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Informace
Pozvánky

Velikonoční dílna ve škole - sobota 24. 3. 2018

Den otevřených dveří školy - středa 28. 3. 2018

Zveme všechny v 9.00 k rybníku pod školou na rozloučení
se zimou - vynesení Morany. Od 10.30 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.

Od 9.00 do 16.00 máme v naší škole otevřené dveře pro
každého, kdo se chce přijít do zrekonstruované školy i školky
podívat.
Ukážeme vám učebny, herny i zázemí školy.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – sobota 7. 4. 2018
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.
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/19 – pátek 20. 4. 2018
Kurz šití tašky - pátek 20. 4. 2018, pátek 18. 5. 2018
pokračování

Pálení čarodějnic – neděle 30. 4. 2018
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.

Milé dámy, přijďte si s námi ušít svou tašku snů. Látky, stroje,
střihy budou k dispozici.
Kde: od 18.00 hodin u Vlčátek v budově obecního úřadu
Prosíme o předběžné přihlášení SMS na tel. č. 739 709 920.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/19 – středa 9. 5. 2018
Den dětí - sobota 2. 6. 2018
Spolek Slunovrat zve srdečně všechny děti v sobotu 2. 6. 2018 od 14 hodin na dobrodružnou výpravu s překvapením.
Kam? To je zatím překvapení, sledujte plakáty!

Sběrové dny
Sobota 28. dubna 2018 - Sběr nebezpečného odpadu, výrobků pro zpětný odběr
Zastávka v Nové Vsi
9:00 – 9:20
Zastávka u obecního úřadu – otočka
9:30 – 9:50
U hasičské zbrojnice
10:00 – 10:20
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.
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Kam se starými pneumatikami
- informace z České inspekce životního prostředí
Staré nebo poškozené pneumatiky by v žádném případě neměly skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad nebo
pohozené na veřejném prostranství.
Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost o zpětném odběru. Ta se týká výrobců, dovozců i prodejců. Pneuservis, který
prodává nové pneumatiky, tak vždy musí na vyžádání poskytnout občanovi či zákazníkovi informaci, na jakém sběrném místě lze
staré pneumatiky bezplatně odevzdat. Tato místa nezřizuje obec, ale přímo na své náklady výrobci či dovozci pneumatik. Obvykle
dodavatelé zřizují místo zpětného odběru přímo u pneuservisů, přičemž každému dodavateli stačí mít zřízeno alespoň jedno místo.
Pokud tuto informaci od prodejce občan neobdrží, pak je prodejce povinen od něho tyto pneumatiky odebrat přímo ve své
provozovně a nemusí tak s pneumatikami jinam. Za neinformování zákazníka o místě zpětného odběru hrozí prodejci dle zákona
o odpadech pokuta. Prodejce pneumatik získá informaci o tom, jak realizovat zpětný odběr použitých pneumatik, od svých
dodavatelů.
Vzhledem k zákonné povinnosti tak existuje řada pneuservisů, kde je zřízeno viditelně označené sběrné místo ojetých pneumatik.
Takové sběrné místo odebírá veškeré pneumatiky bez nároku na úplatu, bez rozdílů značek a bez vazby na koupi nového výrobku či
služeb. Tato služba je pro pneuservis zdarma (platí ji dovozci a výrobci), nemá proto důvod odmítat příjem použitých pneumatik
od občanů. Seznam veřejných míst zpětného odběru je dostupný na www.eltma.cz, popř. na stránkách Ministerstva životního
prostředí
Seznam veřejných míst zpětného odběru v našem okolí
Contitrade Services, s.r.o., Prokopa Velikého 418/II Nový Bor, tel.: 724 463 963
Blažek a synové servis, s.r.o., Stružnice 22, tel.: 739 010 890
Pneuservis Šišmiš, s.r.o., Borská 33, Česká Lípa, tel.: 606 502 087
Zdeněk Broulík, Dvořákova 1375/2, Česká Lípa, tel.: 777 075 775
Auto – AKU – Baše, Nawkova 2977, Česká Lípa, tel.: 602 292 294

Velkoobjemový odpad, bioodpad, železný šrot, stavební odpad,
potravinářské oleje
Tyto odpady můžete odevzdávat v areálu bývalé sběrny pracovníkům obce, a to od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin,
v ostatních měsících pouze ve výjimečných případech a po telefonické dohodě.

