Informaèní leták Obecního úøadu Volfartice

4. èíslo

Volfartický obèasník
è. e. MK ÈR E 18619

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice è. p. 59, IÈO 00261076
obèasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 17. èervence 2009

Petropavlovská pou 4. 7. 2009 aneb „co se stane, když prší“

Vše vypadalo krásnì. Celé dopoledne svítilo sluníèko, øíkali
jsme si, jak nám to poèasí pøeje. Ve 13 hodin nastoupily
mažoretky z místní školy, které pod vedením sleèny Venduly
Kacafírkové pøedvedly pìkné vystoupení. Pak bohužel zaèalo
pršet. Ze zaèátku to nevypadalo tak dramaticky, doufali jsme,
že se poèasí umoudøí. Neumoudøilo. Kolem 15 hodiny už
jsme vìdìli, že je zle.
Hasièi byli povoláni do Nového Oldøichova, který povodòová
vlna zasáhla opravdu se vší vervou. Voda v potoce stále
stoupala.

V kulturní místnosti zùstali ti, kteøí nestihli vèas odejít.
Ohøívali se èajem, utírali vodu, která protékala okny, stìhovali nafukovací hrad a èekali na zprávy od hasièù.
Hasièi se vrátili z Nového Oldøichova a zaèali pomáhat u nás.
Zatopené sklepy a studny, proud valící se pøes Novou Ves,
v nìkterých místech Volfartic se voda již z bøehù vylila, nìkde
chybìly centimetry. Situace vypadala opravdu dramaticky.
Bohudíky pøestalo pršet a voda pøestala stoupat.

Jaká je bilance?
Dva zatopené domy (do jednoho z nich byl instalován vysoušeè), nìkolik zatopených studní a sklepù, zatopené zahrady, odplavené
cesty. Na nìkolika místech je poškozen bøeh potoka, èást obecní cesty u opravovaného spodního mostu spadla. Hasièi i po další
dva dny pomáhali s èerpáním vody ze studní.

Našim hasièùm patøí velké díky!
Také dìkujeme dobrovolníkùm, kteøí nabídli svou pomoc, i když jsme jejich nabídky tentokrát nemuseli využít.
Na internetových stránkách obce jsou k dispozici informace Krajské hygienické stanice týkající se postupù likvidace
následkù povodní (sanace studní, bezplatné provádìní rozborù vody v zasažených oblastech, likvidace plísní...)

Výzva obèanùm
Pokud jste fotografovali povodòovou situaci v naší obci, prosíme Vás, abyste nám snímky dali k dispozici
(nejlépe v elektronické podobì). Založíme je k dokumentaci povodní.
Je možno je zaslat na internetovou adresu obecního úøadu: ou.volfartice@volny.cz nebo doruèit osobnì.
Pøedem dìkujeme

Podìkování
Celkem 33 let jsme veškerý svùj volný èas a nyní dùchod
prožívali na chaloupce v obci Nová Ves, která spádovì patøí
k Volfarticím. Každý návštìvník chalupy obdivoval malý
bublající potùèek, který kolem protéká.
To, co se však událo 4. 7. 2009, je dìs, který nás bude provázet
do konce života. Bìhem nìkolika minut se po stráni a louce
valila øeka. Voda vnikla do obytných místností a venku brala
vše, co jí stálo v cestì.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat za pomoc nejbližším
sousedùm i úžasnì obìtavým místním hasièùm z Volfartic,
kteøí nás nìkolikrát navštívili a pomáhali nám.

V neposlední øadì bychom chtìli opìtnì podìkovat paní
starostce Mgr. M. Bernátové a panu P. Erbenovi, místostarostovi Obecního úøadu ve Volfarticích, kteøí nám poskytli
neocenitelnou pomoc. V dobì, kdy náš kraj postihly záplavy,
doslova „vyèarovali“ vysoušeè, zdokumentovali škody
a zajistili pomoc pøi úklidu nepøedstavitelných nánosù, které
zasáhly celý pozemek.
Ještì jednou všem vøelý dík. Snad i nám se èasem vrátí vztah
k naší chalupì.
Nová Ves - èervenec 2009
manželé Lickovi
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaného 28. 5. 2009

Nabídka pozemkù k prodeji
Èást pozemku p. è. 96, k. ú. Volfartice byla nabídnuta k prodeji.
Pozemek p. è. 630, k. ú. Volfartice o výmìøe 116 m2 byl nabídnut k prodeji.

