OKENSKÝ
ZPRAVODAJ
únor 2011

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
První veřejné zasedání zastupitelstva obce v novém roce se konalo ve středu
2.února 2011.
Zastupitelstvo projednalo na zasedání žádosti o slevu resp. prominutí
poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2011. V minulém zpravodaji
byla zveřejněna „Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za svoz
komunálního odpadu“ včetně přílohy č. 1, v které se mimo jiné uvádí: „Nemovitost, kde je
počet poplatníků čtyři a více má nárok na druhou samolepku k označení další nádoby na
kom.odpad“. Na zasedání se projednávala připomínka z řad veřejnosti k výše uvedené
příloze. Připomínka se týkala počtu popelnic a četnosti svozů odpadu z naší obce. Je možné,
že v zimním období při svozu jednou za 14 dní se může stát, že jedna popelnice v nemovitosti
nestačí. V tomto případě je možné zakoupit visačku a označit tak druhou nádobu na
kom.odpad. Bylo by jednoduché požádat svozovou firmu, aby do obce v zimním období
zajížděla každý týden. To by však znamenalo značné navýšení již tak vysokých nákladů na
svoz komunálního odpadu.
Pro informaci uvádím konečnou částku výdajů a příjmů z rozpočtu roku 2010:
o příjmy: poplatek za svoz komunálního odpadu – 151 890,- Kč
o výdaje: náklady na svoz komunálního odpadu - 208 597,- Kč
V roce 2011 svozová firma navýšila cenu za svoz odpadů o 3%. Například náklady na vývoz
jedné popelnice jsou nyní ve výši 40,- Kč bez DPH.
Za poplatek 480,- Kč, který i přes navýšení nákladů zůstal nezměněn, má poplatník naší obce
možnost vývozu nádoby na odpad od svého domu, dále pak může využívat tří stanovišť na
separovaný odpad (sklo a plasty, papír lze odevzdat ve škole či školce), velkokapacitní
kontejnery na kom.odpad a suť a jednou ročně vývoz nebezpečného odpadu.
Věřím, že občané naší obce pochopí tyto důvody a budou respektovat schválenou vyhlášku o
místním poplatku za komunální odpad.
Do konce měsíce února bude svozová firma vyvážet i popelnice, které nejsou označeny
samolepkou. Od března již bude vyvážet jen ty popelnice, které jsou označené samolepkou,
která je vydána po zaplacení poplatku.
Poplatky lze uhradit vždy v úřední dny: PON. a STŘ. od 9:00-11:00 a 13:00-17:00 hod.
Zastupitelstvo dále na zasedání vzalo na vědomí informaci starosty o zaregistrování žádosti o
dotaci na projekt: „Výměna oken a rekonstrukce elektrického akumulačního vytápění
v budově základní školy v Oknech“.
Zastupitelstvo také schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011 v celkové výši příjmů a
výdajů 4 367 000,- Kč.
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Zastupitelstvo dále na zasedání schválilo podání žádosti úřadu práce v České Lípě o příspěvek
na vytvoření 3 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.
Na rozdíl od roku 2010,, kdy úřad práce přispíval na jednoho zaměstnance
zaměstnance částkou 10 000,Kč, bude v tomto roce bude přispívat pouze částkou 8 000,- Kč. Dohoda o vytvoření
pracovních míst s úřadem práce bude uzavřena prozatím na 6 měsíců ( v roce 2010 na 8
měsíců).
Na zasedání bylo také schváleno podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého
kraje na projekt: Rekonstrukce střechy přístavby budovy základní školy v Oknech
Oknech“.
Stanislav Havlín – starosta
**********************

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blaho
Blahopřejeme
jubilantům, kteří v únoru oslav
oslavili nebo oslaví
životní jubileum.
Helena Brigulová, Miluše Doležalová, Marie Freierová,
Václav Gottstein, Marie Kavalová, Josef Šobek

