Informační leták Obecního úřadu Volfartice

1. číslo

Volfartický občasník
č. e. MK ČR E 18619

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 1. března 2012
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Informace

Rejstřík trestů - změna ve správním poplatku
Od 1.1.2012 se zvyšuje správní poplatek z 50,- Kč na 100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
O výpis z rejstříku trestů si můžete požádat i na našem obecním úřadě.

Poděkování

Změna úředních hodin na
Obecním úřadě ve Volfarticích

Panu Milanu Dolejšímu za sponzorský dar škole.

Plán kulturních akcí na rok 2012
Duben

Velikonoční zábava
Čarodějnice

Červen

Den dětí
Petropavlovská pouť

Září

Loučení s létem

Od 1.2.2012 došlo ke změně úředních hodin, resp. dní
na Obecním úřadě ve Volfarticích:
PONDĚLÍ 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00 hodin (původně úterý)
STŘEDA 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00 hodin

Změna hodin pro veřejnost pošty Volfartice
Listopad Posvícení
Prosinec Mikulášská besídka
Adventní koncert

S účinností od 1.1.2012 se také změnily hodiny pro veřejnost
pošty Volfartice:
PONDĚLÍ, STŘEDA a PÁTEK 14:00 - 16:15 hodin
ÚTERÝ, ČTVRTEK
8:00 - 10:15 hodin

Zlatý erb 2012
soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí
Obec Volfartice se stejně jako v minulém roce přihlásila do této soutěže, jejímž cílem je podpořit modernizaci místní a regionální
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů
s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České
republiky.
I vy – uživatelé obecních stránek se můžete této soutěže zúčastnit a dát tak svůj hlas pro cenu veřejnosti své obci. Hlasovat můžou
všichni, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasy je možné posílat až do počátku
dubna.
Podpořte naši obec svým hlasem na webových stránkách obce www.volfartice.cz, ikonka „Zlatý erb“, děkujeme.
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Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2011
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2011
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí
Stav obyvatel k 31.12.2011

654 občanů trvale bydlících
+ 28 (9 mužů, 19 žen)
+ 5 (4 chlapečci, 1 holčička)
- 27 (12 mužů, 15 žen)
- 3 (1 muž, 2 ženy)
657 občanů trvale bydlících

Celkem občanů trvale hlášených ve Volfarticích:
Celkem občanů trvale hlášených v části obce Nová Ves:

603 (286 mužů, 317 žen)
54 (25 mužů, 29 žen)

Počet osob do věku 17 let:
Počet dospělých (od 18 let):

128
529

Průměrný věk obyvatel:

u

38,26

Události v roce 2011 z pohledu obce a obecního úřadu
Kulturní akce:

Služby občanům:
služby Czech Point
veřejný internet
ověřování podpisů a listin
místní knihovna
pronájem traktoru
pronájem kulturní místnosti
stravování pro cizí strávníky
bezplatný rozvoz obědů pro seniory
svoz velkoobjemového odpadu - 2x ročně
svoz nebezpečného odpadu – 2x ročně
umístění E-boxu pro drobné elektrospotřebiče
v budově obecního úřadu
hromadné rozesílání SMS občanům – pozvánky na akce,
varovné informace,....
rozšíření internetových stránek obce o interaktivní mapy

Masopust
Vítání občánků
Velikonoční zábava
Pálení čarodějnic
Petropavlovská pouť
Loučení s létem
Mikuláš
Adventní koncert
Sportovní akce:
Cyklovýlet k Máchovu jezeru
Sjíždění Ploučnice

