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Informace

Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Volfartice č. 1/2015 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. Známka, kterou jste obdrželi
spolu s novou popelnicí při jejich výměně, platí i pro další roky – novou známku tedy nedostanete.
Těm, kteří nezaplatili, nebude odpad od března vyvážen!!!

Sběrové dny
30. dubna 2016 - 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.
7. a 8. května 2016 - Sběr velkoobjemového komunálního odpadu
Do velkoobjemového odpadu patří: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť (pouze menší množství), apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ.

Bioodpady a kovové odpady
Od dubna bude možno odevzdávat zelený bioodpad ze zahrad v bývalém areálu sběrny. Na stejném místě je možno odevzdat
kovový odpad. Otevřeno je vždy v neděli od 14 do 16 hodin.
Nezapomeňte se prokázat kartičkou, kterou jste obdrželi na obecním úřadě po zaplacení poplatku za odpady.
Nově byly u hřiště s lanovkou a v Nové Vsi umístěny kontejnery na drobný kovový odpad – plechovky, hliníkové obaly, víčka
od jogurtů,…Kontejnery mají stříbro šedou barvu.
Pozor, nesmí se vhazovat plechovky se zbytky barev, nápojů a jídel.

Kontejner na textil

Očkování psů

Šatstvo, obuv, ložní prádlo, a další ještě použitelný textil

V dubnu opět proběhne očkování psů, přesný

můžete ukládat do kontejneru u školy.

termín bude zveřejněn na vývěskách v obci

Textil ale nesmí být potrhaný,

a na internetových stránkách obce:

ušpiněný, nepatří sem ani

www.volfartice.cz

odstřižky látek.
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Pytlový svoz papíru, plastů a obalů Tetrapak
Od ledna 2016 jsme zavedli novou službu pro občany – pytlový sběr papíru, plastů a obalů Tetrapak (kartony od mléka, džusů,
apod.) se svozem od domu.
Pokud jste se ještě do svozu nezapojili a máte zájem, postupujte takto:
zaregistrujete se na obecním úřadě (abychom věděli, že od Vás máme svážet),
na obecním úřadě si vyzvednete pytle – zdarma,
do žlutého pytle budete ukládat plast, do modrého papír tak, aby byly pytle co nejvíce naplněny (sešlapat PET lahve,
papírové obaly rozložit a narovnat,…),do oranžového Tetrapak (narovnat)
po naplnění pytel pevně zavážete a v den svozu jej dáte před dům.
Odpad musí být opravdu vytříděný, pokud tomu tak nebude, budete ze služby vyřazeni.
Pytle se musí dát před dům do 7,30 hodin ráno!!!!
Termíny - 1x14 dní v pondělí (sudý kalendářní týden)
7. a 21. března, 4. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července,
8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. a 26. prosince.

Kompostéry
O kompostéry má podle odevzdaných anketních lístků zájem 130 občanů a chalupářů. Jak jsme Vás již informovali, budou
kompostéry (263 kusů) zakoupeny v případě přidělení dotace. Vhodný dotační titul by měl být vyhlášen v září letošního roku,
k nákupu by tedy mohlo dojít, pokud nám dotace bude přidělena, na jaře roku 2017. O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2015
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2015
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí

670
+ 25
+ 9
- 32
- 5

Stav obyvatel k 31.12.2015

667 občanů trvale bydlících
+8 cizinců

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

604 (290 mužů, 314 žen)
63 (29 mužů, 34 žen)

Průměrný věk obyvatel:
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občanů trvale bydlících
(12 mužů, 13 žen)
(3 chlapečci, 6 holčiček)
(7 mužů, 25 žen)
(3 muži, 2 ženy)
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Události v roce 2015

Opravy, výstavba, jiné:

Kulturní akce:

rekonstrukce otočky - z důvodu reklamace nedokončeno
obnova mostu ev. č. M-9
obnova mostu ev. č. M-10
obnova mostu ev. č. M-11
výsadba svahu u hřiště
projekt „Stavba sběrného místa“
studie „Revitalizace vodní nádrže a jejího okolí“
studie „Optimalizace odpadového hospodářství v obci“
studie „Sportovní areál Volfartice“
zakoupen štěpkovač
zakoupen traktor a traktorový nosič kontejnerů
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Masopust, veselice pro děti
Hasičský bál
Vítání občánků
Velikonoční dílna
Pálení čarodějnic
Den dětí
Volfartická pouť
Loučení s létem
Mikuláš
Vánoční dílna na tvrzi
Adventní zastavení
Pravidelná setkání seniorů,
Klubu maminek a Dámského klubu