Pronájem pozemkù
Pozemek p. è. 223, k. ú. Volfartická Nová Ves byl pronajat
panu Josefu Kadlecovi, Nová Ves 73.

Pozemek p. è. 356/1, k. ú. Volfartice byl pronajat panu
Eduardu Brožovi, Volfartice 198.

Pozemek p. è. 159/1, k. ú. Volfartická Nová Ves byl pronajat
panu Petru Formánkovi, Praha, Tanvaldská ul.

Prodej pozemkù
ZO schválilo prodej èásti pozemku p. è. 109, k. ú. Volfartice o výmìøe 17 m2 manželùm Suskovým, Volfartice 110,
za cenu 25 Kè/1m2.

Zpráva o hospodaøení obce leden - bøezen 2009
Pøíjmy jsou ve výši 2 716 730, 82 Kè
Výdaje jsou ve výši 1 624 790, 12 Kè
Výsledek hospodaøení za toto období je 1 091 940, 70 Kè.
Zprávu o hospodaøení obce za období leden - bøezen 2009 projednal na svém jednání finanèní výbor.
Pøíspìvek na pobyt dìtí ve škole v pøírodì
Na zasedání ZO dne 18. 11. 2008 byl schválen pøíspìvek na ozdravný pobyt dìtí ZŠ a MŠ Volfartice u moøe ve výši 50 000,- Kè.
Dle sdìlení paní øeditelky se pobyt neuskuteèní, škola organizuje ozdravný pobyt dìtí na území ÈR. Náklady tedy nebudou tak
vysoké, proto paní øeditelka navrhla, aby èást schváleného pøíspìvku byla poskytnuta na ozdravný pobyt v ÈR, a to ve výši
1 000,- Kè na žáka a zbytek mohl být pøípadnì použit na další aktivity (zájezdy,...) urèené pro žáky ZŠ a MŠ Volfartice.
Paní starostka se k návrhu pøipojila s tím, že využití prostøedkù bude øádnì dokladováno.
ZO tento návrh schválilo.
Studie kanalizace
Paní starostka a pan místostarosta jednali s Ing. Popeláøem (poradce ministerstva životního prostøedí) ohlednì kanalizace v obci.
Pan Popeláø navrhl, že firma OHGS, ve které pracuje, pro obec vyhotoví technicko ekonomickou studii s variantními øešeními
likvidace splaškových odpadních vod v následujícím rozsahu:
- návrh tras a technického provedení kanalizace a jejich vzájemné posouzení (minimálnì 3 alternativy)
- individuální zpùsoby likvidace
- posouzení poøizovacích a provozních nákladù
- posouzení jednotlivých variant ve vztahu k èerpání dotaèních prostøedkù vèetnì porovnání s výbìrovými kritérii pro projekty
podávané do OPŽP
ZO schválilo zadat firmì OHGS vypracování technicko ekonomické studie ohlednì kanalizace v obci.
Cyklostezka
V souèasné dobì probíhají na tìlese cyklostezky pøípravné práce. Na Obecním úøadì v Horní Libchavì se konaly kontrolní dny
stavby. Cyklostezka by mìla být dokonèena v tomto roce. Její zbudování je hrazeno z dotace, kterou obdržel Svazek obcí
Cyklostezka Varhany.
Informaèní tabule Peklo
V obci byly umístìny dvì informaèní tabule Svazku obcí Peklo.
Tyto tabule byly hrazeny z dotace, kterou Svazek obcí Peklo obdržel.
Pravidla pro pronájem traktoru
ZO projednalo pronajímání traktoru obèanùm obce Volfartice a Volfartice - Nová ves.
Pravidla jsou vypsána na zadní stranì letáku.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaného 2. 7. 2009

Pronájem pozemkù
Pozemek p. è. 719, k. ú. Volfartice o výmìøe 985 m2 byl
nabídnut k pronájmu.

Pozemek p. è. 734, k. ú. Volfartice byl pronajat panu Jiøímu
Jahodovi, Volfartice 257.