Opravy, akce:
výměna vchodových dveří u domů č.p. 74, 236 a budovy obecního úřadu
dokončení výměny oken v budově obecního úřadu
nákup a instalace dopravních značek na místních komunikacích
stavba garáže pro požární vozidlo
oprava hasičské zbrojnice
poskytnutí neinvestičních transferů těmto spolkům: o.s. Slunovrat, TJ Sokol Volfartice – stolní tenis
rozšíření veřejného osvětlení
finanční příspěvek na nové knihy do místní knihovny
poskytnutí příspěvku škole ve výši 30 000 Kč jako příspěvek na ozdravný pobyt, školní výlety a kulturní akce
projektová dokumentace – přístřešek pro vozidla u obecního úřadu
projektová dokumentace – zateplení a obnova fasády č.p. 74
projektová dokumentace – obnova rybníků pod školou
dokončení obnovy hřiště pro „náctileté“
nákup vybavení pro Malé hasiče
příspěvek na soustředění dětí v aerobiku
výměna oken v budově základní a mateřské školy
podání námitek k návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
opravy odvodnění místních komunikací
bezplatný převod přívěsného vozíku za hasičské auto do majetku obce
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Žádosti o dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj – „Aby se nám do školy pěkně šlo“
Grantový fond LK – „Bezpečně do školy“
Grantový fond LK – Rekonstrukce mostu Volfartice
Grantový fond LK – Zpracování územních plánů
Fond požární ochrany LK – Stavební úpravy požární zbrojnice včetně vybudování sociálního zařízení a vodovodní
přípojky
Fond požární ochrany LK – Nákup plovoucího čerpadla a elektrocentrály
Fond požární ochrany LK – Pořízení cisternové automobilové stříkačky
Státní zemědělský intervenční fond – Výměna oken v budově základní a mateřské školy
Rozpočet LK – žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v obecních lesích
Ministerstvo práce a sociálních věcí – pracovníci na veřejně prospěšné práce
Přidělené dotace:
Grantový fond LK – rekonstrukce mostu Volfartice, dotace ve výši 400 000 Kč
Státní zemědělský intervenční fond – Výměna oken v budově základní a mateřské školy, dotace ve výši 538 070 Kč
Rozpočet LK – poskytnutí příspěvku na hospodaření v obecních lesích, dotace ve výši 12 560 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí – pracovníci na veřejně prospěšné práce
Uskutečněný pronájem a následný prodej:

Uskutečněné prodeje pozemků:

část pozemku 356/1, k.ú. Volfartice

část pozemku 4/1, k.ú. Volfartická Nová Ves
část pozemku p.č. 134, k.ú. Volfartická Nová Ves
část pozemku 356/1, k.ú. Volfartice
pozemek p.č. 852/4, k.ú. Volfartice
Dokumenty:

Pravidla nájmu a prodeje pozemků ve vlastnictví obce
Obecně závazná vyhláška 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce
Pravidla pro udělení investičních transferů obyvatelstvu na pořízení domovních čistíren odpadních vod v části
Nová Ves
Doplňující průzkumy a rozbory pro územní plán Volfartice
Pasport a projekt dopravního značení – bude dokončeno v roce 2012
Povodňové plány nemovitostí
Veřejnoprávní smlouva – výkon přenesené působnosti ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Místní program obnovy vesnice 2012 – 2014
Směrnice – Odpisový plán
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaného 1. 2. 2012
Libereckého kraje na nákup zásahových hadic, plovoucího
čerpadla a motorové pily a dále na pořízení cisternové
automobilové stříkačky.

Prodej pozemků
Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo prodej
pozemku p.č. 1205, k.ú. Volfartice o výměře 1353 m2
manželům Špeldovým, Volfartice.
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 34/1, k.ú. Volfartická Nová
Ves manželům Loňkovým, Česká Lípa.

ZO schválilo podat žádost o dotaci z Operačního programu
životní prostředí na výměnu oken, zateplení stěn a stropu
a instalaci nového kotle v rámci stavebních úprav objektu č.p.
60 – prodejna.

Nabídka pozemků k pronájmu
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.č. 996/2, k.ú.
Volfartice o výměře 16 817 m2.
ZO schválilo nabídnout k pronájmu pozemek p.č. 998/4,k.ú.
Volfartice o výměře 7 521 m2.

Obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“)
ZO schválilo vydat OZV č.1/2012 – o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce
Volfartice.

Obecní lesy
ZO schválilo plán činnosti v obecních lesích na rok 2012
s tím, že pan Petr Hubálek bude jednat s Ing. Píchou a Ing.
Hrochem ohledně přístupové cesty na lokalitu Slunečná.

ZO schválilo vydat OZV č. 2/2012, kterou se zrušuje OZV č.
3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu.

Žádosti o dotaci
ZO schválilo podat žádosti o dotaci z Fondu požární ochrany

Vyhlášky naleznete v celém znění na internetových
stránkách obce.
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Příspěvky v roce 2012

Smlouvy

ZO schválilo poskytnout o.s. Slunovrat a TJ Sokol Volfartice
příspěvek na činnost ve výši 15 000 Kč pro každé sdružení.

ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo mezi Obcí a Ing.
Naděždou Hájkovou – provádění technického dozoru
investora a inženýrské činnosti pro výběr zhotovitele při
rekonstrukci mostu.

ZO schválilo poskytnout základní a mateřské škole příspěvek
ve výši 30 000 Kč na výlety a kulturní programy pro děti.

