Informační leták Obecního úřadu Volfartice

3. číslo

Volfartický občasník
č. e. MK ČR E 18619

i

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 7. září 2016

Informace

Vážení občané,
upozorňujeme Vás, že je Vaší POVINNOSTÍ třídit minimálně tyto složky
odpadů:
Papír se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů modré barvy nebo do modrých pytlů AVE se sběrem od domu.
Pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Plasty se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů žluté barvy nebo do žlutých pytlů AVE se sběrem od domu.
Pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Sklo se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů zelené barvy.
Kovy je možno odevzdat pracovníkům obce:
od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin v areálu bývalé sběrny,
od listopadu do konce března každý všední den od 8 do 15 hodin na obecním úřadě.
Drobný kovový odpad (plechovky, hliníkové obaly, víčka od jogurtů,…) se ukládá do sběrných nádob šedé barvy
proti hřišti s lanovkou a v Nové Vsi.
Zelený bioodpad je možno kompostovat na zahradě nebo odevzdat pracovníkům obce od dubna do konce října v neděli
od 14 do 16 hodin v areálu bývalé sběrny. Ve všední den pouze ve výjimečných případech a po telefonické dohodě.
Velkoobjemový odpad – obec organizuje sběr 2x ročně.
Nebezpečný odpad - obec organizuje sběr 2x ročně.
Nápojové kartony TetraPak („krabice od džusů, mléka,…) se musí ukládat do oranžových pytlů AVE se sběrem
od domu.
Dále je možno ukládat:
Textil - do bílého kontejneru u školy
Použitý potravinářský olej - v PET lahvích do nádoby v areálu bývalé sběrny
Drobné elektrozařízení a baterie - do boxu v přízemí obecního úřadu
Použité tonery a cartridge z tiskáren - do boxu v 1. patře obecního úřadu
Po vytřídění se zbylý odpad ukládá do popelnic nebo černých pytlů AVE.
OBEC PROVÁDÍ NAMÁTKOVÉ KONTROLY OBSAHU POPELNIC. POKUD SE V POPELNICI VYSKYTNOU ODPADY,
KTERÉ MĚLY BÝT VYTŘÍDĚNY, POPELNICE NENÍ VYVEZENA.
Velkoobjemové kontejnery na papír, sklo a plasty jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) u mostu u č.p. 115, Volfartice,
b) u hasičské zbrojnice č.p. 106, Volfartice,
c) u bývalé hospody č.p. 272, Volfartice,
d) u hřiště s lanovkou, Volfartice – navíc kontejner na drobný kovový odpad,
e) nad vodní nádrží u č.p. 274, Volfartice,
f) u bytových domů č.p. 41, 42, Volfartice,
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Upozornění pro Ty, kteří nevědí, jak se mají chovat:
NEUKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNERY- znečišťujete tím veřejné prostranství, hrozí Vám pokuta ve výši 20 000 Kč.
NEVHAZUJTE DO KONTEJNERŮ ODPADY, KTERÉ TAM NEPATŘÍ - např. matrace, pytle se senem,…. Porušujete tím
obecně závaznou vyhlášku, hrozí Vám pokuta do výše 30 000 Kč. Navíc pokud „ucpáním kontejneru“ znemožníte svozové firmě
výsyp kontejneru, budou na Vás vymáhány navýšené náklady.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ STÁLE ZHORŠUJE, BUDOU ZDE UMÍSTĚNY
FOTOPASTI, KTERÉ NÁM POMOHOU URČIT „ZNEČIŠŤOVATELE“. DÁLE VŠE BUDE ŘEŠENO V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ.
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VÝSLEDKY PYTLOVÉHO SBĚRU PAPÍRU, PLASTŮ A NÁPOJOVÝCH
KARTONŮ TETRAPAK
Od počátku roku se do sytému zapojilo již šedesát domácností. Velmi nás těší Váš stále rostoucí zájem o tuto službu. V 1. čtvrtletí
jste vytřídili 131 kg papíru,125 kg plastů a 36 kg nápojových kartonů.
Nárůst ve 2. čtvrtletí je velmi výrazný - 196 kg papíru, 436 kg plastů a 49 kg nápojových kartonů. Těm, kteří se již zapojili, moc
děkujeme. Ostatním připomínáme, že je možno zapojit se kdykoliv během roku. Stačí jen vyzvednout pytle na obecním úřadě
a v určených termínech dát naplněné pytle před dům.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v neděli 11. září 2016.
Nebezpečné odpady - AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, apod.
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky, apod.
Pneumatiky je možno odevzdat v přiměřeném množství.
Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ pracovníkům firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU :

ZASTÁVKA V NOVÉ VSI

9:00 – 9:20

ZASTÁVKA U OBECNÍHO ÚŘADU (OTOČKA)