Prodej pozemkù
Èást pozemku p. è. 96, k. ú. Volfartice bude prodán
manželùm Maleèkovým, Volfartice 103.

Pozemek p. è. 630, k. ú. Volfartice o výmìøe 116 m2 bude
prodán panu Petru Hrimutovi, Volfartice 31.

Bezúplatný pøevod pozemku
Obec požádá Pozemkový fond ÈR o bezúplatný pøevod pozemku p. è. 1235/2, k. ú. Volfartice, který je historickým majetkem.

Rekonstrukce kulturních prostor a obchodu
Zastupitelstvo schválilo zámìr tyto prostory zrekonstruovat. Projekt vypracuje Ing. Vanìk. Návrh úprav byl konzultován i s panem
Pechem. Rekonstrukcí se rozšíøí prostory, které budou moci využívat obèané obce pøi kulturních akcích a budou zde moci trénovat
hráèi stolního tenisu TJ Sokol Volfartice. Dojde také k oddìlení vytápìní a rozvodù el. proudu od prostor prodejny.
Odvodnìní cest
Zastupitelstvo obce schválilo, aby opravu odvodnìní u è. p. 236 a u hasièské nádrže provedla firma Petr Vogl.
Na pøíštím zasedání ZO budou vybrány firmy pro další opravy odvodnìní.
Oprava únikového schodištì u školy
Zastupitelstvo obce schválilo, aby opravu provedla firma Hendrych. Budou vymìnìny poškozené schodnice. Nátìry konstrukce
provedou pracovníci obce.
Dotace
Obci byla z Ministerstva pro místní rozvoj ÈR poskytnuta dotace na akci „Zahrada dìtem – dìtské høištì“ ve výši 300 000 Kè.
Obci byla z Libereckého kraje poskytnuta dotace na poøízení dýchacích pøístrojù s pøíslušenstvím ve výši 72 680 Kè.
Dotace z Grantového fondu a Fondu investic Libereckého kraje nebyly obci pøiznány.
Dìtské høištì
V sobotu 4. 7. 2009 jsme slavnostnì otevøeli dìtské høištì.
Rádi bychom Vás ve struènosti seznámili s tím, co otevøení pøedcházelo. Když se zastupitelstvo rozhodlo dìtské høištì vybudovat,
obrátilo se pøi pøípravì projektu na maminky a dìti jak z mateøského centra, tak i z naší školy. Chtìli jsme, aby vybavení høištì
vyhovovalo tìm, kteøí je budou nejvíce používat. Dìti kreslily obrázky, jak si dìtské høištì pøedstavují, podílely se i na výbìru
herních prvkù. Koneèný projekt vytvoøila firma Zelené kolo, která k nápadùm dìtí a jejich rodièù pøi vypracování pøihlédla.
Zemní práce vèetnì odvodnìní pozemku a vytvoøení dopadových ploch provedla firma pana Vogla. Tato firma vìnovala dìtem
písek do pískovištì.
Úklid plochy pøed osetím si vzaly na starosti paní uèitelky z místní školy s dìtmi.
Na oplocení pozemku se kromì pracovníkù obce podíleli i dobrovolní hasièi.
Pan Petrásek zhotovil døevìné plotovky.
Firma Hendrych vyrobila zdarma branku.
Herní prvky dodala firma Direct Media, která je i nainstalovala.
Chtìli bychom tímto všem, kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci celé akce podìkovat.
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Provozní øád dìtského høištì
1. Tento provozní øád je bezvýhradnì závazný pro všechny návštìvníky a uživatele høištì.
2. Provozovatelem høištì je Obec Volfartice.
3. Provozní doba je:
duben - øíjen 8.00 - 20.00 h
listopad - bøezen 8.00 - 17.00 h