Kompostéry
Obec má přislíbenou dotaci na kompostéry, čeká nás výběrové řízení na dodavatele. Zájemci z řad občanů, kteří o kompostéry
v minulosti projevili zájem, budou včas informováni o dalším postupu.

Technické zásady
Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací vydává obec Volfartice, správce a vlastník místních
komunikací. Tyto podmínky definují způsob provádění zásypů rýh a výkopů a pokládku konstrukčních vrstev komunikací pro
inženýrské sítě včetně havárií, které jsou ve vlastnictví obce, případně na jeho pozemcích.
Dnem jejich vydání se stávají závazné pro všechny právnické i fyzické osoby zúčastněné na provádění zásypů rýh a výkopů
v prostoru komunikací a jejich blízkém okolí.
Zhotovitel opravy povrchu vozovky, chodníku musí být držitelem oprávnění provádění silničních a stavebních prací v oboru
pozemních komunikací.
Termínové omezení: výkopové práce na komunikacích ve vlastnictví obce Volfartice nesmí být prováděny vzhledem
ke klimatickým podmínkám v období od 1. 11. do 31. 3. roku následujícího, netýká se havárií na vedeních inženýrských sítí.
V případě naléhavé potřeby nebo mimořádné situace podléhá provádění výkopových prací zvláštnímu vyjádření vlastníka nebo
správce komunikace.
Plné znění naleznete na internetových stránkách obce www.volfartice.cz.
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Výsledky pytlového sběru papíru, plastů a nápojových kartonů tetrapak
za rok 2017
Ke konci roku 2017 se do sytému zapojilo 88 domácností.
V 1. čtvrtletí jste vytřídili 296 kg papíru, 529 kg plastů a 87 kg nápojových kartonů.
2. čtvrtletí: 432 kg papíru, 722 kg plastů a 103 kg nápojových kartonů.
3. čtvrtletí: 441 kg papíru, 658 kg plastů a 80 kg nápojových kartonů
4. čtvrtletí: 409 kg papíru, 669 kg plastů a 103 kg nápojových kartonů
Za celý rok 2017 jste vytřídili celkem 1578 kg papíru, 2578 kg plastů, 373 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.

Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 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 2017 je platná i pro rok 2018.
Nezaplacený poplatek může být důvodem nevyvezené popelnice.
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Události v roce 2017

Opravy, výstavba, jiné:
Celková rekonstrukce budovy školy – 1. etapa
Rekonstrukce místní komunikace od pana Janečka k Čálkům
Výstavba veřejného osvětlení od pana Janečka k Čálkům
Stavební úpravy márnice
Oprava místní komunikace u Bičanů
Projekt na úpravu autobusových zastávek – Nová Ves, bytovky
Projekt na sportovní areál
Zakoupeny lesní pozemky od Římskokatolické farnosti Volfartice
Zakoupen dopravní automobil pro JSDHO
Zakoupena radlice na zimní údržbu
Vstup obce do Svazu měst a obcí ČR
Kulturní akce:

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 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

Masopust, veselice pro děti
Hasičský bál
Vítání občánků
Velikonoční dílna
Pálení čarodějnic
Den dětí
Volfartická pouť
Václavské posvícení
Mikuláš
Vánoční dílna na tvrzi
Adventní zastavení
Pravidelná setkání seniorů, Klubu
maminek a Dámského klubu
Sportovní a jiné akce:
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
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Žádosti o dotace:
MZe ČR – „Márnice na hřbitově – Volfartice“
Liberecký kraj – „Volfartice - výstavba veřejného osvětlení “
Liberecký kraj – „Dotace jednotkám PO obcí k programu MV ČR“
SFŽP ČR/MŽP – „Pořízení kompostérů pro obec Volfartice“
MV ČR – „Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO“
Lesnický fond Libereckého kraje – účelová dotace
Přidělené, schválené dotace:
MZe ČR – „Márnice na hřbitově – Volfartice“ – 329 900 Kč
GŘ MV ČR – „ Nákup dopravního automobilu pro JSDHO Volfartice“ – 450 000 Kč
Liberecký kraj – „Dotace jednotkám PO obcí k programu MV ČR“ – 300 000 Kč
SFŽP ČR/MŽP – „Pořízení kompostérů pro obec Volfartice“ – přislíbeno 911 456 Kč
MV ČR – „Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO“ – 21 669 Kč
Lesnický fond Libereckého kraje – účelová dotace – 22 344 Kč
Celková výše všech přidělených či schválených dotací: 2 035 369 Kč

