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 - 9. června 2017

Volfartická pouť

1. Volfartický blešák

Srdečně všechny zveme na Volfartickou pouť, která
proběhne v sobotu 1. 7. 2017 v kulturním sále a jeho
okolí. Čeká nás spousta zábavy, hudby i tance, akci
si jistě užije celá rodina.
Bližší informace naleznete na plakátech
a internetových stránkách obce.

Šárka a Radek Patrných vás zvou na 1. Volfartický blešák
v sobotu dne 17. 6. od 15:00 hodin v kulturním sále ve Volfarticích.
Rezervace stolu na tel. č.: 777 676 139
Bleškovné (pronájem stolu): 20 Kč / stůl
Zdarma: malinovka pro děti, loutkové divadlo
a dál: pivko, vínečko a živá hudba (Radek - kytara, zpěv, Šárka housle a další hostující muzikanti)
Na místě budou k dispozici přihlášky do nového sdružení pro děti,
mládež a dospělé …
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Informace pro občany

Celková rekonstrukce školy
V letních měsících tohoto a příštího roku proběhne dlouho plánovaná rekonstrukce budovy školy. Realizace prací si jistě vyžádá
určitá omezení, ředitelství školy Vás bude včas informovat. Doufáme, že firma dodrží smluvené termíny a vše proběhne hladce.
Oprava hlavní silnice
Hlavní silnice procházející celou obcí, je majetkem Libereckého kraje, stará se o ni Krajská správa silnic Libereckého kraje. Obec ji
nemůže opravovat, jen může stále dokola upozorňovat na její špatný stav, což samozřejmě děláme a vůbec nás to nebaví…. Dobrá
zpráva je, že v letošním roce chystá Krajská správa silnic větší rekonstrukci povrchu, a to od Rejdů do Nové Vsi. Tak uvidíme. Snad
vše klapne a my budeme moci na podzim jezdit alespoň v části obce po kvalitní vozovce.
Hřbitov
V současné době probíhá oprava márnice na hřbitově. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Voda je z druhé strany za kostelem.
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 bioodpadu nacházíme střepy, v plastech větve, atd…
Také je nutné uklízet kolem hrobů a za nimi. Nelze zde skladovat sklenice, vázy, apod., při sekání se věci rozbijí a ohrožují
ty, kteří provádějí údržbu hřbitova, ale i návštěvníky. Proto budeme věci kolem hrobů pravidelně odstraňovat.
Vybudování veřejného osvětlení
V červnu bude probíhat výstavba veřejného osvětlení na cestě od pana Janečka k Čálkům.
Tato stavba si vyžádá dopravní omezení.
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Opravy místních komunikací
Od července do konce září se budou opravovat místní komunikace, a to kolem Čálků a k panu Bičanovi. I tyto akce si vyžádají
dopravní omezení. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
Volby
Podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, volba prezidenta
republiky se uskuteční začátkem r. 2018 (zřejmě leden 2018).
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných v období
březen – duben 2017