Služby občanům:
služby Czech Point
veřejný internet
ověřování podpisů a listin
místní knihovna
pronájem traktoru
pronájem štěpkovače
prodej dřeva a dřevní štěpky
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
možnost ukládání bioodpadu a kovového odpadu 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

Sportovní akce:
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Žádosti o dotace:
Liberecký kraj – „Volfartice – oprava osvětlení u ZŠ“
Liberecký kraj – „Pořízení ochranných prostředků požární ochrany“
Ministerstvo zemědělství ČR – „Kanalizace Volfartice“
Přidělené dotace:
Liberecký kraj – „Pořízení ochranných prostředků požární ochrany“
Ministerstvo dopravy ČR - Obnova mostu ev. č. M-9 po povodni 2013 – žádost v roce 2014
Ministerstvo dopravy ČR - Obnova mostu ev. č. M-10 po povodni 2013 – žádost v roce 2014
Ministerstvo dopravy ČR - Obnova mostu ev. č. M-11po povodni 2013 – žádost v roce 2014
Vydané dokumenty:
Pravidla prodeje dřevní štěpky a pravidla štěpkování
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poskytnuté příspěvky:
příspěvek ve výši 40 000 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 3 000 Kč na soustředění mažoretek
příspěvek ve výši 2 000 Kč na soustředění dětí v aerobiku
příspěvek ve výši 3 350 Kč Hospicové péči sv. Zdislavy
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
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
prosinec 2015 – leden 2016
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Z důvodu změny zařazení jednotky ZO zřídilo Jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Volfartice kategorie JPO III jako
svou organizační složku. Dále ZO jmenovalo velitelem
jednotky pana Pavla Rohlenu.

Hospodaření obce
ZO schválilo hospodaření obce za rok 2015. Příjmy ve výši
27 525 262,94 Kč, výdaje ve výši 21 532 207,85 Kč.
Plán činnosti obce
ZO schválilo plán činnosti obce na rok 2016 – opravy,
výstavba, nákupy,…

Obecně závazná vyhláška
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním
poplatku za provoz systému odstraňování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. 1. 2016.

Rozpočet, rozpočtový výhled
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2016, příjmy i výdaje
ve výši 17 398 000 Kč. Dále ZO schválilo rozpočtový výhled
na období 2017 – 2019.

3

Strategický rozvojový dokument
ZO schválilo vypracovat strategický rozvojový dokument
obce na období 2016 – 2020 a dále schválilo složení pracovní
skupiny k vypracování tohoto dokumentu.

Smlouva o nakládání s komunálním odpadem
ZO schválilo znění Smlouvy o nakládání s komunálním
odpadem, kterou obec uzavírá s živnostníky, kteří mají
na území obce provozovnu.

Veřejnoprávní smlouvy
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a Městem Česká
Lípa veřejnoprávní smlouvy na činnosti spojené s rušením
trvalého pobytu a na výkon speciálního stavebního úřadu.

Studie individuálního odkanalizování
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a firmou Vodohospodářské projekty, s.r.o. Česká Lípa Smlouvu o dílo
na zpracování studie individuálního odkanalizování obce.

Smlouva o dopravní obslužnosti
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a Libereckým
krajem Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016.

Dary
ZO schválilo poskytnout spolku Slunovrat dar ve výši
15 000 Kč.
ZO schválilo poskytnout TJ Sokol Volfartice dar ve výši
15 000 Kč.
ZO schválilo poskytnout organizaci Denní a pobytové
sociální služby Česká Lípa dar ve výši 5 000 Kč.

Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci z MMR ČR na opravu
kamenné výklenkové kaple Volfartice (v hřbitovní zdi).

Nákup techniky a technického vybavení
ZO schválilo zakoupit příkopový stroj a mulčovací hlavu
a dále pět kusů kontejnerů na tříděný odpad.

Koupě pozemku
ZO schválilo zakoupit do vlastnictví Obce Volfartice
pozemek p.č. 751, k.ú. Volfartice, o výměře 1 784 m2 za cenu
150 000 Kč. Jedná se o pozemek vedle hřiště pro nejmenší
u obecního úřadu.
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Veřejně prospěšné práce
ZO schválilo přijmout od března pět pracovníků na veřejně
prospěšné práce.

