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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

Dne 11.listopadu se konalo již 9.veřejné zasedání zastupitelstva naší obce. Jedním z
bodu programu zasedání byla informace o podání žádosti o dotaci z Progra mu
rozvoje venkova na projekt „Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce
Okna“. Žádost byla zaregistrována na Regionálním odboru Státního zemědělského
intervenčního fondu v Hradci Králové. Starosta seznámil zastupitelstvo s
výkresovou částí projektové dokumentace na tuto akci.
Na veřejné m zasedání byl také projednáván návrh rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Okna. Návrh rozpočtu ve výši 963 930,- Kč
předložila zastupitelstvu k projednání ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Iveta
Myšková. Po projednání byl návrh schválen tak jak byl předložen. Rozpočet školy
je navýšen v porovnání s rokem 2009 o částku na pořízení herních prvků pro
zahradu v mateřské škole. Na toto zařízení je v rozpočtu vyčleněna částka ve výši
366 400,- Kč. Vyčerpání celé této částky je podmíněno získáním dotace na pořízení
herních prvků do zahrady v mateřské škole.
Zastupitelstvo dále neschválilo žádost o odkoupení hospodářské budovy a části
pozemku v blízkosti školy v Oknech.
Dále byla na zasedání projednána možnost prodeje pozemků na výstavbu rod.domů.
Návrh na zainvestování pozemku p.č. 178/1, který má být využit na výstavbu
rod.domů byl projednáván v zastupitelstvu již konce m roku 2004. Od této doby
provází snahu o dokončení této akce neustálé problé my, které způsobují, že
zainvestování a následný prodej pozemků není prozatím uskutečněn. V počátku to
byl nesouhlas odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Lípa, který
nevydal souhlas se zásahem do krajinného rázu. Dále musel být zpracován
přírodovědný průzkum, z kterého bylo zjištěno, že na lokalitě vybrané k výstavbě
domů se vyskytují druhy obojživelníků a plazů zařazené mezi zvláště chráněné
živočichy. Také z těchto důvodů zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování územního
plánu pro naší obec. V prosinci 2008 zastupitelstvo schválilo vydání územního
plánu.V to mto dokumentu byl pozemek na výstavbu rod.domů zmenšen na cca
20 000 m2. Pro schválení vypracování projektové dokumentace na výstavb u
inženýrských sítí hlasovali v prosinci roku 2008 čtyři zastupitelé, dva byli proti a
jeden se zdržel hlasování. Projekt byl tedy vypracován a nyní by mělo být vydáno
stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí.
Z výše uvedeného vyplývá, že zastupitelstvo při hlasování o této důležité akci pro
rozvoj naší obce není jednotné.

Na tomto zasedání bylo přítomno pouze pět zastupitelů a opět nedošlo ke shodě
pokud se týká provedení zainvestování a způsobu prodeje pozemku na výstavbu
RD. Předběžná cena zainvestování včetně komunikací je přibližně 6 000 000,- Kč.
V první etapě by obec musela investovat cca 3 000 000,- . Při diskuzi byla zřej má
obava z nezájmu o pozemky v dnešní ekono mické situaci a možnosti zadlužení
obce v končícím volebním období.
Na zasedání také padl návrh na možnost prodeje prostřednictvím realitní kanceláře
formou developerského projektu.
Celý pozemek by byl prodán jednomu investorovi s podmínkou dodržení původního
záměru obce. Další názor byl celou akci odložit na příští volební období, tzn. do
roku 2011.
Z diskuze vyplynulo, že dva zastupitelé jsou pro prodej pozemku jednomu
investorovi, dva pro odložení celé akce a jeden se zdržel. Z těchto důvodů starosta
odložil tento bod programu na příští zasedání, kde je předpoklad, že budou příto mni
všichni zastupitelé.
V dalším bodě jednání zastupitelstva seznámil starosta přítomné s identifikac í
historického majetku obce Okna. Na mapě jsou vyznačeny poze mky, které jsou
historickým majetke m obce, ale doposud nejsou zapsány na listu vlastnictví obce.
Podmínkou zapsání na list vlastnictví je provedení geo metrického zaměření
určeného pozemku a provedení záznamu v katastru nemovitostí. V tomto roce již
nebudeme žádný pozemek řešit. V příštím roce bych chtěl navrhnout k zaměření
pozemek v objektu bývalého skladu Jednota a poze mek v blízkosti hospodářské
budovy firmy P+K. Dále je možnost získat do vlastnictví obce poze mek v blízkosti
fotbalového hřiště.
Na zasedání zastupitelstvo schválilo navýšení nájmu za pozemky v majetku obce.
Nájemníci s trvalým pobytem v naší obci zaplatí náje mné ve výší 1,- Kč za m2 a
náje mníci , kteří nejsou v naší obci trv. hlášení zaplatí 2,- Kč za m2 .
Starosta dostal za úkol vypracovat nové nájemní smlouvy do konce března 2010.
Zastupitelstvo také vyslechlo zprávu odborného lesního hospodáře p. Meixnera o
situaci v obecním lese. Především se zmiňoval o dobrém stavu nově zalesněných
ploch.
Havlín Stanislav – starosta

OSTATNÍ INFORMACE:
Fotograf

Fotograf pan L. Mimra bude v klubovně Městské knihovny Doksy fotografovat
ve čtvrtek 19. listopadu od 14,00 do 16,00 hod.

