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Informace
Pozvánky

Velikonoční dílna ve škole - sobota 8. 4. 2017

Pálení čarodějnic – neděle 30. 4. 2017

Zveme všechny v 9.00 k rybníku pod školou na rozloučení
se zimou - vynesení Morany. Od 9.30 čeká naše nejmenší
ve škole pohádka divadla Koloběžka. Chybět nebude
spousta velikonočních dílniček, upletete si pomlázku,
ozdobíte kraslice a velikonoční dekorace...
Přineste si vyfouklá vajíčka! Akce končí ve 13 hodin.

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.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – sobota 22. 4. 2017
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Volfartice bude pořádat pro občany a přátele Volfartic tradiční
turnaj ve stolním tenisu o hodnotné ceny, a to ve všech věkových kategoriích.
Kde: Volfartice, tělocvična školy
Přihlášení: přímo na místě
Startovné se neplatí. Více informací naleznete v dostatečném předstihu na obecních vývěskách.
Těšíme se na Vaši účast.

Sběrové dny
29. dubna 2017 - 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.
Místo a čas přistavení sběrového vozu:
zastávka v Nové Vsi
10:40 – 11:00 hodin
zastávka u OÚ - otočka
11:10 – 11:30 hodin
zastávka u hasičské zbrojnice
11:40 – 12:00 hodin

POZOR ZMĚNA !!!
Velkoobjemový odpad již nebudete moci odevzdat pouze 2x ročně.
Od roku 2017 lze ukládat tento odpad v areálu bývalé sběrny - odevzdat jej pracovníkům obce. Od dubna do konce října v neděli
od 14 do 16 hodin, v ostatních měsících pouze ve výjimečných případech a po telefonické dohodě.
Co patří do velkoobjemového odpadu:

nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť,
střešní krytina (bez azbestu!) – přiměřené množství, apod.

Co nepatří do velkoobjemového odpadu:

pneumatiky, nebezpečný odpad a elektroodpad.

Kompostéry
Obec již na podzim roku 2016 požádala o dotaci na kompostéry do domácností. Nyní čekáme na výsledek. O dalším průběhu
Vás budeme informovat.
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Výsledky pytlového sběru papíru, plastů a nápojových kartonů tetrapak
za rok 2016
Ke konci roku 2016 se do sytému zapojilo již osmdesát domácností.
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.
3. čtvrtletí: 352 kg papíru, 340 kg plastů a 54 kg nápojových kartonů
4. čtvrtletí: 854 kg papíru, 761kg plastů a 159 kg nápojových kartonů
Za celý rok 2016 jste vytřídili celkem 1533 kg papíru, 1662 kg plastu,
298 kg nápojových kartonů.
Těm, kteří se již zapojili, moc děkujeme.
Ostatním připomínáme, že je možno zapojit se kdykoliv během i letošního roku.
Stačí jen vyzvednout pytle na obecním úřadě a v určených termínech dát naplněné pytle před dům.
Pytle musí být opravdu plné, jinak nebudou vyvezeny.

Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Volfartice č. 3/2016 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
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 na popelnici z roku 2016 je platná i pro rok 2017.
Nezaplacený poplatek může být důvodem nevyvezené popelnice.

Úklid na hřbitově
Žádáme všechny občany, kteří se starají o hroby na místním hřbitově, aby kolem nich uklidili. Jedná se především o odklizení
skleněných obalů od svíček, váz atd. Tyto předměty znemožňují sekání trávy. Úklid proveďte nejpozději do poloviny dubna.
Zbylé předměty budou po tomto termínu dány do odpadu.

Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2016
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2016
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí

668
+ 33
+5
- 28
- 10

Stav obyvatel k 31.12.2016

668 občanů trvale bydlících
+ 12 cizinců

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

601 (292 mužů, 309 žen)
67 (31 mužů, 36 žen)

Průměrný věk obyvatel:

39
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občanů trvale bydlících
(18 mužů, 15 žen)
(3 chlapečci, 2 holčičky)
(15 mužů, 13 žen)
(4 muži, 6 žen)
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Události v roce 2016

Opravy, výstavba, jiné:
Rekonstrukce otočky - dokončení
Přístavba garáže u hasičské zbrojnice
Úpravy zpevněných ploch u hasičské zbrojnice
Oprava mostního propustku v Nové Vsi
Oprava střechy márnice
Rozšíření veřejného osvětlení
Restaurování výklenkové kaple ve zdi hřbitova
Výměna autobusové zastávky - Volfartice U mostu
Zakoupen pozemek p. č. 751, k. ú. Volfartice
Zakoupeny pozemky p. č. 988/1, 997, 999 vše k. ú. Volfartice
Studie „Odkanalizování obce individuálním způsobem prostřednictvím DČOV“
Studie „Chodník Volfartice 1. etapa“
Zakoupen příkopový stroj
Zakoupena mulčovací hlava
Zakoupeny tři kusy kontejnerů na tříděný odpad
Zakoupeny dva kusy kontejnerů na kovový odpad
Kulturní akce:
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
Sportovní a jiné akce:
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Ukliďme Česko, ukliďme svět

Služby občanům:
služby Czech Point
veřejný internet
ověřování podpisů a listin
místní knihovna
pronájem traktoru
pronájem štěpkovače
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
svoz pytlů se separovaným odpadem
pytle na papír, plast a nápojové kartony 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

Žádosti o dotace:
Liberecký kraj – „Oprava propustku a místní komunikace Volfartice“
Liberecký kraj – „Přístavba garáže u požární zbrojnice“
Liberecký kraj – „Pořízení přetlakového ventilátoru, řetězové pily a resuscitačního kyslíkového přístroje“
GŘ MV ČR – „Nákup dopravního automobilu pro JSDHO Volfartice“ – případné přidělení v roce 2017
MMR ČR – „Kamenná výklenková kaple Volfartice“
Fond soudržnosti EU, OPŽP – „Kompostéry Volfartice“- případné přidělení v roce 2017
MV ČR – „Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO“
Přidělené dotace:
Liberecký kraj – „Oprava propustku a místní komunikace Volfartice“ ve výši 300 000 Kč
Liberecký kraj – „Přístavba garáže u požární zbrojnice“ ve výši 108 707 Kč
Liberecký kraj – „Pořízení přetlakového ventilátoru, řetězové pily a resuscitačního kyslíkového přístroje“
ve výši 24 556 Kč
MMR ČR – „Kamenná výklenková kaple Volfartice“ ve výši 91 176 Kč
MV ČR – „Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO“ ve výši 7 950 Kč
Celková výše všech přidělených dotací byla 532 389 Kč.
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Vydané dokumenty:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává Požární řád
Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům z obecních lesů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů…
Strategický rozvojový dokument obce Volfartice 2016 – 2020
Pravidla při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků v majetku Obce Volfartice
Plán zimní údržby místních komunikací
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
Poskytnuté dary:
dar ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Volfartice
dar ve výši 15 000 Kč občanskému družení Slunovrat
dar ve výši 4 000 Kč organizaci Českolipským kočkám a pejskům, z.s.
dar ve výši 3 335 Kč Hospicové péči sv. Zdislavy
dar ve výši 5 000 Kč organizaci Denní a pobytové služby, Česká Lípa
dar ve výši 2 000 Kč Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje
dar ve výši 2 000 Kč Fondu ohrožených dětí
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
prosinec 2016 – únor 2017
Domovní čistírny odpadních vod - podpora
ZO schválilo Program pro poskytování dotací na podporu
výstavby domovních čistíren odpadních vod. Program
je v plném znění i s přílohami zveřejněn na internetových
stránkách obce www.volfartice.cz.

Hospodaření obce
ZO schválilo hospodaření obce za rok 2016. Příjmy ve výši
24 055 858,14 Kč, výdaje ve výši 11 972 024,92 Kč.
Plán činnosti obce
ZO schválilo plán činnosti obce na rok 2017 – opravy,
výstavba, nákupy,…

Rekonstrukce budovy školy
ZO schválilo zahájit v letošním roce celkovou rekonstrukci
budovy školy nezávisle na případném přidělení dotace.

Rozpočet, rozpočtový výhled
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2017, příjmy i výdaje
ve výši 20 500 000 Kč. Dále ZO schválilo rozpočtový výhled
na období 2018 – 2020.

