2. číslo

Informační leták Obecního úřadu Volfartice

Volfartický občasník
č. e. MK ČR E 18619

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 8. června 2016

Volfartická pouť

Loučení s létem

Srdečně všechny zveme na Volfartickou pouť, která
proběhne v sobotu 02.07.2016 v kulturním sále a jeho
okolí. Čeká nás spousta zábavy, hudby i tance, akci
si jistě užije celá rodina.

V sobotu 27.08.2016 se společně rozloučíme s létem.
Pro děti i dospělé je připraven bohatý program.
Bližší informace naleznete na plakátech a internetových
stránkách obce.

Bližší informace naleznete na plakátech a internetových
stránkách obce.

Přednáška drogová problematika
Policie ČR a Obec Nový Oldřichov vás zve na přednášku DROGOVÁ PROBLEMATIKA v otázkách a odpovědích, která
se uskuteční dne 15.06.2016 od 17.00h v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově.
Program:
1. Obecný úvod drogové problematiky
2. Legislativní úprava drogové problematiky
- přestupky
- trestná činnost
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3. Problematika drog na internetu
4. Diskuse

Informace pro občany

Vandalismus, bezpečnost v obci
Bohužel se v současné době množí v obci případy vandalismu, krádeží a vykrádání domů. Prosíme všechny, aby nebyli vůči těmto
„nekalostem“ lhostejní. Pokud zjistíte, že se ve Vašem okolí pohybují podezřelé osoby, nebo budete svědky ničení majetku, prosím,
obraťte se na Policii ČR, a to buď na linku 158, nebo na obvodní oddělení v Žandově na tel: 487 861 218, 702 021 104, 735 788 698.
Hřbitov
V letních měsících proběhne oprava výklenkové kaple ve hřbitovní zdi a také oprava střechy márnice. Dbejte, prosím, zvýšené
opatrnosti.
Prosíme všechny, kteří chodí pečovat o hroby svých blízkých, aby ukládali odpad na k tomu určená místa a do správných
nádob. Je zde prostor na ukládání větví, kompostér na drobný „zelený“ bioodpad, popelnice na plast, sklo a směsný
komunální odpad. Bohužel v bioopadu nacházíme střepy, v plastech větve, atd…
Těm, kteří ukládají správně, děkujeme.
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Ukliďme Česko
Obec Volfartice se letos poprvé zapojila do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce se zúčastnilo 41 dobrovolníků,
z toho 10 dětí. Z cyklostezky, potoka, černých skládek v Nové Vsi, na „hrnčírně“ a naproti Drostům jsme vysbírali, naložili
a odvezli na skládku 6 640 kg odpadů. Úklidové pomůcky a občerstvení zajistila Obec, organizačně celou věc řídili dobrovolní
hasiči.
Všem dobrovolníkům moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Otočka
Velmi se omlouváme za výrazné zpoždění ve zprovoznění otočky. Firma, která práci realizovala, nedodržela projekt, což bylo
zjištěno až při polohopisném a výškopisném zaměření skutečného provedení stavby. Proto jsme práce reklamovali. V zimních
měsících se, bohužel, opravy spojené s reklamací nemohly provádět. V jednom místě došlo k zúžení chodníku oproti projektu
(jinak bychom museli pokácet vzrostlou lípu uprostřed otočky), museli jsme požádat odbor dopravy o povolení výjimky. Nyní
už je výjimka schválena, máme požádáno o kolaudaci. Lhůty na odvolání, vyjádření, atd. jsou minimálně třicetidenní, vše se tedy
neúměrně protahuje. I nás tento stav opravdu štve a mrzí, bohužel, urychlit se to nijak nedá.
Novinky na webu obce
Na internetových stránkách obce přibyl v záložce „Důležité odkazy a telefonní čísla“ odkaz na největší portál na vyhledávání lékařů
v celé ČR www.navstevalekare.cz.
Naleznete zde přímé kontakty na lékaře všech specializací, kontakty na pohotovosti, možnost online objednávání. Věříme, že Vám
tento portál zjednoduší vyhledání lékařů, které právě potřebujete.
Jízdní řád
Od neděle 12.06.2016 opět platí nový jízdní řád.
Na lince č. 500 462 Česká Lípa – Kamenický Šenov – Česká Kamenice bude zaveden nový spoj v trase Kamenický Šenov,
nám. – Česká Lípa s odjezdem v 9:15 z Kamenického Šenova, kde zároveň vznikne přípoj na stávající spoj linky 461 od České
Kamenice a Prysku.
V opačném směru bude zaveden nový spoj v trase Česká Lípa - Kamenický Šenov, sídliště s odjezdem v 12:00 z Č. Lípy. Ve dnech
školního vyučování bude v Kam. Šenově náměstí návaznost na spoj linky 460 Nový Bor – Česká Kamenice – Děčín. O prázdninách
bude z důvodu nižšího využití veden přípoj pouze v trase Nový Bor – Kamenický Šenov, nám.
Spolu s tím jsou nutné i další následující úpravy:
1) na lince 461 nepojede spoj s odjezdem v 12:05 z Nového Boru do Kam. Šenova (cestující použijí předchozí spoj v 11:35
anebo následující, výše uvedený spoj v 12:35 z Nového Boru). Místo něho bude zaveden v této trase spoj s odjezdem
v 8:35 z Nového Boru do Kam. Šenova (tento autobus zajistí po přestávce v Kam. Šenově nový spoj do České Lípy).
2) na lince 462 nepojedou posilové spoje č. 3 (s odjezdem ve 4:40 z České Lípy do Kam. Šenova) a č. 8 (s odjezdem v 5:35
z Kam. Šenova, sídliště do České Lípy). Vzhledem k tomu, že využití spoje č. 3 se pohybuje v úrovni méně než
10 cestujících (ti budou moci využít spoj č. 5 s posunutým odjezdem o 10 minut dříve tedy v 4:55 z České Lípy)
a v opačném směru kapacitně dostačuje kmenový spoj č. 4 (v 5:40 z Kam. Šenova, sídliště), nemělo by zrušení těchto
spojů znamenat zásadní problémy.
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.
Sběr potravinářského oleje
Víte jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem.
Občané je nyní mohou nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat
do určené separační nádoby (240 l zelená plastová popelnice), kterou naleznete v areálu bývalé sběrny.
Kdy?
Po - Pá: od 7 do 15 hodin - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ na tel. č.: 733 636 484
Neděle: od 14 do 16 hodin - VOLAT PŘEDEM NEMUSÍTE
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Cestování s dětmi do zahraničí
Jelikož se blíží se čas dovolených, přinášíme pár informací ohledně cestování dětí do zahraničí.
pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.
I nově narozené dítě musí mít tedy pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) –
rodný list dítěte není cestovním dokladem.
dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států:
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.
V případě, že má však dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu
100 Kč
doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let
dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností – to znamená tedy nejen na Městském úřadu v České Lípě, ale i v Novém Boru, Liberci, úřadech
městských částí Prahy…
lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let
Nabídka rozvozu obědů Bistra u Horníků
V době prázdnin, kdy bude školní jídelna uzavřena, přinášíme nabídku od Bistra u Horníků z Nového Oldřichova, Mistrovice 140:
denní nabídka ze 3 druhů jídel + saláty, něco sladkého k zakousnutí
menu: polévka + hlavní jídlo za 49,- Kč
dovoz 6,- Kč/den
objednávky na tel. číslech: 605 501 588, 607 511 741
Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Připomínáme všem poplatníkům 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 29. února 2016 a nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 29. února a do 30. června 2016.
Upozorňujeme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili nebo uhradili 1/2 poplatku,
aby v termínu do 30. června poplatek zaplatili v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním převodem na účet obce
č. 6425421/0100.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných v období
únor – květen 2016

Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva nezávislého auditora obce za rok 2015
ZO schválilo účetní závěrku Obce Volfartice za rok 2015.
Účetní závěrka, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Volfartice za rok 2015
ZO schválilo účetní závěrku včetně zprávy veřejnosprávní kontroly za rok 2014 s tím, že hospodářský výsledek školy ve výši
83 043,74 Kč bude ponechán škole a rozdělen do fondů.
Hospodaření obce za leden – březen 2016
Příjmy byly ve výši 4 402 746,95 Kč, výdaje ve výši 2 840 715,27 Kč.
Pronájem, prodej a nákup pozemků
ZO schválilo zakoupit pozemek p.č. 751, k.ú. Volfartice o výměře 1 784 m2 za cenu 150 000 Kč. Jedná se o pozemek vedle dětského
hřiště.
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ZO schválilo nabídnout pozemek p.č. 122/1, k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 2 829 m2 k prodeji. O pozemek projevil zájem
jediný zájemce, bude prodán panu Lukáši Podlezlovi, Volfartice – Nová Ves za cenu 50 Kč/1m2.
ZO schválilo, aby pozemky p.č. 976/9 a 976/10, k.ú. Volfartice (nyní pachtovní smlouva s firmou Agrome, s.r.o.) mohly být
používány třetí osobou – Farmou Radeč, a.s.
ZO schválilo nabídnout k prodeji část pozemku p.č. 751, k.ú. Volfartice o výměře cca 450 m2 (bude určeno po rozměření) sousedící
s pozemkem p.č. 850.
Chodníky, bezpečnostní prvky na silnicích
ZO schválilo uzavřít s firmou PROMOS s r.o., Česká Lípa a Ing. Lukášem Hrádkem, smlouvy týkající se studie a projektové
přípravy možnosti zbudování chodníků a bezpečnostních prvků v obci.
Výběrová řízení
ZO vyhlásilo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava mostního propustku Šibrava“. Nejvýhodnější cenovou nabídku
předložila firma INSKY spol. s r.o., Ústí nad Labem ve výši 868 556,63 Kč s DPH. S touto firmou byla uzavřena Smlouva o dílo.
Propustek by měl být opraven do konce srpna 2016.
ZO vyhlásilo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Úprava zpevněných ploch na p.p.č. 91/1, k.ú. Volfartice – odstavné
a manipulační plochy“. Jedná se o plochu u hasičárny. Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma DOKOM FINAL s.r.o.,
Děčín ve výši 726 231,16 Kč s DPH.
Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům
ZO schválilo nová pravidla, která jsou zveřejněna na internetových stránkách obce. Platí od 19.05.2016.
Honební pozemky
ZO schválilo uzavřít s Lesy ČR, s.p. Dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbám Nový Oldřichov a Karlovka.
Obecně závazné vyhlášky
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1, kterou se vydává Požární řád obce.
ZO dále vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem produkovaným na území obce Volfartice nepodnikajícími
fyzickými osobami.
Obě vyhlášky jsou zveřejněny na internetových stránkách obce.
Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu DT 4 - oprava a výstavba místních komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť (Program obnovy venkova č. 2.1.), na akci „Oprava
propustku a místní komunikace Volfartice“. Výše požadované dotace činí 300 000 Kč.
ZO schválilo podat žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu - Program č. 1.1 – Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje na akci „Přístavba garáže u požární zbrojnice“. Výše požadované dotace činí 108 707 Kč.
ZO schválilo podat žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu - Program č. 1.1 – Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje na akci „Pořízení přetlakového ventilátoru, řetězové pily a resuscitačního kyslíkového přístroje“.
Výše požadované dotace činí 44 551 Kč.
ZO schválilo podat žádost o dotaci na akci „Nákup dopravního automobilu pro JSDHO Volfartice“ z Programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí“, Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu - MV ČR – generální ředitelství. Jedná se o žádost
na rok 2017.
Žádosti o dotace vypracovalo vedení obce.
Obec již obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj ČR potvrzení registrace akce Kamenná výklenková kaple. Kaple v hřbitovní
zdi se bude opravovat v průběhu letních měsíců.
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje je již
schváleno Radou Libereckého kraje.
O přidělení dalších dotací by mělo být rozhodnuto v červnu.
Poskytnuté dary
ZO schválilo poskytnout Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje dar ve výši 2 000 Kč.
ZO schválilo poskytnout dar ve výši 4 000 Kč organizaci Českolipským kočkám a pejskům, z.s. , Skalice u České Lípy. Dar byl
odeslán na transparentní účet veřejné sbírky „Pro opuštěná zvířata“
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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.
Zapojit do svozu se můžete stále:
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)
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.
Přehled svezených pytlů a kg od domů a dále předaných svozové firmě