4. Používání høištì, jeho vybavení a zaøízení je urèeno pro vìkovou hranici od 3 do 12 let. Starší osoby nemají na vybavení a zaøízení
høištì pøístup, mimo osob vykonávajících dozor a dohled nad dìtmi.
5. Dìtem mladším 6 let jsou vstup na dìtské høištì, pískovištì, užívání herních prvkù a vybavení dìtského høištì povoleny jen
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodièù, zákonného zástupce èi jiné odpovìdné osoby.
6. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekèní nebo jinou pøenosnou nemocí je
vstup zakázán.
7. Pobyt na dìtském høišti a pískovišti je na vlastní nebezpeèí uživatele, za dìti ruèí rodièe, zákonný zástupce nebo jiná dítì
doprovázející dospìlá osoba.
8. Úmyslné poškození, znièení a zneèištìní dìtského høištì a herních prvkù je trestné. Každý, kdo zpùsobí poškození, znièení
dìtského høištì je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospìch provozovatele.
Návštìvník je povinen:
- Seznámit se s tímto øádem a tento dodržovat, dbát na poøádek, èistotu a bezpeènost a dodržovat pravidla slušného chování.
- Šetøit a chránit prostory i vybavení høištì.
- Dospìlá osoba je povinna pøedtím, než se dítì dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištìm, toto zaøízení pøekontrolovat,
je-li z hlediska bezpeènosti hrajících si dìtí v poøádku.
- Zajistit si proti krádeži veškeré své vìci vnesené na høištì, provozovatel neruèí za odcizení nebo ztrátu tìchto vìcí.
Návštìvníkùm je zakázáno:
- Vstupovat do prostoru dráhy houpaèky v dobì jejího pohybu.
- Je výslovnì zakázáno klouzání se hlavou dolù nebo vestoje.
- Houpání se bez pøidržování obìma rukama, popø. vyskakování ze sedátka za pohybu.
- Pøechody pøes mosty sestav bez pøidržování se madla alespoò jednou rukou.
- Vylézání na støechy vìží.
- Pøelézání zábran a zábradlí.
- Provádìt bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy do vybavení a zaøízení dìtského høištì.
- Používání zaøízení dìtského høištì a pískovištì nad rámec bìžného užívání, pøièemž bìžným užíváním se rozumí takové užívání,
které je pro herní prvek dané. Provozovatel neruèí za pøípadné následky nesprávného a zakázaného užívání.
- Používání skluzavky v horkém poèasí, kdy je její povrch rozpálen na teplotu, pøi níž hrozí vznik popálenin pøi dotyku.
- Vstupovat na høištì pokud je herní zaøízení nebo vybavení kluzké nebo je jeho povrch namrzlý.
- Pøinášet na høištì støelné zbranì, výbušniny a hoølaviny všeho druhu, nebezpeèné látky, ostré a sklenìné pøedmìty
(vyjma dìtských lahví).
- Odkládat a odhazovat odpadky mimo místa k tomu urèená a jakkoliv zneèišovat høištì a jeho okolí.
- Kouøit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky.
- Stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevøeným ohnìm.
- Vstupovat se psy nebo jinými zvíøaty.
- Pohybovat se v prostoru høištì na kolech, koleèkových bruslích, skateboardu apod.
Provozovatel nenese odpovìdnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto øádu a ostatních pøedpisù.
Souèástí tohoto provozního øádu jsou pokyny pro „kontrolu a údržbu dìtského høištì“.