Společensky účelné pracovní místo
ZO schválilo uzavřít s Úřadem práce ČR Dohodu o vyhrazení
jednoho společensky účelného pracovního místa od ledna
2017.

Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci z MZe ČR na rekonstrukci
márnice.

Veřejně prospěšné práce
ZO schválilo uzavřít s Úřadem práce ČR Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku na dvě pracovní místa od března 2017.
Akcie EKO Volfartice, a.s.
ZO neschválilo odprodat akcie společnosti EKO Volfartice, a.s.
Pronájem pozemku
ZO schválilo nabídnout pozemek p. č. 14/1, k. ú. Volfartice o výměře 127 m2 k pronájmu a následně jej pronajalo.
Směna pozemků
ZO schválilo směnu pozemku p.č. 148/2 (oddělená část z pozemku p.č. 148) k. ú. Volfartická Nová Ves o výměře 35 m2
ve vlastnictví Obce Volfartice za pozemek p. č. 145/2 (oddělená část z pozemku 145) k. ú. Volfartická Nová Ves o výměře 35 m2.
Za vyrovnání ceny pozemků uhradí Obec Volfartice vlastníkům pozemku 145/2 částku 50 Kč. Ceny pozemků byly stanoveny
znaleckým posudkem.
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.
Nákup techniky a technického vybavení
ZO schválilo zakoupit přední radlici na zimní údržbu.
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Opravy a rekonstrukce
Oprava hlavní silnice
Silnice III. třídy č. 2627 je již několik let v žalostném stavu. Majitelem hlavních silnic v naší obci je Liberecký kraj. Opakovaně
jsme správce komunikace, kterým je Krajská správa silnic Libereckého kraje, upozorňovali na to, že silnice je v některých
úsecích téměř nesjízdná.
Po jednáních a urgencích Liberecký kraj navrhl k velkoplošným úpravám v roce 2017 v obci Volfartice úsek v délce 2 km.
Pevně doufáme, že opravy budou provedeny kvalitně a do budoucích plánů Libereckého kraje se dostanou i další úseky.
Oprava propustku u bývalé továrny
Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce propustku pod silnicí III/2627 u bývalé továrny, bude v jarních měsících
zahajovat jeho opravu. Realizace stavby přinese určitá dopravní omezení.
Rekonstrukce místní komunikace od pana Janečka k Čálkům
V letních měsících proběhne rekonstrukce této místní komunikací včetně vybudování veřejného osvětlení. I tyto práce přinesou
jistě dopravní omezení. Za způsobené komplikace se předem omlouváme.
Rekonstrukce márnice
Letos bude také realizována rekonstrukce márnice na hřbitově. I tyto práce si vyžádají určitá omezení, prosíme tedy návštěvníky
hřbitova o shovívavost.
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DÁMSKÝ KLUB

Zveme Vás:
17. 3. JARNÍ TVOŘENÍ Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ pod vedením lektorky pí Pilné
21. 4. ČARODĚJNICKÁ KERAMIKA - vyrobíme si čarodějnice, můžete si přinést i své nápady
5. 5. PODMALBA - staročeská technika malování na sklo - lektorka pí Pilná
Všechna setkání probíhají od 18 hodin na obecním úřadě u Vlčátek nebo
v kulturní místnosti (sledujte aktuální vývěsky).
Příspěvek na materiál bývá 50 Kč na osobu.
Některé programy jsou dotovány obcí.
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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.
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Klub maminek VLČÁTKA

Přinášíme program klubu maminek Vlčátka na měsíc březen - květen:
Březen
17. 3. Cvičení v tělocvičně
24. 3. Navlékání těstovin na špejli. Děti si opět procvičí jemnou motoriku a trpělivost.
31. 3. Sázení bylinek - maminky přinesou nádobu a vatu. Já obstarám semínka
(řeřicha, pšenice… ) Děti svými šikovnými prstíky rozptýlí semínka
a společně zalijeme.
Duben
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.