I. čtvrtletí
23.2.2016
8.3.2016
21.3.2016
CELKEM

II. čtvrtletí

papír
pytle
3
7
10

kg
16,00
46,30
68,86

20

131,16

plast
pytle
kg
17
37,00
18
28,30
27
60,00
62

papír

125,30

plast

20.4.2016
3.5.2016
17.5.2016
31.5.2016

pytle
9
6
8
7

kg
32,10
33,40
37,60
33,45

pytle
43
22
34
29

kg
126,70
47,75
81,15
62,15

CELKEM

30

136,55

128

317,75

tetrapack
pytle
kg
4
10,00
9
3,70
9
22,15
22

tetrapack
pytle
kg
6
7,30
3
7,20
4
9,80
3
6,90
16

Děkujeme tímto těm, kteří se do svozu zapojili a řádně třídí.

m

Klub maminek VLČÁTKA

Milé maminky,
zvu vás na setkání v klubu maminek Vlčátka v měsíci červnu.
Setkáme se v pátek 10.06., 17.06., 24.06., od cca 9.30 hodin,
můžete dorazit i později, jak budete potřebovat.
Společně si zacvičíme, zazpíváme, namalujeme a hlavně pohrajeme.
Těší se Máťa.
Neváhejte, pro zodpovězení dotazů volejte 739 709 920.
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35,85