******************************************

Úřad práce informuje
ZMĚNY ZÁKONŮ OD LEDNA 2011
Od 1. ledna 2011 dochází ke změnám některých ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákona
o státní sociální podpoře. „Změny se dotýkají jak uchazečů o zaměstnání, kteř
kteří od ledna
přicházejí do evidence úřadu práce, tak žadatelů o dávky státní sociální podpory, konkrétně
porodné, rodičovský příspěvek a sociální příplatek,“ popisuje rozsah legislativních změn
ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. „Chceme informovat
informovat veřejnost o
změnách a přinášíme jejich stručný popis,“ informuje tisková mluvčí úřadu práce Marcela
Ottová.
Změny zákona o zaměstnanosti, které se vztahují na uchazeče o zaměstnání, kteří
požádali o podporu v nezaměstnanosti po 1. 1. 2011:
» Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné (odbytné
nebo odchodné), nebude po dobu tohoto odstupného (odbytného, odchodného)
poskytována podpora v nezaměstnanosti. Podporu v nezaměstnanosti tedy bude
pobírat až po uplynutí 3 měsíců
ěsíců (popř. 12 měsíců). Toto „posunutí“ výplaty podpory
v nezaměstnanosti nemá vliv na délku pobírání podpory v nezaměstnanosti, pouze
posouvá její vyplácení. K případnému navýšení odstupného (zvýšení počtu měsíců)
vyplývajícímu například z kolektivní smlouvy
smlouvy nebo z vnitřního předpisu zaměstnavatele
se nepřihlíží.
» Uchazeči o zaměstnání, pobírajícímu podporu v nezaměstnanosti, v případě, že bude
v průběhu své evidence na úřadu práce pracovat s výdělkem maximálně do 4 000 Kč
měsíčně, nebude po dobu výkonu této činnosti (nekolidujícího zaměstnání) vyplácena
podpora v nezaměstnanosti. Může tedy tuto činnost vykonávat, ale souběžně nebude
pobírat podporu v nezaměstnanosti.
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» Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence na úřadu práce ukončil
poslední zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem,
bude pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu.
Další změnou od 1. 1. 2011 je nový nástroj na podporu začínajících podnikatelů.
Uchazeči o zaměstnání, kteří zahájí své vlastní podnikání s příspěvkem na zřízení svého
pracovního místa, mohou nově od ledna 2011 požádat úřad práce o překlenovací příspěvek
na částečnou úhradu nákladů na nájemné, dopravu materiálu a výrobku a opravy a údržbu
objektu, ve kterém podnikají, pokud je v jejich vlastnictví. Příspěvek lze získat až na dobu
5 měsíců, což může začínajícím podnikatelům v začátku podnikání výrazně ulehčit „rozjezd“
živnosti.
Zákon o zaměstnanosti také nově zavádí povinnost pro zaměstnavatele oznámit a projednat
s úřadem práce záměr zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu práce a předpokládané
doby výkonu práce.
Dnem 1. 1. 2011 nabývá účinnosti také novela zákona o státní sociální podpoře:
» Touto novelou zaniká dávka sociální příplatek. Výjimku do konce roku 2012 budou mít
pouze rodiny, kde jednou ze společně posuzovaných osob je těžce zdravotně
postižené, zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné nezaopatřené dítě, dále
těžce zdravotně postižený rodič nebo zdravotně postižený nebo dlouhodobě nemocný
rodič, který je současně nezaopatřeným dítětem.
» Porodné bude nově náležet pouze v případě narození prvního dítěte nebo při převzetí
dítěte mladšího 1 roku do péče (svěření do výchovy nebo osvojení). Porodné bude
náležet rodině, jejíž rozhodný příjem nepřevýší 2,4 násobek životního minima rodiny,
doložený za kalendářní čtvrtletí, předcházející tomu, v němž se dítě narodilo.
» U rodičovského příspěvku se zkrátil termín pro uplatnění volby nároku na rodičovský
příspěvek do 3 let věku dítěte. Volbu na 3 roky může rodič, který pobíral peněžitou
pomoc v mateřství, provést do konce 9. měsíce věku dítěte. Pokud tak neučiní, bude
od 10. měsíce věku dítěte pobírat částku 3 800 Kč měsíčně. Stejnou výši rodičovského
příspěvku od 10. měsíce věku dítěte bude pobírat rodič, kterému je vyplácen
rodičovský příspěvek 48 měsíců. Úřad práce obeslal rodiče, kteří do konce února
mají možnost provést volbu tříleté varianty, informačním dopisem s vysvětlením
možností, které jim novela zákona přináší.
Bc. Marcela Ottová, tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě
******************************************