Velikonoční mini dílnička – upleteme si pomlázku, nabarvíme vajíčka…
Velký pátek - klubík podle předchozí telefonní domluvy
Aktivitka procvičující jemnou motoriku a hmat
Tiskátka pro nejmenší (houbičky na nádobí)
Maminky vystřihnou z houbiček na nádobí různé tvary.
Děti pak pomocí štětců a vodovek tiskátka nabarví a můžou vesele obtiskovat.

Květen
5. 5.
Výlet vláčkem - při pěkném počasí se vydáme vláčkem na výlet.
Detaily si domluvíme telefonicky. (Zoo Děčín / Liberec ?)
12. 5. Zvířátka - připomeneme si jaká zvířátka jsme viděli na výletě minulý týden
19. 5. Říkanky na písek - při pěkném počasí se sejdeme na dětském hřišti hned vedle klubíku a naučíme své děti nové říkanky.
Poveď se mi bábovičko…
26. 5. Barvičky a balónky - využijeme bazénku a balónků v klubíku a děti se budou učit barvičky a trefovat se do bazénku.

š

Základní škola a mateřská škola

Recitační soutěž
Dne 25. ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže ve třech kategoriích: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník, 5. ročník.
Vítězové školního kola:
Olinka Džudžová, Eliška Patrná, Péťa Zítko, Sebík Kudráč a Kája Lankaš - postoupili do soutěže všech málotřídních škol, konané
dne 8. února v Prysku.
Sebastian Kudráč obsadil v kategorii 4. – 5. ročníku druhé místo a postoupil tak do okresního kola.

Plánované akce školy
Březen:
Jiráskovo divadlo v České Lípě – Tři přadleny – ZŠ
Keramická dílna rodičů s dětmi – MŠ i ZŠ
Loutková pohádka Jak kašpárek zachránil princeznu – MŠ i ZŠ
Návštěva knihovny v České Lípě – MŠ i ZŠ
Další akce připravujeme.

6

Duben:
Plavecký výcvik – ZŠ
Projektový den ke Dni Země
Návštěva knihovny v České Lípě – MŠ i ZŠ

Děkujeme panu Erbenovi za zprostředkování zapůjčení vybavení na běžky, paní Patrné a panu Špeldovi za úpravu trati a paní
Patrné za pomoc při organizaci.
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Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/18
Ve čtvrtek 20. dubna 2017: 14.00 – 16.00
Pro děti narozené 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011
Vezměte s sebou:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
v případě žádosti o odklad – doporučení pediatra a PPP

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/18
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 11. 5. 2017 od 14 do 16 hodin. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo.
Není nutná přítomnost dítěte.
Upozorňujeme zákonné zástupce, že Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné
předškolní vzdělávání (týká se dětí narozených 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012).
Do 15. 6. 2017 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.

Očkování psů
V dubnu opět proběhne očkování psů, přesný termín bude zveřejněn na vývěskách v obci a na internetových stránkách obce:
www.volfartice.cz

2. kolo kotlíkových dotací
Liberecký kraj vyhlásil druhou výzvu k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci, která je tentokrát zaměřena na pořízení pouze
tepelných čerpadel a kotlů výhradně na biomasu. Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna od 7:00 hodin, na podatelnu
krajského úřadu bude možné je doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních či doručovacích služeb.
Více informací na stránkách Libereckého kraje v záložce Dotace.

Pokyny k nálezu volně žijícího uhynulého ptactva v souvislosti s výskytem
ptačí chřipky
Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka občanem, případně městkou policií apod. je zapotřebí, aby tito nebo zástupce městského
či obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval KRAJSKOU VETERINÁRNÍ SPRÁVU na tel. čísle: 720 995 207, 485 246 691 nebo
775 869 078.
Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne o dalším postupu, spočívajícím
buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem (jako každého jiného uhynulého zvířete na území obce nebo
města) nebo spočívajícím ve výjezdu inspektora krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka
na vyšetření ve veterinárním ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě
součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá.
Z uvedeného postupu vyplývá, že není vhodné, aby veřejnost, obecní či městské úřady aktivovaly dobrovolné hasičské jednotky,
případně profesionální hasičské jednotky, jelikož řada jejich výjezdů může být zcela zbytečná.

tisk na recyklovaný papír
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