9:30 – 9:50
10:00 – 10:20

U HASIČSKÉ ZBROJNICE

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
proběhne 17. a 18. září 2016 v AREÁLU BÝVALÉ SBĚRNY.
Do velkoobjemového odpadu patří:
nábytek
matrace
koberce
podlahové krytiny
stavební suť – přiměřené množství, apod.
PNEUMATIKY do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ, je možno je odevzdat v rámci sběru nebezpečného odpadu.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných v období
červen – srpen 2016

Celoroční hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2015
ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
Strategický rozvojový dokument
ZO schválilo Strategický rozvojový dokument obce Volfartice 2016-2020. Na přípravě rozvojového dokumentu, která trvala
několik měsíců, se kromě zastupitelů aktivně podíleli i zástupci zájmových organizací působících v obci, školy a občanů.
Do dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě či na internetových stránkách obce.
Prodej, nájem majetku
2
2
ZO schválilo prodej části pozemku 751 nově označené 751/2, k.ú. Volfartice, o výměře 463 m za cenu 100 Kč za 1 m .
Darovací smlouva
ZO schválilo uzavřít Darovací smlouvu s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje na 1 kus tabletu Lenovo pro potřeby
jednotky dobrovolných hasičů v obci. Tablet byl pořízen z prostředků poskytnutých Libereckým krajem.
Výměna autobusové zastávky
ZO schválilo objednat výrobu autobusové zastávky (u mostu) u pana Milana Barborky, Horní Libchava. Zastávka bude vyrobena
ze dřeva a ze skla. Zároveň bude opraven chodník u zastávky.
Cenové nabídky
ZO schválilo cenovou nabídku firmy MK Consult, v.o.s. Ústí nad Labem na zpracování pasportu komunikací v obci ve výši
35 000 Kč.
Příspěvky, dary
ZO schválilo poskytnout Hospici sv. Zdislavy o.p.s., Liberec dar ve výši 3 335 Kč na činnost zařízení v roce 2016.
ZO schválilo poskytnout Fondu ohrožených dětí, Praha příspěvek ve výši 2 000 Kč na činnost v roce 2016.
Pravidla při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků
ZO schválilo zrušit dosavadní pravidla a vydat pravidla nová. Důvodem je změna v legislativě týkající se cen prodávaných
pozemků. Nyní je nutno prodávat pozemky za cenu v místě a čase obvyklou, případné snížení ceny musí být řádně odůvodněno.
Hospodaření leden – červen 2016
ZO schválilo hospodaření obce za leden – červen 2016. Příjmy byly ve výši 10 397 178,62 Kč, výdaje ve výši 6 041 573,68 Kč.
Oprava čistírny odpadních vod – škola
ZO schválilo spojit opravu ČOV u školy s celkovou rekonstrukcí školy v roce 2017.
Dotace
ZO schválilo uzavřít s Libereckým krajem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na pořízení
přetlakového ventilátoru a resuscitačního kyslíkového přístroje jako povinného vybavení hasičské vozidla. Pořizovací cena činí
49 114 Kč, dotace je ve výši 24 556 Kč. Tyto prostředky byly pořízeny v srpnu, projekt byl realizován za podpory Libereckého
kraje.
ZO schválilo uzavřít s Libereckým krajem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na přístavbu
garáže u požární zbrojnice. Cena stavebních prací činí 362 359 Kč, dotace je ve výši 108 707 Kč. Jedná se o garáž pro dopravní
automobil – povinnou výbavu jednotek dobrovolných hasičů zařazených v JPO III.
Stavba byla dokončena v srpnu, projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje.
ZO vzalo na vědomí informaci o příslibu dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na opravu propustku v Nové Vsi. Stavba byla
dokončena na konci srpna.
Dále ZO vzalo na vědomí informaci o příslibu dotace z MV ČR na pořízení dopravního automobilu pro jednotku dobrovolných
hasičů v roce 2017. Jedná se o povinnou výbavu jednotek dobrovolných hasičů zařazených v JPO III.
Dražba pozemků
ZO schválilo záměr účastnit se dražby pozemků 988/1, 997 a 999, vše k.ú. Volfartice, o celkové výměře 12 230 m2. Pozemky Obec
vydražila za cenu vyvolávací ve výši 79 000 Kč.
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Jízdní řád
Od neděle 28.08.2016 jsou v platnosti nové jízdní řády. Na lince č. 500 462 ve směru Česká Lípa-Volfartice-Kamenický ŠenovČeská Kamenice a zpět je změna pouze na spoji č. 5, kde došlo k posunu časové polohy ranního spoje o 5 minut dříve, tj. již
v 4:50 z České Lípy, z důvodu zajištění návaznosti na Nový Bor v Kamenickém Šenově.
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.
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Ze života školy
A je tu nový školní rok

