OKENSKÝ ZPRAVODAJ

LEDEN 2022
 NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU POTRAVIN A DROBNÉHO ZBOŽÍ A
LÉKŮ
Nabízíme možnost nákupu následujícím způsobem a to především pro seniory,
kteří nemají nikoho, kdo by jim nakoupil, nebo nemohou ze zdravotních důvodů
využívat dopravu. Platí to i pro občany, kteří tuto pomoc nutně potřebují.
Tašku s lístkem, na kterém bude napsáno, co potřebujete nakoupit, přineste na
obecní úřad.
Manželé Jarešovi zajistí nákup a přivezou vám ho domů. Nákup budou
zajišťovat v pondělí, ve středu a v pátek.
Finančně se srovnáte při převzetí nákupu. Tašku s lístkem přineste den předem
nebo po ránu v den nákupu. Komu brání zdravotní důvody přijít na úřad
v Oknech, zavolejte na telefonní číslo 606 135 801, tašku si Jarešovi vyzvednou.
Děkujeme manželům Jarešovým za ochotu a pomoc.
Kdo má přístup k internetu, může si nákup objednat na www.rohlík.cz , nákup
vám přivezou domů. Od úterý 1.2.2022 vám s objednáním nákupu z rohlíku
nabízí pomoc paní Hencová na poště v Oknech. Stačí si udělat soupis toho, co
potřebujete a donést na poštu.
Prodejnu potravin si začal majitel předělávat. Během února chce otevřít. Přesný
termín zatím nevíme.

 KANALIZACE A ČOV
V tomto zimním období jde výstavba pomalu. Probíhají stále jednání se SVS a.s.
o provozování. K tomu je nutné vyjádření Sčvaku, který si klade podmínky, které
vyplývají ze zkušeností s provozováním kanalizací. Uvidíme jestli stihneme podat
žádost o provozování do únorové komise. Chybí ještě od dodavatele technologie
čistírny projekt elektro a schema rozvaděčů pro bytové domy.
Opět žádám, kdo má připravený kabel pro rozvaděč, zavolejte mi–724 168 476.
Nádoby na odpad se umístí všem, kteří žádali. Uložených nádob je 77, zbývá
ještě 20.
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 ÚŘEDNÍ HODINY NAŠEHO ÚŘADU JSOU:
Pondělí a středa: pokladna 8.00 – 11.00
starostka 8.00 – 12.00
Nevažte cestu zbytečně !

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
Eva Müllerová

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci lednu oslavili
nebo oslaví životní jubileum:

Josef Hlavička

VÝPIS DŮLEŽITÝCH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE
DNE 18.1.2022:
Přítomno: 6 zastupitelů – Eva Müllerová, Michal Grolmus, Hana Uhlířová, Květoslava
Doubková, Ivana Horčíková, Karel Holan
Omluven: Libor Henc
Usn. č. 4/2022
S návrhem plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Okna v Podbezdězí seznámil zastupitele Ing. Jiří Novotný odborný rada z Krajského
pozemkového úřadu Liberec – z pobočky Česká Lípa.
Zastupitelstvo obce návrh projednalo a schvaluje plán společných zařízení pro Komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Okna v Podbezdězí.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 5/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí vícenáklady na akci „Okna –
odkanalizování obce a ČOV“.
Vícenáklady se týkají změny zatřídění hornin, posunutí čistírny odpadních vod, čerpání
spodní vody, výztuže nádrží na ČOV, přeložky stávajícího vodovodu, geodetická zaměření
přeložky vodovodu a projektové dokumentace na výztuže nádrží. Další vícenáklady řeší
požadavky SVS a.s. na provozování kanalizace a ČOV a požadavky SčVAKU a.s. na servis
domácích čerpacích jednotek. Jedná se o doplnění technologie ČOV a doplnění spouštěcích
mechanismů domácích čistících jednotek.
Vícenáklady řeší a kontroluje technický dozor, Ing. Petr Zajíc. Po jeho schválení se bude řešit
dodatkem ke smlouvě o dílo.
Usn. č. 6/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2021. Jejich schválením byla
pověřena starostka obce Eva Müllerová 7.12.2021, usnesením číslo 154/2021.
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Rozpočet obce byl navýšen v příjmové části o částku 2 549 424,31 Kč.
Rozpočet obce byl navýšen ve výdajové části o částku 2 384 784,31 Kč.
V rozpočtovém opatření se promítli dotace na lesy ve výši 164 640,-Kč, dotace na VPP ve výši
30 000,-Kč a přijatá dotace na kanalizaci ve výši 2 354 784,31 Kč.
Ostatní změny se týkali přesunů mezi paragrafy.
Usn. č. 7/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2022, kde došlo ke změnám rozpočtu
následně: rozpočet obce byl v příjmové části snížen o částku 254,-Kč.
Saldo je vyjádřeno třídou 8 ( 8115 ) ve výši 254,-Kč.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 31.12.2021 a bere na
vědomí zprávu o výsledku hospodaření.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 8/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje pro nové čtyřleté funkční období 2022 - 2026 na funkci
přísedící u okresního soudu v České Lípě paní Stanislavu Schmidtovou.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 9/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Stavebního úřadu Doksy o zahájení
společného řízení na změnu dokončené stavby č. p. 13 za účelem dočasné změny v užívání
stavby z restaurace na základní školu po dobu trvání nájemní smlouvy do dne 31.8.2026.
Jedná se o přístavbu šatny v prostoru původní terasy, nové osvětlení, instalace umyvadel do
učeben a nové dveřní otvory.
Proti zahájení společného řízení nebyly podány námitky.
Celé znění usnesení naleznete na www.obecokna.cz, záložka obecní úřad, hospodaření obce.
Příští zasedání zastupitelstva obce Okna: 9.2.2022 od 17.00 hodin na OÚ Okna
Eva Müllerová

IFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Vážení občané Oken, dovolujeme si vás na konci prvního pololetí školního roku
2021/2022 informovat o činnosti základní a mateřské školy.
Ani letošní školní rok není jednoduchý z hlediska epidemiologického, na podzim přišla další
vlna virového onemocnění, která se nevyhnula ani našemu zařízení. Prozatím jsme však nebyli
nucení zcela zavřít a přejít na distanční vyučování. S karanténami jednotlivých tříd a učitelů či
učitelek jsme se zpravidla vypořádali formou hybridní výuky, kdy mohli být společně ti, co
chodili do školy, s těmi, co byli doma v izolaci.
Největší změnou pro nás je vytvoření nových tříd v budově bývalého hostince. Jelikož si
prostory jen pronajímáme, nemohli jsme využít žádné dotační tituly, a tak jsme za pomoc, ať
materiální, finanční nebo osobní, vděčni desítkám lidí. Pokud jste mezi nimi i vy, znovu vám na
tomto místě děkujeme.
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Místnosti nejsou určené jen dětem, ale otevřeny jsou i rodičům, případně dalším zájemcům.
K dispozici je například velká místnost vhodná pro pořádání besed a podobných událostí.
Za naše velké úspěchy považujeme několik akcí, které se nám navzdory situaci s nemocí Covid19 podařilo uskutečnit. Například hned v září jsme vyrazili na druhý ročník Pouti. Tentokrát nás
po ujití více než sta kilometrů zavedla do Staré Boleslavi. Starší ročníky se vypravily na
zeměpisně-přírodovědnou exkurzi do Polska a východních Čech. Na konci roku 2021 jsme
sestavili nový Betlém pod nasvíceným stromkem, a nakonec uspořádali i Vánoční koncert.
Mohlo se ho zúčastnit 100 lidí, kteří splňovali přísné hygienické podmínky, ale vysílán byl i
online, čehož využilo více než šest set dalších diváků a posluchačů.
Přestože situace se liší stát od státu, snažíme se dále rozvíjet spolupráci se školami v zahraničí,
především za pomoci projektu Erasmus+. Na podzim tak s námi týden strávili kolegové,
kolegyně, žáci a žákyně z Islandu, Francie nebo třeba Rumunska. Pokud vše půjde podle plánu,
už zanedlouho zástupci a zástupkyně naší školy vyrazí do Severní Makedonie, Portugalska
nebo Francie.
Fyzickou zdatnost se u dětí snažíme rozvíjet například kurzem bruslení pro školky, plaveckým
kurzem pro školy, pronájmem tělocvičny ve Starých Splavech nebo třeba plánovaným
lyžařským kurzem. Při škole také funguje několik kroužků, mezi nejoblíbenější patří ten
atletický.
Podařilo se také uskutečnit dvě výpravy do našeho hlavního města. Jak mladší, tak starší
ročníky navštívily divadelní představení a zároveň si prošly památky, o kterých se učí ve
vlastivědě nebo třeba dějepisu.
Ještě aspoň heslovitě k dalším akcím. Otevření našich nových prostor se zúčastnil nejen
náměstek hejtmana, ale také náměstkyně ministra školství. Všechny děti prošly kurzem první
pomoci. Uskutečnil se Lesní festiválek. Naši malí sportovci a sportovkyně skončili čtvrtí na
turnaji ve vybíjené. Pouť zaujala napříč republikou, a tak jsme byli pozváni na celkem tři
konference. VŠCHT Praha uspořádala v našich nových prostorech Moderní hodinu chemie s
řadou efektních pokusů. Zúčastnili jsme se několika charitativních akcí, například Tříkrálové
sbírky nebo Krabice od bot. Děti z lesní školky připravily v autobusové zastávce malou
knihovno-čítárnu. Vánoční trhy proběhly aspoň virtuálně, ze záznamu jste mohli rovněž
sledovat andělské představení mateřské školy. Získali jsme v soutěži společnosti Orlen
Unipetrol Plastikův kufřík. Starší žáci a žákyně se zapojili do soutěže Přírodovědný klokan.
Škola nyní zaměstnává 33 lidí, přičemž řada z nich je přímo z Oken. Školky i škola mají
zaplněnou kapacitu. Jsme rádi, že funguje spolupráce mezi naší organizací a obcí. Dva
zastupitelé Oken se podílejí na činnosti školy i tím, že jsou členy nově zvolené školské rady.
Ještě na závěr upozorňujeme, že zápisy do školek budou v květnu, do školy už v dubnu.
Za MŠ a ZŠ Okna, Mgr. Milan Bárta
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