31,20

TJ Sokol Volfartice
V sobotu 02.04.2016 uspořádal oddíl TJ Sokol Volfartice v pořadí již pátý ročník turnaje ve stolním tenisu pro občany Volfartic
a okolních obcí. Turnaj TJ Sokol Volfartice pořádá vždy na jaře v období velikonoc jako sportovní symboliku přivítání jara
a zvýšení sportovních aktivit občanů obce a jejich přátel. Turnaj se jako každoročně odehrál v tělocvičnách ZŠ Volfartice.
V dopoledních hodinách byla vypsána dětská kategorie. Účast v ní byla letos spíše nízká, turnaje se zúčastnili pouze chlapci. Kluci
si ale vzájemná utkání moc užili a věříme, že jak hra sama, tak i hezké ceny pro ně budou motivací, postavit se s pálkou za zelený
stůl i v příštím ročníku. A snad přivedou i své kamarády a kamarádky.
Pokud pořadatelé očekávali stejně skromný počet hráčů a hráček i v odpoledních hodinách, ve kterých měli možnost přijít a zahrát
si stolní tenis dospělí, pak se velmi mýlili. Do připravených hracích tabulek se přihlásilo celkem devět žen a jedenáct mužů.
Mužskou část stolních tenistů v letošním ročníku posílili především Volfartičtí dobrovolní hasiči. Účast tak byla oproti předchozím
ročníkům opravdu rekordní, za což jsme moc rádi. Hrálo se celkem ve čtyřech skupinách, došlo i na oprášení již dlouho zahálejícího
tréninkového stolu, aby bylo možné odehrát všechny zápasy v plánovaném čase. Ve škole to bzučelo jako v úle, odevšad bylo slyšet
pinkání do bílého plastového míčku. Hrálo se se zaujetím a s vůlí zvítězit, přitom rozhodně fair play, všichni se při hře náramně
bavili. S postupem nejlepších do vyřazovacích pavouků rostlo i zdravé sportovní napětí. Herní odpoledne pak vyvrcholilo
finálovými utkáními mužů a žen, která se s ohledem na letošní účast hrála před nemalou diváckou kulisou. Předání cen finalistům
v podvečerních hodinách bylo pak prima tečkou na konci turnaje, který se v letošním roce mimořádně vydařil. Za pořádající
TJ Sokol Volfartice gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili, a už nyní se těšíme na příští ročník.
Věříme, že bude ještě lepší!
Snímky z turnaje ve stolním tenisu si lze prohlédnout na internetových stránkách obce Volfartice v záložce Spolky, sdružení &
příspěvková organizace → Sportovní klub stolního tenisu TJ Sokol Volfartice.
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Ze života školy

Ohlédnutí
Za Karlem IV.
V úterý 12. května jsme si netradičním způsobem připomněli sedmisté výročí narození „otce vlasti“. Navštívili jsme zámek
Stránov, kde jsme se postupně setkali s osobnostmi tehdejší doby: s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, s malířem Mistrem
Theodorikem, zatančili jsme si s Blankou z Valois, první manželkou Karla IV. Největším zážitkem ale bylo, že jsme mohli
vyslechnout rozmluvu samotného krále s panem Buškem z Velhartic a poněkud drsným vévodou Bavorským.
Sloupský tyjátr
18. května jsme se již posedmé zúčastnili hudebně-dramatické přehlídky malotřídních škol Sloupský tyjátr. Letos naše děti
předvedly taneční vystoupení nazvané Volfartická pomáda. Moc se jim povedlo, roztančily celé hlediště skalního divadla
ve Sloupu, a některé dospěláky, včetně nás – učitelek, dojaly k slzám.
Hasičský den
V pátek 20. května jsme si všichni na vlastní kůži vyzkoušeli, co by se stalo, kdyby ve škole hořelo. I přes nástrahy, které nám páni
hasiči připravili, jsme zvládli evakuaci z požárem ohrožené školy, a pak jsme strávili velmi pěkné dopoledne plné soutěží
a praktických ukázek hasičských dovedností. Moc děkujeme SDH Volfartice za bezva den.
Ještě nás čeká:
Dopravní hřiště – MŠ
Překvapení na Den dětí
Výlet MŠ a ZŠ za dobrodružstvím do mokřadů kolem Jablonného v Podještědí
Pasování prvňáčků na čtenáře a návštěva knihovny v České Lípě – MŠ i ZŠ
Slavnostní akademie a rozloučení s páťáky a předškoláky
A ještě jedno překvapení před vysvědčením
……..a pak už hurá na prázdniny.
Přejeme krásné léto – my všichni ze ZŠ a MŠ Volfartice.
Zpráva pro rodiče dětí přihlášených do MŠ
Všechny děti přihlášené v řádném termínu, tj. k 16.05. byly přijaty do MŠ. Žádáme rodiče přijatých dětí, aby si vyzvedli
v posledním srpnovém týdnu, popř. ještě do konce června v MŠ evidenční list pro potvrzení pediatrem před nástupem do MŠ.
V mateřské škole zbývá jen jedno volné místo.

tisk na recyklovaný papír
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