OKENSKÝ ZPRAVODAJ
ŘÍJEN 2015
Vřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo 7.10.2015.
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna: přítomno 7 zastupitelů, 1
zastupitel příšel až po 1. bodu jednání.
Usn. č. 105/2015
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
program
Hlasování:
pro: 6
proti: 0

veřejného
zasedání
zastupitelstva
zdržel: 0
zajistí: starostka

obce

Okna.

Usn. č. 106/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.
Usn. č. 107/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci hromosvodu pro Základní školu, příspěvkovou organizaci Okna.
Stávající hromosvod neprošel při revizní prohlídce a na části přístavby k ZŠ chyběl. Rekonstrukci bude provádět
p. Vítězslav Vyvíjal, Okna 80. Předpokládaná částka na rekonstrukci hromosvodu činí 30 724,- Kč.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 108/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 868/21 o výměře 422m2, druh pozemku – zahrada v k. ú.
Okna v Podbezdězí. Žadatel p. Kamil Hladík č.p. 5.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí:starostka
Usn. č. 109/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončit nájem služebního bytu až po skončení doby užívání služebního bytu v ZŠ
Okna, přispívat na spotřebované energie.
Hlasování:
pro: 5
proti: 2
zdržel: 0
zajistí :starostka
Usn č. 110/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na placení záloh el. energie pro MŠ v Oknech ve výši 31000,-Kč,
z důvodu převedení odběrného místa na příspěvkovou organizaci.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí:starostka
Usn. č. 111/2015
Zastupitelé obce byli seznámeni s celkovým počtem kompostérů a s dalšími kroky v žádosti o dotaci.
Usn. č. 112/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání členské schůze Mikroregionu Podralska
konané na Bezdězu 17.9.2015.
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Usn. č. 113/2015
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky hospodaření obce k 30.9.2015, bere na vědomí zprávu o
výsledku hospodaření obce a schvaluje rozpočtové opatření č.5. Rozpočtovým opatřením nedochází k navýšení
ani snížení rozpočtu. Došlo pouze k přesunu položek.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 114/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizaci, Mgr. Ivetě Myškové přijetí
jednorázového finančního daru od nadace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
na úhradu obědů dětem ze sociálně slabších rodin.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 115/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na lesní pozemek p.č. 487/1 o výměře 14 485 m2 v k.ú. Luka,
okr.Česká Lípa. Jedná se o lesní pozemek v k.ú. Luka. Záměr o prodeji byl řádně vyvěšen na úřední desce a
schválen ZO.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Eva Müllerová

Blahopřejeme jubilantům, kteří v říjnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum:
Radovan Černý, Aleš Doubek, Václav Florian, Jan Hladký,
Karel Horčík, Kateřina Králová, Marie Plisková

Informace pro občany:


Neteče voda – problém s přerušením dodávky pitné vody trápí všechny občany. SVS
(Severočeská vodárenská společnost) připravuje projekt na rekonstrukci stávajícího
potrubí .Realizace rekonstrukce pro obec Okna není v plánu na rok 2016, ale přichází
v úvahu až v roce 2017.



Připomínám sběrný den velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 24. října 2015. Bližší informace naleznete v minulém Okenském zpravodaji
nebo na úřední desce.
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Diakonie Broumov – sociální družstvo, které organizuje pomoc sociálně potřebným
občanům a lidem v krizové životní situaci:

VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ:











Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických
důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.

Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

Sbírka se uskuteční : 2. – 6. 11.2015
Občané, kteří mají zájem přispět do sbírky mohou výše uvedené věci odkládat
do 2.11.2015 na obecním úřadě. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic,aby se nepoškodily transportem.
Děkuji Eva Müllerová

Fotbalový oddíl
Do konce fotbalové sezóny nás v Oknech čekají ještě dva zápasy:
Okna

Mimoň B

25.10. 14:30

Okna

Tuháň

08.11. 14:00

NE

Okna

NE Okna
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Informace ze Základní školy a mateřské školy
Okna
Lesní školka v Oknech vstoupila do druhého roku své činnosti
MŠ a ZŠ Okna již druhým rokem provozuje kromě tradiční mateřské školy také lesní školku.
Její zázemí je nyní tvořeno dvěma maringotkami propojenými prostornou předsíní. Na sklonku
měsíce září přibylo ještě týpí. Toto důmyslné indiánské obydlí bylo slavnostně vztyčeno v rámci
druhého ročníku Lesního festiválku, který probíhal na školní zahradě v sobotu 26. září. Lesní školka
má totiž ve svém programu tematický okruh nazvaný Indiánská stezka. Velkým vzorem je tzv. Liga
lesní moudrosti, sdružení podporující zájem o rozvoj ctností a dovedností přírodních národů. Přínosný
je pro nás postoj indiánů k přírodě, především heslo - „Ber si jen tolik, kolik skutečně potřebuješ.“
Děti tak budou mimo jiné plnit „Ligu lesních skřítků“, která je založena na sbírání korálků a jejich
proměně v indiánskou čelenku.
Mezi další programová témata lesní školky patří okruh nazvaný Člověk a Země zaměřený
především na kulturní a historické dědictví. Velmi inspirující je v této oblasti program tradiční
mateřské školky v Oknech, který je založen na poznávání řemesel. Děti se seznamují s řemesly
zdejšího regionu a skutečně si celý proces projdou od počátku až ke vzniku konečného výrobku.
Během roku tak nahlédnou např. do tajů tkalcovství, rybářství, sklářství, košíkářství a dalších řemesel.
Důležitá je především jejich osobní účast na samotném procesu.
Tradiční MŠ se tak s lesní MŠ v některých oblastech programově setkává, čemuž slouží i některé
společné akce. 30. září se děti z obou školek setkaly na pouti za jedním z rytířů knížete Václava,
patrona české země. Před cestou se posilnily vlastnoručně upečeným chlebem a společně „osvobodily“
rytíře, aby se mohl vrátit k ostatním druhům do hory Blaník...

za lesní školku Pavlína Lomičová
ZŠ a MŠ Okna spolupracuje se zahraničními školami

Základní škola v Oknech získala grant z programu Erasmus+. Jedná se o bývalý program
Comenius. Škola bude v následujících třech letech spolupracovat se školami z Finska, Švédska, Polska
a Španělska. Všechny partnerské školy jsou podobného charakteru – malé venkovské školy.
Název projektu je Let´s get school outdoor. Účastníci prozkoumají možnosti vzdělávání
mimo školní budovu – v přírodě, ale také například v muzeu, divadle a koncertním sále.
V rámci projektu se uskuteční setkání ve všech partnerských zemích, kterých se budou
účastnit i žáci. První setkání se koná nyní v listopadu u nás v Oknech. Děti z partnerských zemí budou
ubytovány v českých hostitelských rodinách. Budou tak mít možnost vyzkoušet si komunikaci v cizím
jazyce na vlastní kůži. Naše děti vyjedou na jaře do Polska. Na příští školní rok je naplánován výjezd
do Španělska a Švédska.
Během celé doby konání projektu budou spolu děti komunikovat prostřednictvím elektronické
pošty a blogu (letsgetschooloutdoor.blogspot.com).
Veronika Žáková, koordinátorka projektu
Tento projekt byl realizován za finanční
podpory Evropské unie. Za obsah publikací
(sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace
(sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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