V pøípadì nerespektování provozního øádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele
z prostoru dìtského høištì.
Pøípadné poškození nebo zneèištìní dìtského høištì oznamte neprodlenì na Obecní úøad Volfartice,
tel: 487 837 134, 736 440 826
Dùležitá telefonní èísla:
Záchranná služba 155
Policie ÈR
158
Hasièi
150
Tísòová linka
112
Tento provozní øád dìtského høištì byl schválen Zastupitelstvem obce Volfartice dne 2. 7. 2009.
Mgr. Marie Bernátová, starostka obce
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Ze života školy

Slavnostní rozlouèení s žáky 5. roèníku a pøedškoláky ZŠ a MŠ Volfartice
Ve ètvrtek dne 18. èervna 2009 v 15 hodin probìhlo v prostorách tìlocvièny slavnostní rozlouèení s žáky 5. roèníku a pøedškoláky
ZŠ a MŠ Volfartice.

Den dìtí ve škole
Dìtský den 1. 6. 2009 se v ZŠ a MŠ Volfartice slavil celkem netradiènì. Dìti pøišly do školy bláznivì obleèeny s ještì bláznivìjšími
úèesy na hlavách. Byly k nepoznání. Den byl prostì celý naruby. Diktát psala tentokrát paní uèitelka a žáci ho opravovali. Spoleènì
se školkou se soutìžilo, mlsalo se a také tanèilo.

v

Ohlédnutí

Zájezd do Èáslavi a okolí
Dne 13. 6. 2009 se uskuteènil zájezd do Èáslavi a okolí, který jsme zorganizovali pro obèany naší obce. Prohlédli jsme si centrum
mìsta Èáslavi, nìkteøí odvážlivci vyšplhali i na vìž místního kostela, odkud mìli všechny historické památky jako na dlani. Naše
další cesta vedla na zámek a do zámecké obory ve Žlebech. Poslední zastávkou byla prohlídka výstavy trvalek a rùží u Zahradníka
Starkla. Poèasí nám pøálo, nálada byla dobrá a tak si snad každý z úèastníkù odnesl z akce pøíjemné zážitky.

Soutìž v aerobiku
Jako již tradiènì se dìti z naší obce zúèastnily soutìže v aerobiku, která probìhla 30. kvìtna 2009 v Žandovì.
Jako èlenka poroty jsem obdivovala výkony jednotlivých soutìžících a moc fandila „volfartièákùm“. Opravdu jim to šlo!!!
O tom, že byly výkony soutìžících z naší vsi výborné, svìdèí i to, že se Terezka Rohlenová umístila v kategorii dìtí od 9- ti do 10-ti
let na krásném druhém místì a Natálka Hašková vyhrála kategorii dìtí od 11-ti do 12-ti let.
Všem dìtem, které se soutìže zúèastnily, blahopøeji a pøeji hodnì sil do dalšího cvièení.
Zároveò chci podìkovat paní Martinì Kupcové, která s dìtmi po celý rok pravidelnì cvièí v kroužku aerobiku na naší škole.
Mgr. Marie Bernátová

Den dìtí
Letošní velice deštivé poèasí se jako zázrakem vyhnulo poslední kvìtnové nedìli. V ten den Slunovrat ve spolupráci s obcí
a místními hasièi poøádal pro dìti pohádkovou cestu. Start byl od obchodu ve Volfarticích. Pod dohledem rodièù se dìti vydaly
získat kouzelné pøedmìty, které potøebovaly na záchranu princezny z rukou temného rytíøe. Cestou se setkaly s koøenáøkou, rytíøi,
mnichy, lesní vílou a èarodìjkou. Po celou dobu je provázel stín temného rytíøe na koni. Nakonec byla odvaha dìtí vyzkoušena
v èerné draèí sluji, kam si musely dojít pro rytíøovo srdce. A jak to dopadlo?
Zeptejte se dìtí, jestli princeznu zachránily...
Po absolvování stezky dìti za odmìnu dostaly èokoládu. A pro všechny úèastníky nároèného pochodu bylo pøipraveno malé obèerstvení. Jenom škoda, že nebylo tepleji.
Touto cestou chceme podìkovat hasièùm za jejich úžasné zapojení, temnému rytíøi Milanovi a jeho koníkovi a princeznì Ivanì.
A velký dík patøí také panu Davidu Hrochovi ze Sluneèné za prosekání cesty. Dìkujeme.

Divadlo na nádraží
20. èervence 2009 probìhl již 3. roèník Divadla na nádraží.
Odpoledne hrál soubor Buchty a loutky pohádku o zlobení Neposlušná kùzlátka. Nasmáli se a pobavili nejen dìti, ale i dospìlí.
Pro potìšení dìtí byly po pøedstavení pøipraveny nafukovací létající balónky.
Veèer se hrála hra na motivy knihy Petra Síse Tibet - tajemství èervené krabièky. V pøedstavení se støídaly vážné obrazy k zamyšlení
s humornými scénkami. Nejpùsobivìjší bylo výtvarnì-technické zpracování scény: vìtší èást pøedstavení bylo možné sledovat
nadvakrát, jednou prostì na loutkovém pódiu a podruhé v odraze na šikmém zrcadle, kde zobrazené dìjství získávalo rozmìr
tibetských mandal. Na duchovní vlnì se neslo i následné vypouštìní thajských lampiónù štìstí, jejichž prostøednictvím každý
poslal své pocity coby hoøící plamen do nebes.
Doufáme, že si každý návštìvník odnesl pøíjemný zážitek a tìšíme se zase za rok!
Slunovrat, obèanské sdružení Volfartice
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Informace
Pronájem traktoru

