OKENSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVEN 2015
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO
17.6. 2015:
Zastupitelé schválili následující usnesení:
.
Usn. č. 80/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce.
Jedná se o pozemek p.č. 312/3, z něhož je geometrickým zaměřením oddělena část 11m2 s parcelním číslem –
s.t.242/2, která je předmětem prodeje.
Žadatel Jan Kaňkovský, nar.30.8.1967, bytem Okna 99.
Navržená cena činí 50,-Kč/1m2. Náklady spojené s vkladem do katastru uhradí kupující.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 81/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozhodnutí č.j. OÚO/1.3/2015/Mu o užívání místních
komunikací pro uložení vodovodu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí : starostka
Usn. č. 82/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu schodiště do Základní školy v Oknech. Opravu provede Robert Myslivec –
výškové práce,stavební řemeslná a obchodní činnost, Okna 1, 471 62 Okna, za nabídkovou cenu 25 644,-Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 83/2015
Zastupitelstvo obce projednalo 2 nabídky na opravu podlahy v šatně a jídelně mateřské školy v Oknech..
Zastupitelstvo obce navrhlo odložit tento bod programu na další zasedání z důvodu získání dalších informací.
zajistí: starostka
Usn. č. 84/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kde došlo k navýšení rozpočtových příjmů o 60 000,-Kč
a navýšení rozpočtových výdajů o 60 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje přesuny příjmových i výdajových položek dle rozpisu v rozpočtovém opatření č.
3, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: p.Palusková
Usn. č. 85/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
na Rekonstrukci odkanalizování MŠ Okna č.p. 81 za cenu 434 971,-Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 86/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení předpisu poplatku za odvoz komunálního odpadu pro Radka Kalačová,
nar. 16.4.1977, Okna 35 za období 2010 až 2015 na částku 2 940,-Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí:p. Čápová

Eva Müllerová – starostka
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v květnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum.
Marie Fiřtová, Jan Grňo, Veronika Lukešová, Libuše Strnádková.
Všem jubilantům blahopřejeme.

INFORMACE PRO OBČANY:
- Potřebujete připojení k internetu ? Firma DX-NET pracuje na pokrytí sítě
v Oknech přes věž kostela. Informace získáte na níže uvedených tel. číslech:

- Srdečně zveme na setkání kamarádů z dětství:
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- TJ Okna – fotbalový oddíl zve naše spoluobčany na:
„4.ročník Okenského turnaje v malé kopané“,
který se bude konat v sobotu 25.7.2015 na fotbalovém hřišti. Začínáme v 9:00 a
ukončení dle výkonů a nálady všech zúčastněných.
Bude zajištěno hudební vystoupení skupiny „INKOGNITO“, která se k nám
přidá v 18.00 hod.
Těšíme se na Vás…..

Informace ze ZŠ a MŠ Okna
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015 / 2016 NA ZŠ OKNA
V následujícím školním roce bude otevřena na naší škole čtvrtá třída. Prostory vzniknou v
přízemí v místech současného služebního bytu. Zároveň budou rozšířeny prostory šatny. Tato
rekonstrukce proběhne o prázdninách.
1. ročník ( 12 dětí ) bude vyučovat Barbora Myšková. Na naší škole působí tři roky jako třídní
učitelka. Studuje 5. ročník Pedagogické fakulty, obor 1. stupeň ZŠ. V této třídě bude působit
asistentka pedagoga.
2. ročník ( 16 dětí ) bude vyučovat Mgr. Iveta Myšková. Na škole působí sedmnáct let, má
dlouholetou praxi ve výuce na 1. stupni, je zároveň ředitelkou ZŠ a MŠ. Její kvalifikace je 1.
stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Vystudovala školský managment.
3. ročník ( 12 dětí ) bude vyučovat kvalifikovaná učitelka Mgr. Michaela Králová. Ve škole a
školce působí na našem zařízení deset let. Její vystudovaná aprobace je angličtina a tělesná
výchova. V této třídě bude působit asistentka pedagoga.
4. a 5. ročník ( 16 dětí ) bude vyučovat kvalifikovaná učitelka Mgr. Veronika Žáková. Ve
škole působí jedenáct let. Na pozici třídní učitelky pracuje tři roky. Její vystudovaná aprobace
je angličtina a výtvarná výchova.
Ve všech třídách bude vyučovat výtvarnou výchovu a pracovní činnosti výtvarnice Bc. Lucie
Křivánková.
ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Školní družina a školní klub bude i nadále v provozu denně od 7 hodin do začátku vyučování
( od září 2015 bude začátek vyučování posunut na 8. 15 h ). A poté od konce vyučování do
16. 30 hodin. Platba za ŠD činí 200, - Kč měsíčně. V rámci ŠD také fungují zájmové kroužky.
Ve ŠD se dětem věnují dvě kvalifikované vychovatelky Petra Májová a Tereza Tvrdková.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/ 2016 NA MŠ OKNA
TRADIČNÍ TŘÍDA
MŠ bude v provozu denně od 6. 30 h do 16. 30 h. Od 16 hodin je MŠ sloučena se ŠD a dítko
si můžou rodiče vyzvednout v základní škole ( většinou na zahradě ). O děti budou pečovat
dvě kvalifikované a zkušené učitelky Bc. Iveta Steimarová a Pavla Štěrbová. Dopoledne bude
ve školce působit ještě asistenka pedagoga.
LESNÍ TŘÍDA
LŠ bude v provozu denně od 7. 30 h do 16. 30 h. Od 16 h bude LŠ sloučena se ŠD a dítko si
můžou rodiče vyzvednout v základní škole ( většinou na zahradě ). O děti budou pečovat dvě
učitelky Mgr. Pavlína Lomičová a Bohumila Bednaříková. Oproti fungování LŠ v pilotním
roce se výrazně zlepší technické zázemí ( k dispozici budou dvě propojené maringotky s
pergolou ).
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Součástí našeho zařízení je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro všechny děti ze
základní a mateřské školy. O kvalitu jídla se starají dvě vyučené kuchařky Věra Ouředníková
a Pavlína Líbalová, a vedoucí stravování Bc. Iveta Steimarová.
O pořádek ve škole a školce se starají tři provozní zaměstnanci - Marcela Štejfová, Markéta
Steimarová, Květa Doubková.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY V LÉTĚ
V době prázdnin bude v provozu chod mateřské školy, lesní školky a školní družiny
do 17. července a pak od 17. srpna. ŠD bude fungovat společně s MŠ.
Platba za ŠD bude měsíčně činit 100, - Kč, měsíční platba za MŠ je 200, - Kč. Stravování (
obědy pro ZŠ ) budou za běžnou cenu.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/ 2016
Školní rok 2015 / 2016 bude zahájen v úterý 1. září na školní zahradě. Poté bude následovat
schůzka pro děti a rodiče žáků 1. ročníku.
V září nás bude tradičně čekat Adaptační pobyt aneb putování po rozhlednách ( České
Švýcarsko ), zájezd do Jičína na Festival pohádky a Lesní festiválek.
Děkuji zřizovateli naší školy a školky - Obecnímu úřadu v Oknech za významnou podporu našeho
zařízení.
Děkuji všem zaměstnancům za poctivě odvedenou práci.
Přeji příjemnou dovolenou a krásné léto všem čtenářům Okenského zpravodaje.
Iveta Myšková
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