Základní škola a mateřská škola

Staročeské Vánoce u nás ve škole
Vánoční světýlka a ozdoby už jsou uklizeny a my si na další vánoční čas budeme muset rok počkat. Naše „školní Vánoce“ byly
(letos) veselé, štědré, ale především staročeské. Dva dny před vánočními prázdninami u nás začal projekt „ Staročeské Vánoce“.
Hned v pondělí ráno zadělala naše paní ředitelka těsto na vánočky, a když pěkně vykynulo, učily se je děti plést. Občas se jim
zapletly ruce místo těsta, ale nakonec si každý domů odnesl voňavou minivánočku. Další dny jsme měli také napilno. Děti
si nejprve vyrobily staročeskou ozdobu „třesolku“ a pak si věštily budoucnost při lití olova. Děvčata si ještě vyzkoušela lidový
zvyk házení střevícem. Před polednem zazvonil zvoneček a děti se seběhly k vánočnímu stromečku ve školní družině. Čekala tam
na ně spousta her a hraček. Než jsme se společně sešli u oběda, stačily si děti ještě pochutnat na teplém čaji s cukrovím a předat
si drobné dárky. Na závěr našich „Staročeských Vánoc“ jsme si zazpívali vánoční koledy a rozkrojili jablíčko. Děti se zatajeným
dechem čekaly, jestli se objeví hvězdička.
Co nás čeká:
Březen:
Oblastní kolo recitační soutěže málotřídních škol
Cirkusové představení s pejsky a opičkou
Návštěva knihovny v České Lípě – velikonoční program
Duben:
Dny s dopravní výchovou
Projektový den ke Dni Země
Květen:
Školní výlet - Za Karlem IV. na zámek Stránov
Další akce připravujeme.
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Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 4. února 2016 proběhl zápis do 1. ročníku naší školy. Děti si vyzkoušely své schopnosti v skládání geometrických tvarů,
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 7 dětí, šest z nich nastoupí v řádném termínu, tj. od září 2016 do 1. ročníku.
Rozhodnutí o přijetí dětí si mohou zákonní zástupci v listinné podobě vyžádat u ředitelky školy. Seznam přijatých dětí, resp. jejich
registračních čísel je vyvěšen na našich webových stránkách.
Přejeme všem budoucím školáčkům, aby se jim ve škole líbilo.
Mgr. Jana Junková – ředitelka školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 - 16.5.2016
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 16.5.2016 od 14 do 16 hodin. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo.
Do 15.6.2016 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
doporučeným dopisem.
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 – 19.3.2016
Zveme všechny děti s rodiči, jako již každoročně, na velikonoční tvoření. Akci pořádá spolek Slunovrat ve spolupráci se Základní
školou a Mateřskou školou Volfartice, jednotkou JSDHO a Obcí Volfartice. Těšíme se na Vás v sobotu 19.3.2016 od 9 hodin
v budově školy. Chybět nebude spousta velikonočních dílniček, upletete si pomlázku, ozdobíte kraslice, vytvoříte si velikonoční
přáníčka a další pěkné dekorace. Akci ukončíme vynesením Morany.
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – 2.4.2016
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 na přiloženém plakátu.
Pálení čarodějnic – 30.4.2016
Jako již každoročně pořádají hasiči z Volfartic spolu s Obcí Pálení čarodějnic. Buřtíky zdarma, občerstvení zajištěno. Bližší
informace naleznete na vývěskách a internetových stránkách obce

Ukliďme svět, ukliďme Česko !
Obec Volfartice se připojuje k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko! V celé republice se bude uklízet v sobotu 16.4., stejně
tomu bude i u nás ve vsi. Pokud to počasí dovolí, zaměříme se na úklid potoka, chceme vyčistit cestu k háječku a zbudovat tam nový
mostek.
Podle počtu „brigádníků“ nás také čeká částečný úklid hráze, všech ulic a uliček. Akce se týká i části Nová Ves. Bližší informace
budou zveřejněny na plakátech a na internetových stránkách obce. Těšíme se na Vaši účast, obec jistě „prokoukne“. .
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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 otevřené
malým i velkým. Příspěvek na materiál bývá 50 Kč na osobu. Některé programy jsou dotovány obcí.
11.3. Ubrousková technika – obrázky, krabičky, dózy,…
22.4. Pedig – košíky, jarní dekorace, zápichy,….
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Místní knihovna