Prázdniny jsou definitivně za námi a nový školní rok 2016/17 začal.
První školní den letos připadl na čtvrtek 1. září. Tento den byl radostným, dlouho očekávaným dnem především pro prvňáčky,
kterých přišlo v letošním školním roce 6, ale i starší školáci se už prý na školu těšili. Do druhého ročníku nastoupilo 5 školaček, třetí
ročník zahájilo 5 žáků, čtvrtý 7, a v pátém ročníku se letos učí 3 žáci. Celkový počet žáků je 26. V mateřské škole máme
přihlášených 20 dětí, některé však nastoupí až v průběhu školního roku.
Malá změna nastala v personálním obsazení, Claudii Nedvědovou – učitelku na částečný úvazek, která odešla na vlastní žádost
z důvodu získání zaměstnání v místě bydliště, nahradí plně kvalifikovaná Mgr. Barbora Pittnerová.
Na co se mohou děti těšit v průběhu prvních dvou měsíců:
Září
tradiční podzimní výlet tentokrát do Ekocentra v Brništi
zahájení celoročních soutěží (sběr papíru, recyklohraní)
turnaj málotřídních škol ve vybíjené
Říjen
zahájení zájmových kroužků
(dle zájmu dětí – nabídku rodiče obdrží písemně v průběhu září)
divadelní představení
Všem dětem přeji, aby školní rok 2016/2017 byl úspěšný, zajímavý,
plný poučení, zábavy a legrace, rodičům přeji jen samou radost z jejich šikovných
školáků a spokojených dětí v mateřské škole.
Mgr. Jana Junková

Obědy ze školy
Základní a mateřská škola Volfartice opět od září roku 2016 nabízí možnost vaření obědů ve školní jídelně. Cena jednoho oběda
je 45,- Kč, včetně polévky.
Obecní úřad Volfartice nabízí občanům důchodového věku dovoz obědů až domů a dále zejména těm, kteří si ze zdravotních
důvodů nemohou pro obědy sami docházet.
Rozvoz obědů pracovníkem obecního úřadu je od 11:00 hodin.
Více informací na tel.č. 487 837 111 v ZŠ a MŠ Volfartice.
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Klub maminek VLČÁTKA

Klub maminek Vlčátka zve opět všechny maminky s dětmi od 0 do cca 5 let na pravidelné schůzky v klubovně v budově obecního
úřadu. Přijďte si pohrát a zazpívat s vašimi ratolestmi.
Scházíme se každé úterý od 9.00 - 11.00 (11.30) hodin. Možno přicházet i odcházet dle potřeby dětí. Naší náplní jsou různé
pohybové hry s dětmi, tančení, zpívání... Do činností nikoho nenutíme, děti si mohou dle nálady jen hrát, či se dívat. Veškeré
činnosti jsou bezplatné. Klubík je tu pro vás, ať už máte batolátko, či předškolkové dítě.
Tak se nestyďte a doražte. Děti se naučí začleňovat do kolektivu, mají přípravu pro vstup do školky či školy, naučí se spoustu
písniček, básniček a maminky si mohou dát čaj nebo kávu, popovídat si a seznámit se s dalšími maminkami.
Těší se na vás Ivana Slaměná a ostatní maminky.
Kontakt: tel. č. 777 080 599
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DÁMSKÝ KLUB

Opět je tu Dámský klub. Zveme vás 21.10. od 18 hodin na obecní úřad.
Tématem setkání bude Mýdlování. Vyrobíme si mýdla s mnoha vůněmi.
Cena: 50,- Kč
S sebou přezůvky, kdo chce, může přinést trochu nasušených bylinek či květin.
Další plánované termíny: 11.11. , 9.12. - téma je zatím překvapením. Sledujte internetové stránky obce a vývěsky po obci, kde se na
plakátech dozvíte více.
Těší se Martina Kühnelová
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Místní knihovna

Otevřeno je každý čtvrtek od 16 do 18 hodin, knihy půjčujeme zdarma.
Knihovna obsahuje cca 1 500 svazků jak pro dospělé, tak i pro děti.
Seznam knih je umístěn na internetových stránkách obce.
Nové tituly získáváme jednak prostřednictvím Městské knihovny v České Lípě,
dále je nakupujeme, občas nám některý občan či chalupář nějaké knížky
do knihovny věnuje.
Rádi přivítáme nové čtenáře.

POZVÁNKY
Jóga
Změna cvičebního dne:

Vánoční rukodělná dílna
pro děti i dospělé

budeme cvičit pondělí od 17.30 hodin

26.11.2016 od 9 -16 hodin na středověké

v tělocvičně ZŠ.

tvrzi ve Volfarticích.

Přijďte si s námi protáhnout těla

Bližší informace naleznete na plakátech

a zklidnit mysl.

po obci a na internetových stránkách obce.

tisk na recyklovaný papír
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