Účetní závěrka obce za rok 2016
ZO schválilo účetní závěrku Obce Volfartice za rok 2016.
Účetní závěrka, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Volfartice za rok 2016
ZO schválilo účetní závěrku včetně zprávy veřejnosprávní kontroly za rok 2016 s tím, že hospodářský výsledek školy ve výši
103 779,36 Kč bude ponechán škole a rozdělen do fondů.
Hospodaření obce za leden – březen 2017
Příjmy byly ve výši 7 899 883,74 Kč, výdaje ve výši 3 035 183 Kč.
Pronájem, prodej a nákup nemovitostí
2
ZO schválilo odkoupit od Římskokatolické farnosti Volfartice lesní pozemky p.č. 1227/1 o výměře 223 917 m , 964/3 o výměře
2
2
409 m , p.č. 964/4 o výměře 127 m , vše k.ú. Volfartice za cenu 13 mil. Kč.
2
ZO schválilo odkoupit část pozemku p.č. 714/1, k.ú. Volfartice o výměře cca 90 m (bude upřesněno po rozměření) za cenu
2
100 Kč/1 m . Pozemek je nutný pro plánovanou rekonstrukci autobusové zastávky u bytovek.
ZO schválilo prodloužit nájem prodejny do června roku 2022.
ZO schválilo záměr pronajmout pozemek p.č. 510, k.ú. Volfartice o výměře 2 023 m2.
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a SVS a.s., Teplice Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – prodloužení
termínu.
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a SVS a.s., Teplice Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na vodovod – prodloužení nájmu.
Výběrová řízení
ZO schválilo cenovou nabídku firmy Tomáš Hlaváček, Litoměřice ve výši 585 403,20 Kč s DPH - „Obec Volfartice – stavební
úpravy stávajícího objektu márnice“
ZO schválilo cenovou nabídku firmy Otto Žítek - ELOS, Česká Lípa jako nejvýhodnější v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce MK Volfartice- Čálek na p.p.č. 348/1, k.ú. Volfartice. Rozšíření veřejného osvětlení.” Nabídka činí 495 023,78 Kč
s DPH.
ZO schválilo cenovou nabídku firmy STRABAG, a.s., Praha jako nejvýhodnější v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce MK Volfartice“. Nabídka činí 2 042 189,25 Kč s DPH.
Dotace
ZO schválilo podat žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z programu Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva
vnitra – finanční spoluúčast – nákup dopravního automobilu ve výši 300 tis. Kč
ZO schválilo podat žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj – Program obnovy
venkova – program č. 2.1 – DT 4 na akci „Volfartice – výstavba veřejného osvětlení“. Výše požadované dotace činí 300 000 Kč.
Žádosti o dotace vypracovalo vedení obce.
Poskytnuté dary
ZO schválilo poskytnout Českolipskému dětskému sboru dar ve výši 3 000 Kč.
ZO schválilo poskytnout organizaci Hospic sv. Zdislavy, Liberec dar ve výši 3 340 Kč.
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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 úplném naplnění pytel pevně zavážete a v den svozu jej dáte před dům
Pokud nebude pytel zcela naplněn, nebude vyvezen.
Pytle se musí dát před dům do 7,00 hodin v pondělí ráno !!!!
Termíny - 1x14 dní v pondělí (sudý kalendářní týden)
12. a 26. června, 10. a 24. července, 7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince.
Přehled svezených pytlů a kg od domů
papír

plast

tetrapack

I. čtvrtletí
pytle

kg

pytle

kg

pytle

kg

9.1.2017

17

74

38

88

4

6

23.1.2017

7

25

30

65

5

10

6.2.2017

9

36

40

86

10

20

20.2.2017

14

82

38

88

10

17

6.3.2017

9

50

40

96

9

18

20.3.2017

8

28,65

41

106

6

15,95

CELKEM

64

295,65

227

529

44

86,95

papír

plast

tetrapack

II. čtvrtletí
pytle

kg

pytle

kg

pytle

kg

3.4.2017

14

90

36

80

8

15

18.4.2017

8

64

54

134

10

21

1.5.2017

1

2,80

16

28,90

0

0

15.5.2017

16

85,65

77

182,50

12

22,75

29.5.2017

6

27

35

87

6

11

CELKEM

45

269,45

218

512,40

36

69,75

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

Blíží se konec školního roku
Poslední týdny školního roku máme jako každý rok spoustu zajímavých akcí.
22. května byli naši prvňáčci v knihovně v České Lípě pasováni na čtenáře.
24. května vystoupili školáci s programem Tančíme pro radost na přehlídce hudebně dramatické tvorby málotřídních škol
Sloupský tyjátr v Lesním divadle ve Sloupu v Čechách.
Děti z mateřské školy navštívily 6. června minizoo v Doksech.
9. června nás čeká dopoledne s „Hasíkem“.
12. června jedeme na celý týden do Josefova Dolu v Jizerských horách.
21. června zveme v 15 hodin do kulturní místnosti obce nejen rodiče, ale i všechny
naše příznivce na slavnostní akademii s rozloučením s páťáky a předškoláky.
27. června se zúčastníme atletického trojboje málotřídních a neúplných škol v Brništi.
A pak už zbývá jen rozdat vysvědčení, a hurá na prázdniny.
Poděkování
Děkujeme paní starostce a zastupitelům Volfartic za příspěvek na výlety, dopravu na plavecký výcvik a kulturní akce pro děti
ve výši 50.000 Kč.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů za přípravu každoročního zábavného požárního poplachu a další pomoc při
akcích školy.
Děkujeme paní Patrné za darování dvou knih Velká dětská encyklopedie.
Oznámení
Oznamujeme všem rodičům, že mateřská škola bude z důvodu rekonstrukce budovy po celou dobu letních prázdnin uzavřena.
V provozu nebude ani školní kuchyně, proto nebudeme vařit pro cizí strávníky.
Zápis do MŠ
Na webových stránkách školy je vyvěšen seznam přijatých dětí, resp. jejich registračních čísel, do MŠ ve školním roce 2017/18.
Žádáme rodiče přijatých dětí, aby si v posledním srpnovém týdnu vyzvedli evidenční listy dětí a nechali je potvrdit pediatrem.
Upozorňuji ještě jednou, že předškolní vzdělávání je pro pětileté děti, tzn. ty, které dosáhnou ve školním roce 2017/2018 šesti let
věku, povinné v rozsahu nejméně 4 hodiny denně.
Přejeme všem krásné léto. Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Volfartice
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Ostatní informace
Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu

Připomínáme všem poplatníkům 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 2017 a nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději
do 28. února a do 30. června 2017.
Upozorňujeme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili nebo uhradili ½ poplatku, aby
v termínu do 30. června poplatek zaplatili v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním převodem na účet obce
č. 6425421/0100.

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, 1x týdně něco sladkého k zakousnutí
menu: polévka + hlavní jídlo za 55 Kč
dovoz 6 Kč/den
objednávky na tel. číslech: 605 501 588, 607 511 741

4

TJ Sokol Volfartice
Turnaj ve stolním tenisu 2017
V sobotu 22.4.2017 se konal tradiční turnaj ve stolním tenisu, organizovaný TJ Sokolem Volfartice. Hrálo se opět v tělocvičně ZŠ
Volfartice v kategoriích dětí do 15 let a dospělých. Kategorie dospělých byla po loňské dobré zkušenosti opět rozdělena na mužskou
a ženskou část, kde zejména účast v ženské části byla pro nás opět příjemným překvapením.
V dopoledních hodinách odehráli svou část děti a hodnotné ceny si mezi sebou rozdělili:
1.
Reichmann
2.
Čálek
3.
Janeček
Po obědě potom mezi sebou začali soutěžit dospělí. Účast dospělých je v posledních letech
překvapivě mnohem lepší, než účast dětí. Nicméně i tady bychom byli velmi rádi, kdyby účast
v příštích ročnících vzrostla.
V ženské a mužské části bylo pořadí na prvních místech následující:
1.
Čálková
2.
Čálková ml.
3.
Hlavanová
1.
2.
3.

Hau
Kavenský
Douša

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!

Léto a s ním spojené cestování
Jelikož se blíží se čas dovolených, plánujete, která města a státy navštívíte, kde si odpočinete od shonu všedních dní, přinášíme pár
informací ohledně cestování do zahraničí.
Málokdo z nás začne plánovat dovolenou tím, že by si zkontroloval své doklady. Chyba!
Pokud se rozhodnete pro dovolenou ve státě Evropské unie (uvnitř Schengenského prostoru), lze cestovat jen s platným občanským
průkazem, pokud si vyberete z nabídek dovolených v ostatních státech, je nutné cestovat s platným cestovním pasem. S platným
pasem totiž můžeme cestovat do všech států světa.
A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat?
Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat na úřadě příslušném k jeho vydání a nově od ledna 2016 je možné
tak učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600 Kč
a do 6 pracovních dnů za 4.000 Kč. Platnost pasu je v obou případech 10 let.
Jsou-li pasy vydávány pro děti do 15 let, jsou správní poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let
na 100 Kč a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000 Kč.
Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let.
Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při vyřizování nových
cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co nejdříve. Čas do odletu na dovolenou
tak budete moci strávit opravdu tím příjemným plánováním a ne zbytečnými
starostmi s propadlými doklady. Dále upozorňujeme, že některé státy mají
specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají především
délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou cestovat děti
mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné před odcestováním
ověřit na příslušném zastupitelském úřadu daného státu.
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tisk na recyklovaný papír
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