Vydané dokumenty:
Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
Pravidla pro samovýrobu prodej dřeva občanům z obecních lesů obce Volfartice
Poskytnuté dary:
dar ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Volfartice
dar ve výši 15 000 Kč spolku Slunovrat
dar ve výši 3 340 Kč Hospic sv. Zdislavy
dar ve výši 3 000 Kč – Českolipský dětský sbor
dar ve výši 3 000 Kč – Útulek pro opuštěná zvířata BONA
dar ve výši 5 000 Kč organizaci Denní a pobytové služby, Česká Lípa

Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2017
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2017
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí

668
+ 48
+5
- 31
- 4

Stav obyvatel k 31.12.2017

686 občanů trvale bydlících
+ 12 cizinců

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

619 (301 mužů, 318 žen)
67 (30 mužů, 37 žen)

Průměrný věk obyvatel:

občanů trvale bydlících
(18 mužů, 30 žen)
(2 chlapečci, 3 holčičky)
(10 mužů, 21 žen)
(3 muži, 1 žena)

39

Očkování psů
V dubnu opět proběhne očkování psů, přesný termín bude zveřejněn na vývěskách v obci a na internetových stránkách obce:
www.volfartice.cz
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
prosinec 2017 – únor 2018

Hospodaření obce
ZO schválilo hospodaření obce za rok 2017. Příjmy ve výši
37 722 725,42 Kč, výdaje ve výši 34 625 596,99 Kč.

Technické zásady
ZO vydalo Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací v obci.

Plán činnosti obce
ZO schválilo plán činnosti obce na rok 2018 – opravy,
výstavba, nákupy,…

Rekonstrukce veřejného osvětlení
ZO schválilo uzavřít s firmou ELOS Česká Lípa smlouvy
o dílo na vypracování projektů týkajících se celkové rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2018, příjmy i výdaje
ve výši 30 946 000 Kč. Dále ZO schválilo střednědobý výhled
rozpočtu na období 2019 – 2021.

Dary
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 žádosti o dotaci z Programu podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – na obnovu
osobních ochranných prostředků, pořízení vybavení JSDHO
předurčených pro zásahy v souvislosti s ochranou obyvatel,
pořízení a opravu věcných prostředků požární ochrany.
ZO schválilo podat žádost o dotaci z Dotačního fondu
Libereckého kraje – Program obnovy venkova na projekt
Obnova místní komunikace Volfartice.
ZO schválilo podat žádost o dotaci z Dotačního fondu
Libereckého kraje – Podpora ochrany přírody a krajiny –
„Kamenný podstavec s křížem - Volfartická Nová Ves“

Domovní čistírny odpadních vod – veřejnoprávní
smlouvy s občany
ZO schválilo uzavření dvaceti smluv o poskytnutí dotací
na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.
Studie - obecní úřad
ZO schválilo zadat Ateliéru Lischka vypracování studie
na přestavbu či výstavbu obecního úřadu.

Studie - rozvojové plochy
ZO schválilo zadat vypracování studie rozvojových ploch společnosti TENET, spol. s.r.o. Trutnov.
Veřejně prospěšné práce
ZO schválilo uzavřít s Úřadem práce ČR Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku na jedno pracovní místo od března 2018.
ZO schválilo uzavřít s Úřadem práce ČR Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku – prodloužení jedno pracovní místo do října 2018.
Pacht pozemků
ZO schválilo nabídnout pozemky p.č. 1203/5, 1203/6, 1203/7, 1214/2, 1219/2, 1228, 1230, 1235/3, 1236, 1238/5, 1242, 1249,
vše k.ú. Volfartice k pachtu a následně je propachtovalo.
Prodej pozemků
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 84/3, k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 59 m2.
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 61, k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 30 m2.
Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům
ZO schválilo nová pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům.
Svaz měst a obcí ČR, SMS ČR
ZO schválilo vstup do Svazu měst a obcí ČR.
ZO schválilo vstup do Sdružení místních samospráv ČR.