Knihovna je umístěna v 1. patře obecního úřadu, otevřeno 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:
Peter May: Ostrov Entry
Petr Stančík: Mlýn na mumie
Margo Rejmer: Bukurešť Prach a krev
Markus Zusak: Posel
Bernard Minier: Kruh
Yrsa Sigurdardóttir: Yrsa
C. J. Forseén Ehrlin: O králíčkovi, který chtěl usnout
Eva Francová: Kuchařka ze Svatojánu

Jízdní řád
Od neděle 28.2.2016 platí nové jízdní řády. Na lince č. 500 462 ve směru Česká Lípa-Volfartice-Kamenický Šenov-Česká
Kamenice a zpět dochází k následujícím změnám:
spoj č. 9; 49; 121
v pracovní dny i sobotu spoje pojedou cca o 3 min. dříve (tj. již v 6:12) ze zast. Česká Lípa, Obecní les; nově zajíždí
do zast. Česká Lípa, Sv. Čecha
spoj č. 44
nově zajíždí do zast. Česká Lípa, Sv. Čecha (21:37); drobná úprava jízdních dob
Nový jízdní řád je dostupný na portálech:
http://portal.idos.cz
http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html
internetových stránkách obce nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě na obecním úřadě.
Pokud máte připomínky k jízdnímu řádu autobusové dopravy, můžete je podávat na obecním úřadě.
Předáme je těm, kteří jízdní řády upravují.
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Pronájem traktoru – změna placení
Zastupitelstvo schválilo změnu placení pronájmu traktoru. Nyní se platí za „motohodiny“.
Motohodina je veličina měřená u strojů a motorů, u kterých nelze měřit jinak množství odvedené práce nebo příkon.
Typicky u stavebních strojů, traktorů. Je vztažena ke jmenovitým otáčkám
motoru a je definována takto:
Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina.
Udává tedy přibližně zatížení motoru. Orientačně lze podle ní zjistit např.
spotřebu paliva, určuje servisní intervaly apod.
Pronájem je placen za tzv. motohodiny, 150 Kč za 1 motohodinu. Počet bude
hlásit po skončení práce technický pracovník, v traktoru je měřící zařízení
s ukazatelem. Dál než do vzdálenosti 20 km se nejezdí.

Strategický rozvojový dokument
V současné době připravujeme strategický rozvojový dokument obce na období 2016 - 2020. Do příprav se zapojilo celkem 11
občanů obce - zastupitelů, členů spolků a sdružení, hasičů,…
Abychom zjistili, co občany obce těší nebo naopak trápí, rozdali jsme 513 dotazníků a požádali o jejich vyplnění. Zpět se nám
vrátilo pouze 102 vyplněných dotazníků, zájem tedy nevelký. O to víc děkujeme těm, kteří vyplnili a projevili tak svůj názor.
Odpovědělo 65 žen, 35 mužů, nejvíce jich bylo ve věku od 30 do 49 let, převažovali ti, kteří žijí v obci od narození.
Dále uvádíme nejčastější odpovědi na otázky z dotazníku.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Jak se vám v obci žije? Spíše dobře
Co se Vám v obci nejvíc líbí (3 možnosti)? - blízkost přírody, klidný život, příznivé životní prostředí
Co se Vám v obci nelíbí (3 možnosti)? - podmínky pro pěší a ochranu chodců absence hospody, nezájem lidí
o obec
Jaké služby chybí? - hospoda, sportovní hřiště, fotbal, kadeřnictví
Spokojenost:
Bydlení - 1
Školství - 1
Doprava - 2
Bezpečnost - 2
Kultura - 2
Sport - 2
Životní prostředí - 2
Péče obce -1
Podnikání - 5 (je mi to lhostejné)
Rozvoj obce - 2
Informovanost -1
Mezilidské vztahy - docela dobré
Příležitost k vzájemným kontaktům - spíše ano
Informace o dění v obci - sleduji občas
Ochota udělat něco pro obec - spíše ano
Na co využít finanční prostředky obce? (3 možnosti) - rekonstrukce místních komunikací, opravy památek
v obci, podpora kulturních a společenských aktivit

Odpovědi v dotaznících uvedené budou jedním z podkladů zpracování rozvojového dokumentu.
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tisk na recyklovaný papír
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