Traktor s valníkem bude pronajímán obèanùm obce podle tìchto pravidel:
- zájemcem je obèan s trvalým pobytem na území obce Volfartice, Nová Ves nebo vlastník rekreaèního objektu
(chalupáøi) v k. ú. Volfartice, Nová Ves
- traktor bude pronajímán v pracovní dny v dobì od 7.00 h do 15.30 h
- traktor bude øídit technický pracovník obecního úøadu
- zájemce o pronájem sepíše na obecním úøadì žádost, ve které bude uvedeno datum, hodina, cíl cesty a pøedpokládaná
èekací doba

cena za pronájem je stanovena takto:
jízda po obci 100 Kè (max. 1 hod.)
jízda mimo obec - podle pásem (každých 5 km za100,- Kè se zpáteèní jízdou)
èekací doba: 15 min 25,- Kè
- v cenì není zahrnuta pomoc technického pracovníka pøi nakládání a vykládání pøeváženého materiálu
- platba za pronájem bude provedena neprodlenì po skonèení jízdy do pokladny Obecního úøadu ve Volfarticích

Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje
Dne 1. 7. 2009 došlo ke spuštìní integrovaného tarifu IDOL na území celého Libereckého kraje. IDOL je integrovaným dopravním
systémem Libereckého kraje, jehož úkolem je zajištìní veøejné dopravy a koordinace vzájemné spolupráce rùzných dopravcù.
IDOL pøinese cestujícím snazší orientaci ve veøejné dopravì a tím pohodlnìjší cestování. Na jednu elektronickou jízdenku je
možno využívat MHD, vlak, autobus èi tramvaj a to pouze za jednu cenu a za stejných podmínek. Pravidelní cestující jistì ocení
pøedplatné èasové jízdenky, které nabízejí výrazné slevy.
Výhody IDOLu jsou plnì dostupné cestujícím s bezkontaktní èipovou kartou typu opuscard. Tuto kartu lze poøídit na všech
kontaktních místech po celém Libereckém kraji za cenu 140,- Kè. Pro její poøízení je potøeba žádost, fotografie a obèanský prùkaz.
Kontaktní místa opuscard v Èeské Lípì:
Autobusové nádraží Èeská Lípa, Konopeova 2723
Mìstské centrum opuscard Èeská Lípa, Žižkova 231
O vznik a funkènost nového systému se stará spoleènost KORID LK - Koordinátor dopravy Libereckého kraje.

Doruèování poštovních zásilek v obci
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohlednì doruèování zásilek Èeskou Poštou s. p., uvádíme zde nìkolik dùležitých informací:
1. Listovní doruèovací schrány (modré boxy, zpravidla u silnice)
- nahrazují domovní schránky
- mohou se do nich doruèovat i doporuèené zásilky a cenná psaní
- mohou být zøízeny pouze tìm obèanùm, kteøí o to písemnì požádají
- pokud obèan o tuto schránku nezažádá, neznamená to, že mu nebudou zásilky doruèovány; doruèování zásilek je jednou
ze základních povinností Èeské Pošty; zásilky mu budou dále doruèovány do domovní schránky
2. Domovní schránky
- jejich zøízení je povinností majitele domu
- schránka má být oznaèena jménem pøíjemce
- v pøípadì domu se zahradou musí být umístìna na vnìjší stranì vstupní branky do zahrady tak, aby byla dostupná pøímo
od pøístupové cesty
- schránka má být dostateènì veliká a uzamykatelná
- pokud nejsou domovní schránky zøízeny vùbec nebo nejsou umístìny podle uvedených zásad, nemùže Èeská pošta v plném
rozsahu zajistit doruèení zásilek
3. Dùležité je oznaèení domù èísly popisnými nebo evidenèními, a to nejen pro potøeby Èeské pošty, ale i pro potøeby hasièù
nebo zdravotní záchranné služby
V pøípadì jakýchkoliv dotazù, pøípadnì stížností týkajících se doruèování, se, prosím, neprodlenì obracejte na místní poboèku
Èeské pošty.

Informace jsou zveøejòovány na vývìskách v obci a na internetových stránkách obce www.volfartice.cz
tisk na recyklovaný papír