ZO schválilo uzavřít Mandátní smlouvu mezi obcí a firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba – zabezpečení
inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení – obnova
rybníků pod školou.

ZO schválilo poskytnout Městské knihovně Česká Lípa
příspěvek ve výši 3 000 Kč příspěvek na nákup knih pro naši
pobočku.

ZO schválilo uzavřít Smlouvu o organizaci veřejné služby.
ZO schválilo uzavřít Kupní smlouvu mezi Obcí a Úřadem pro
zastupování státu – koupě pozemku pod prodejnou.
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Změny zákonů od ledna 2012

Veřejná služba
V letošním roce bude zřejmě v naší obci možno vykonávat veřejnou službu (vytvoření míst pro veřejnou službu je vázáno
uzavřením smlouvy mezi Obcí a Úřadem práce ČR, o některých bodech smlouvy stále vyjednáváme). Bude se jednat především
o úklidové práce, péči o veřejnou zeleň a podobně. Výběr uchazečů bude provádět Úřad práce, Obec pouze nahlásí,
o kolik pracovníků má zájem.
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. ledna 2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce a bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše
20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Do evidence uchazečů o zaměstnání může být znovu zařazen
nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Pokud by vyřazený uchazeč o zaměstnání byl zároveň osobou v hmotné nouzi,
přestal by mít nárok na dávky v hmotné nouzi.
Novela školského zákona
1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela zákona č.561/2004 Sb., školský zákon. Dle této novely bude ředitel školy jmenován do
své funkce na základě konkurzního řízení na období 6 let. Jak vyplývá z Přechodných ustanovení zákona, řediteli školy, který
vykonává ke dni nabytí účinnosti zákona činnosti ředitele v příslušné škole nepřetržitě po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na
daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012.
Obec Volfartice, jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Volfartice, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele
Základní školy a Mateřské školy Volfartice, okres Česká Lípa.
Více informací naleznete na internetových stránkách obce www.volfartice.cz a na úřední desce.

Pozvánky – sport v obci
Zdravotní cvičení pro dámy všeho věku

Jóga

Kdy:
V kolik:
Kde:
Cena:

Chcete si odpočinout, udělat něco pro své tělo, pozitivně se
naladit?

každé úterý
od 18 do 19 hodin
Volfartice, tělocvična ve škole
40,- Kč/hodina

Trápí vás stres, nespavost, nervozita, bolesti různého původu?
Přijďte si zacvičit klidné, pomalé cviky vhodné pro každou
věkovou kategorii.

Trochu se protáhneme, pěkně se zahřejeme, taky si
zaposilujeme, nakonec zrelaxujeme.

Kdy:
V kolik:
Kde:
Cena:

Těší se na Vás Šárka.

každý čtvrtek
od 18 do 19:45 hodin
Volfartice, tělocvična ve škole
40,- Kč

Těší se na Vás Máťa.
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Sportovní klub stolního tenisu TJ Sokol
Tréninkové dny a časy:
Zápasové dny :

úterý od 18:00 do 20:00 hodin
pátek od 18:00 do 20:00 hodin
sobota, neděle od 9:00 hodin

Kde: Základní a mateřská škola Volfartice (zadní vchod ze zahrady)
Informace o sportovním klubu naleznete na nových internetových stránkách: http://www.sokolvolfartice.estranky.cz/
Zde se dozvíte o činnosti klubu, sportovních výsledcích, tréninkových časech, náborech nováčků a mnoho dalšího.
Turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Volfartice pořádá pro občany obce turnaj ve stolním tenisu o hodnotné ceny a to ve všech
věkových kategoriích.
Kdy?
Kde?
Přihlášení?
Startovné?

14.4.2012
základní škola (tělocvičny v suterénu)
přímo na místě turnaje nebo e-mail: Tomo29@seznam.cz
Zdarma

Více informací naleznete v dostatečném předstihu na plakátech po obci, na internetových stránkách obce a již nyní na
internetových stránkách TJ Sokolu.

Očkování psů
Na jaře opět proběhne očkování psů proti vzteklině, přesný termín bude zveřejněn na vývěskách v obci a na internetových
stránkách obce: www.volfartice.cz.

Sběrové dny
v dubnu letošního roku jako již každoročně proběhne v naší obci sběr:
1. velkoobjemového komunálního odpadu (matrace, nábytek, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, střešní krytina apod.)
2. nebezpečného odpadu (AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje), dále výrobky pro zpětný odběr
(lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky)…a pneumatiky.
Konkrétní datum a místo zveřejníme včas na plakátech po obci, internetových stránkách obce a občanům, kteří jsou registrováni ve
službě SMS rozhlas, formou SMS zprávy.