Změna jízdních řádů
Od neděle 4. 3. 2018 jsou v platnosti nové jízdní řády autobusových linek na Českolipsku.
Jízdní řád na lince č. 500 462 ve směru Česká Lípa–Volfartice-Kamenický Šenov–Česká Kamenice a zpět se OPROTI
STÁVAJÍCÍMU STAVU NEMĚNÍ. Jízdní řád platný od 10.12.2017 je tedy beze změn.
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Volba prezidenta republiky - výsledky
Ve dnech 12.1. – 13.1.2018, 26.1. – 27.1.2018 se v obci konala volba prezidenta ČR.
Děkujeme tímto členům okrskové volební komise, která při těchto volbách zasedala.

Výsledky hlasování v obci Volfartice

Kolo

Voliči
v seznamu

1.

534

2.

535

Vydané
obálky

Odevzdané
obálky

Volební
účast v %

Platné
hlasy

294

294

55,06

286

292

292

54,58

291

Kandidát
číslo

Navrhující
strana

příjmení, jméno, tituly

1. kolo
Politická
příslušnost hlasy %

2. kolo
hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

6

2,09

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

29

10,1

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

13

4,54

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

2

0,69

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

0

0,00

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

2

0,69

X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

135

47,2 192

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

25

8,74

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

74

25,8 99

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
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DÁMSKÝ KLUB

ŠITÁ TAŠKA
Milé dámy, přijďte si s námi ušít svou tašku snů.
Látky, stroje, třihy budou k dispozici.
Termín:

pátek 20. 4. 2018, pátek 18. 5. pokračování
od 18.00 hodin u Vlčátek v budově obecního úřadu

Prosíme o předběžné přihlášení SMS na tel. č. 739 709 920.
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65,97
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Ze života školy

Jak jsme prožívali první měsíce roku 2018
11. ledna jsme si poslechli kytarový koncert pana Jindřicha Kaulferse s poutavým vyprávěním o trempovi a cestovateli Eduardu
Ingrišovi.
12. ledna jsme jeli do Jiráskova divadla v České Lípě na představení plné písniček pánů Svěráka, Skoumala a Uhlíře.
29. ledna jsme absolvovali program Zemědělství žije v Ekocentru v Brništi. Během programu jsme se jeli podívat do kravína
ve Velkém Grunově. Největším zážitkem asi bylo hlazení malých telátek.
10. února jsme oslavili masopust průvodem maškar a tancovačkou v kulturní místnosti.
Ve středu 21. února jsme se zúčastnili v Prysku soutěže všech málotřídních škol v recitaci. Naši školu reprezentovalo 6 žáků
– Vendulka Balážová, Olinka Džudžová, Anežka Erbenová, Sebastian Kudráč, Eliška Patrná a Adélka Veselá.
Sebastian Kudráč obsadil v kategorii 4. – 5. ročníku třetí místo a postoupil tak do okresního kola.
14. února jsme se zúčastnili slavnostní vernisáže výstavy dětských prací na téma Pověst o naší obci. Třeťáci o tom napsali krásné
slohové práce. Tady je jedna z nich:
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Plánované akce školy
Květen:
Sloupský tyjátr
Dravci a sovy – přednáška s ukázkou živých dravců – ZŠ
i MŠ

Březen:
Vystoupení ZŠ i MŠ na setkání seniorů
Divadlo Matýsek – ve škole – pro MŠ i ZŠ
Okresní kolo recitační soutěže v Novém Boru – Sebastian
Kudráč
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří
Ve středu 28. března od 9.00 do 16.00 máme v naší škole
otevřené dveře pro každého, kdo se chce přijít do zrekonstruované školy i školky podívat. Ukážeme vám učebny,
herny i zázemí školy.

Duben:
Zahajujeme plavecký výcvik – ZŠ a zájemci z předškoláků
Jiráskovo divadlo v České Lípě – Hrátky na pohádky – ZŠ
i MŠ
Knihovna Česká Lípa – ZŠ i MŠ.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/19
V pátek 20. dubna 2018 – 14.00 – 16.00 hodin
Pro děti narozené 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012
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 2018/19
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 9. 5. 2018 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. 2012 – 31. 8. 2013)
Do 30. 5. 2018 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.

k

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.

tisk na recyklovaný papír
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