrž, výsadba
ZO schválilo, aby firma GABRIEL, s.r.o. zpracovala projekt revitalizace vodní nádrže a okolí – projekt hydrogeologických prací
ZO schválilo cenovou nabídku firmy GABRIEL, s.r.o. na výsadbu pod hřištěm. Akce bude zčásti hrazena z Dotačního fondu
Libereckého kraje.
Veřejné osvětlení
ZO schválilo záměr opravit veřejné osvětlení od bývalé hospody ke škole a k rybníkům.
Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – na opravu veřejného osvětlení od bývalé hospody
ke škole a k rybníkům
ZO schválilo podat žádost o dotaci z programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji na pořízení ochranných
prostředků požární ochrany.
ZO vzalo na vědomí přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na výsadbu pod hřištěm.
ZO vzalo na vědomí přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na opravu výklenkové kapličky.
Nákup traktoru a kontejnerového nosiče
ZO schválilo nákup traktoru a kontejnerového nosiče. Bude využíván pro odvoz odpadů, údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu
a práci v lese.
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Základní škola a mateřská škola
Zápis do 1. ročníku

Dne 11. února proběhl v ZŠ a MŠ ve Volfarticích zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/16. Zápisu se letos zúčastnilo 6 dětí,
které všechny v září nastoupí do 1. třídy. Přejeme budoucím školáčkům, aby se jim ve škole líbilo.
Mgr. Jana Junková – ředitelka školy

Plánované akce školy únor - květen :
oblastní kolo recitační soutěže v Prysku - postupují vítězové jednotlivých kategorií školního kola
– Barunka Medunová, Romanka Hubálková, Péťa Zítko, Kája Heřman a Nikolka Havránková
velikonoční dílna a jarmark
projektové dny ke Dni Země
zábavné odpoledne s Azýlkem Bucifálkem
Beseda o dravcích a sovách
hasičský den
Sloupský tyjátr
návštěva knihovny v České Lípě
pasování prvňáčků na čtenáře
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Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 - 13. 5. 2015
Přihlášky a žádosti o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek školy. Vyplněné žádosti
a pediatrem potvrzené přihlášky budou přijímány 13. 5. 2015 od 14 do 16 hodin. Každé přihlášce bude přiděleno registrační
číslo.
Do 15. 6. 2015 bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí dětí do mateřské školy. Seznam přijatých dětí, respektive jejich registračních
čísel bude vyvěšen na webu školy a vstupních dveřích školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům dětí poštou.
Na webových stránkách školy www.zsmsvolfartice.cz jsou zveřejněna kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy. Kritériem
není pořadí přihlášky.
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Kam ve volném čase

Velikonoční dílna ve škole – 28. 3. 2015
Zveme všechny děti s rodiči, jako již každoročně, na velikonoční tvoření. Akci pořádá o.s. Slunovrat ve spolupráci se Základní
školou a Mateřskou školou Volfartice, jednotkou JSDHO a Obcí Volfartice. Těšíme se na Vás v sobotu 28. 3. 2015 od 9 hodin
v budově školy. Chybět nebude spousta velikonočních dílniček, upletete si pomlázku, upečete Jidáše, ozdobíte kraslice, vytvoříte
si velikonoční přáníčka a další pěkné dekorace. Děti se mohou těšit na divadelní představení. Akci ukončíme vynesením Morany.
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – 4. 4. 2015
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Volfartice pořádá pro občany a přátele Volfartic turnaj ve stolním tenisu o hodnotné ceny,
a to ve všech věkových kategoriích.
Kde: Volfartice, tělocvična školy
Přihlášení: přímo na místě nebo e-mailem: Tomo29@seznam.cz
Startovné se neplatí.
Více informací naleznete v dostatečném předstihu na vývěskách, na internetových stránkách obce a na internetových stránkách
TJ Sokol Volfartice: www.sokolvolfartice.estranky.cz
Pálení čarodějnic – 30. 4. 2015
Jako již každoročně pořádají hasiči z Volfartic spolu Pálení čarodějnic. Buřtíky zdarma, občerstvení zajištěno. Bližší informace
naleznete na vývěskách a internetových stránkách obce.
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DÁMSKÝ KLUB