Dokončení Cyklostezky Varhany
Svazek obcí Cyklostezka Varhany bude v letošním roce pokračovat v realizaci III. etapy výstavby cyklostezky z Volfartic
do Kamenického Šenova.
Výstavba této etapy je posledním navazujícím úsekem, neboť propojí ukončenou stezku z Volfartic přes Nový Oldřichov až
do Kamenického Šenova, kde vyústí v blízkosti Panské skály - Varhan.
Předpokládané náklady na realizaci třetí etapy jsou generálním projektantem celé stavby odhadovány na cca 45 mil. Kč a etapa
je projektována jako veřejně přístupná komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučeným provozem automobilové dopravy o celkové
délce téměř 8,5 km.
V současné době je zajištěna publicita projektu instalací informačních billboardů na obou koncích budované cyklostezky a bylo
ukončeno i výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátor BOZP.
Dne 30. 1. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení „Cyklostezka Varhany – III. etapa, Volfartice – Kamenický Šenov“ na dodavatele
stavebních prací. Samotná stavba třetí etapy by měla být realizována od dubna do října tohoto roku.
Investorem stavby je SVAZEK OBCÍ – CYKLOSTEZKA VARHANY (Česká Lípa, Volfartice, Nový Oldřichov,
Kamenický Šenov), projekt CZ.1.13/3.1.00/14.00907 je spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
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Ze života školy
Zápis do 1. ročníku

Ve čtvrtek 9. února proběhl zápis do 1. ročníku naší školy. Děti si na šesti stanovištích vyzkoušely své schopnosti ve skládání
puzzle, poznávání barviček, počítání, kreslení obrázku, porovnávání předmětů, zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku.
Odměnou jim byl průkaz školáka a dárek, který pro ně vyrobili budoucí spolužáci. Zápisu se zúčastnilo 10 dětí, osm z nich
nastoupí v řádném termínu, tj. od září 2012 do 1. ročníku, u dvou dětí rodiče žádají o odklad školní docházky o jeden rok.
Rozhodnutí o přijetí dětí bude vyvěšeno na našich webových stránkách.
Plánované akce
Březen – Vítání jara – vynášení paní zimy
Návštěva knihovny v České Lípě
Velikonoční jarmark
Duben – Divadelní představení Káťa a Škubánek v Jiráskově divadle v České Lípě
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DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy, od slečen po prababičky srdečně Vás zveme do
Dámského klubu na dámské tvoření, relaxaci, pobavení...

Plánované akce:
23.3. velikonoční výzdoba - věnce
- nazdobíme si netradiční věnec či velikonoční závěs
K dispozici budou věnce, přízdoby.
S sebou: 10 vyfouklých vajec.

Programy probíhají na obecním úřadě v klubu Vlčátka, popř.
v kulturní místnosti obce vždy od 18:00 hodin.
Vstupné je 50,- Kč, v ceně veškerý tvořivý materiál, lektor.
Změna programu či data vyhrazena, prosím sledujte internetové
stránky obce www.volfartice.cz

květen: hrajeme si s rytmy aneb bubenický dýchánek
- přijďte se odreagovat, pobavit a třeba se i naučit zahrát
na africké bubny
S sebou: žádné specifické požadavky

(sekce Spolky, sdružení & příspěvková organizace → Dámský
klub), kde najdete i bližší informace.
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20.4. pletení z papírových ruliček
- upleteme si košík, velmi nízké pořizovací náklady
S sebou: žádné specifické požadavky

Klub maminek VLČÁTKA

PLÁN PROGRAMŮ „VLČÁTKA“ NA BŘEZEN 2012

PLÁN PROGRAMŮ „VLČÁTKA“ NA DUBEN 2012

6.3. Vv- Ovečka - prstové barvy + práce se skartovaným
papírem
13.3. Tv - nová básnička s pohybem: O semínku
20.3. Pv - Velikonoční závěs - vykrajování z hlíny
27.3. Hv- naučíme se písničku: Zima už je pryč

3.4 Vv10.4. Tv 17.4. Pv 24.4. Hv-

tisk na recyklovaný papír

6

Velikonoční přáníčko - tisk s tiskátky
nová básnička s pohybem: Ježek leze podle meze
Jarní kočičky - práce s vatou a vlnou
naučíme se veselou písničku: Přišlo jaro