Trhy
Trhy se uskuteční na náměstí Republiky v pátek 20. listopadu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslaví
nebo oslavili životní jubileum.
Kožnarová Jitka, Hrdličková Věra, Adámik Marek,

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Informace ze ZŠ a MŠ, Okna

Co zajímavého jsme v říjnu prožili ?

Děti ze základní a mateřské školy vyjely do České Lípy, kde v Jiráskově divadle shlédly divadelní představení
„Aladinova kouzelná lampa“. O ptácích se děti dozvěděly více informací díky Ptačímu domu z Dubé, ukázka
práce s dravci proběhla ve škole a ve školce.
Děti si vyráběly podzimní klobouky a draky – moc děkuji panu Cinnerovi, panu Prokešovi a paní Kadeřávkové za
pomoc.
Díky příjezdu Čmeláka / člena ekoorganizace /s výukovým programem „Lesní království“, se děti ze školy a ze
školky seznámily se zákonitostmi lesa a jeho ochranou.
V rámci projektu spolupráce venkovských škol v Evropě vyjeli zástupci naší školy a školky do Švédska. Velmi
naše ţáky - Matěj Štejfa, Marie Buchleitnerová, Josef Valenta, David Rampouch - chválím, výborně
reprezentovali okenskou školu a obec Okna. Svou cestu budou ţáci a učitelé prezentovat v úterý 24. listopadu
při ranním shromáţdění / od 7, 45 do 8, 45 h / a při třídní schůzce / od 16 h /. Zájemce srdečně zvu. Další
cesta děti čeká na konci dubna do Turecka.
Poděkování také patří paní učitelce Adrianě Kopecké, nové občance Oken, která v době mé absence vyučovala
1., 2. a 3. ročník.

KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY, VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
Kurz probíhá od října, v pondělí od 16 do 17, 30h. Vyučující je Veronika Ţáková. Počet účastníků je
osm.

ANGLIČTINA VE ŠKOLCE
Kaţdé čtvrteční dopoledne ve školce probíhá výuka angličtiny pod vedením Michaely Králové.

TURISTICKÝ KROUŢEK
Pod vedením Ivety Formánkové vyrazí děti z turistického krouţku a další zájemci do mezinárodní ZŠ a
MŠ v Pardubicích, se kterou naše škola navázala spolupráci. Děti čeká v pátek výlet na hrad Kunětická
hora, návštěva muzea perníku, indiánská noc a lampiónový průvod. V sobotu navštíví pardubický zámek
a je pro ně připraven v pardubické škole Den Japonska – hry, soutěţe a ochutnávka japonských
specialit od rodičů japonských dětí. Akce proběhně od pátku 13. 11. do neděle 15. 11.

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

POZVÁNKA

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

KAM

VÝLET DO PRAHY

KDY

V PÁTEK 20. LISTOPADU, ODJEZD V 8 H OD ŠKOLY

CO

EXKURZE VE STAVOVSKÉM DIVADLE, PROHLÍDKA
HISTORICKÉ PRAHY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
"KLABZUBOVA JEDENÁCTKA" V DIVADLE MINOR

ZA KOLIK

250,00 Kč

SEKCE MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Na začátku listopadu se zástupci naší školy a školky účastnili setkání malotřídních škol Českolipska a
Novoborska v Brništi. Byla prohloubena spolupráce mezi školami a naplánovány společné aktivity našich
škol.
V pondělí 16. listopadu jsem udělila ředitelské volno, škola a školka budou zavřené. Zaměstnanci se
budou účastnit setkání malotřídních škol Mladoboleslavska v Horních Stakorech, které spojí s
výjezdní poradou. Ředitelské volno má ředitel zařízení právo udělit čtyřikrát do roka.

AKTUÁLNÍ POČTY V NAŠEM ZAŘÍZENÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 27 ţáků
MATEŘSKÁ ŠKOLA – 24 dětí
ŠKOLNÍ DRUŢINA – 24 dětí
ŠKOLNÍ JÍDELNA – 77 strávníků
Ve školní jídelně se stravuje 19 cizích strávníků
Milé listopadové dny vám přeje Iveta Myšková