Programy probíhají zpravidla 1x měsíčně v budově
obecního úřadu v Klubu maminek Vlčátka
v pátek od 18 hod, jsou otevřeny ženám všeho věku.
Příspěvek na materiál bývá 50 Kč na osobu.
20. 3. velikonoční drátkované korálkové vajíčko
24. 4. výklad karet – malé seznámení s tajemstvím výkladu karet
22. 5. zalévání do pryskyřice
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Klub maminek VLČÁTKA

Milé maminky,
zveme vás srdečně do Klubu maminek Vlčátka. Scházíme se každý čtvrtek, s dětmi si hrajeme a tvoříme. Vstup zdarma.
Přijďte posílit naše řady.
Březen
12. 3. Záložka – barevné puntíky, dozdobení vlnou, básnička Jaro
19. 3. Sádrová velikonoční ozdoba – lití a zdobení, jarní písnička
26. 3. Výroba velikonočního přáníčka, otisk ruky – prstové barvy
Duben
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.

Nazdobení velikonočního vajíčka - technika lepení, koleda Hody
Voláme jaro: malování jarní louky - zapouštění barev, koláž, písnička Jaro
Velká ovečka na zeď, tvoření z různých metriálů, lepení, stříhání
Zápich kuřátko – trhání papíru, lepení. písnička Jaro
Vytváření výzdoby do oken na pozdní jaro a léto, malování květinek

Květen
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.

Přáníčko ke Dni maminek, písnička Voláme sluníčko, hra na hudební nástroje
Malování sluníčka - prstové barvy, básnička Sluníčko
Hra s víčky, koláž, lepení sluníčka na karton
Vyrobíme si veselé kolíčky – kytičky, písnička Kytka
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jak vypadal rok 2014 z pohledu hasičů?
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Volfartice zasahovala v loňském roce
celkem pětkrát.
Třikrát vyjížděla jednotka k požáru a dvakrát zajišťovala technickou pomoc.
Zmínil bych především požár Volfartické skládky, který byl velmi náročný,
vzhledem k svému rozsahu a tropickým teplotám.
Rád bych touto cestou poděkoval členům jednotky za jejich obětavé nasazení
a skvělou práci, kterou pomohli druhým v nouzi.
Pavel Rohlena – velitel JSDHO
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Místní knihovna

Knihovna je umístěna v 1. patře obecního úřadu, otevřeno je 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.
Nové knihy:
Jonasson, J.: Analfabetka která uměla počítat
Boček, E.: Poslední aristokratka
Formánek, J.: Úsměvy smutných mužů
James, E. L.: Padesát odstínů šedi
Žáček, J.: Chytré pohádky pro malé rozumbrady

Flynnová, G.: Zmizelá
Nesbo, J.: Přízrak
Hnízdil, J.: Zaříkávač nemocí – Chcete se léčit nebo uzdravit?
Mačingová, A.: Zhubněte jednou provždy
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TJ Sokol Volfartice
V novém vydání Volfartického občasníku bychom Vás rádi informovali, že i nadále se bojujeme na všech frontách o co nejlepší
výsledky. A-mužstvo má před sebou klíčové boje ve snaze o účast v baráži o KP2, protože i nadále se dělíme o poslední místo
s družstvem Studence. Oproti tomu B-tým zatím v OP2 nadále drží krásné druhé místo, avšak první pozice České Lípy vypadá pro
nás nedostižně. Nicméně i toto je veliký úspěch, protože se pro některé jedná o premiérovou soutěžní sezónu.

Na posledním zasedání zastupitelstva obce nám byl opět schválen příspěvek, tentokrát na rok 2015. Obci bychom tímto chtěli velmi
poděkovat a zároveň Vás informovat, že i letos se chystáme uspořádat již tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pro občany
Volfartic.
Pevně věříme, že letos bude účast hojnější než v předchozích ročnících.
O turnaji Vás budeme blíže informovat v budoucnu na našich stránkách.
Děkujeme a držte nám i nadále palce
- TJ Sokol Volfartice -
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Diakonie Broumov
sociální družstvo

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace
koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Od 4. 5. do 7. 5. 2015, od 8 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin je možno donést věci do sbírky na obecní úřad.

Více na
www.diakoniebroumov.org
www.facebook.com/broumovdiakonie

tisk na recyklovaný papír
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