Informace ze ZŠ a MŠ, Okna
Nový rok 2011 začal obchůzkou Tří králů.
Na konci ledna jsme se začali chystat na lyžařský výcvik na Brádlerovy boudy v
Krkonoších. Tato bouda leží na hřebeni ve výšce 1 150 m.n.m. Zájezdový
autobus nás zavezl do Špindlerova Mlýna a pak nás čekal 3 km dlouhý výstup. Zavazadla
nám majitel chalupy vyvezl rolbou. Kromě výcviku lyžování děti poznaly „pravou
krkonošskou zimu“, zahrály si hru o YETTIM a dozvěděly se zajímavosti z výcviku vojákůpotápěčů. Účastníků zájezdu bylo téměř 50 a velké díky patří lyžařským instruktorům – Janě
Škodové, Stanislavu Cinnerovi, Petře Májové, Jakubovi Myškovi.
Fotografie najdete na : http://skola.obecokna.cz
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Na Brádlerkách se nám tolik zalíbilo, že bychom je chtěli navštívit i v létě.
Na konci června se tedy vydají okenští školáci se svými učiteli opět do Krkonoš.
Náplní pobytu budou hry, turistika, poznávání hor, výlet do Špindlerova Mlýna na bobovou
dráhu. Zveme na pobyt i děti předškolní , bývalé žáky naší školy a dospělé.
Cena : děti ZŠ 1600, - Kč / MŠ 1500, - Kč / dospělí 2000, - Kč
Přihlášky přijímáme do konce února.
Zápis dětí do 1. ročníku se konal ve středu 2. února. K zápisu se dostavilo 8 dětí.
Den otevřených dveří ve škole
Ve čtvrtek 17. února zveme do naší školy. Přijďte se podívat, jak se děti učí.
V březnu bude zahájen plavecký kurz / 10 lekcí / v České Lípě. Poprvé pojedeme v pátek 4.
3., vlakem z Oken. Děti mají zajištěné svačiny i obědy. Plavecký výcvik stojí 400, - Kč.
Výcviku se mohou zúčastnit i děti předškolní.
Jarní prázdniny : od 21. února do 25. února.
Základní škola, mateřská škola a školní jídelna budou mimo provoz.
Pár slov o MASOPUSTU
Masopustní období je jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody.
Nebývá každý rok stejně dlouhé, jeho délka se určuje podle Velikonoc. Začíná vždy po 6.
lednu a končívá v úterý před Popeleční středou, po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční
půst.
Vyvrcholením masopustního období je Maškarní úterý / v současnosti se většinou přesunulo
na sobotu /.Rozpustilý průvod masek a maškar dominuje tomuto dni. Veselí, tanec a zpěv,
jídlo a pití se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti. Nevázané reje masek vycházejí
ze staletých vesnických tradic. S postupem doby některé masky doznaly změny, některé
zanikly. Mezi nejznámější masopustní masky patří : medvěd, kobyla, bába, nevěsta a ženich,
turci, laufr, kominík, smrt a masky řemeslníků / švec, řezník, dráteník, lazebník, hasič, kat,
dráb /. Někde doprovázejí průvody masopustní zvyky : stínání kohouta, pochovávání basy,
vodění medvěda, porážka kobylky.
11. OKENSKÝ MASOPUST bude zahájen v sobotu 12. března ve 14 hodin, za
doprovodu harmonik a kytar, před místní školou. Starosta Oken a rychtář přivítají
průvod a požehnají jeho průchodu obcí. Průvod povede tradičně k Obecnímu úřadu, a
poté se vydá v opačném směru kolem Slavíkových k Ouředníkovým. U mateřské školy
budou vyhlášeny nejlepší masky a závěr masopustu bude letos v parku před restaurací a
v restauraci, kde se bude také vydávat tombola. Návštěvníky masopustu bude čekat bohatá
tombola, vyhlášení nejlepších dospěláckých masek, odměny pro všechny dětské masky,
SOUTĚŽE, zabijačkové hody a spoustu dobrot po celé trase...
Dary do tomboly můžete nosit do základní a mateřské školy.
MASOPUSTNÍ RADA se poprvé sejde ve středu 9. února v 19 hodin v okenské
restauraci. Zveme všechny, kteří chtějí pomoci s organizací čímkoliv...nebo mají nějaké
nápady.
Těšíme se na Vás na Okenském masopustu.
Masopustní rada
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