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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo dne 6.října 2009.
Starosta informoval na zasedání o průběhu akce na zainvestování pozemku p.č. 178/1, který je
určen na výstavbu rod.domů. Koncem měsíce srpna bylo vydáno stavebním úřadem v Doksech
územní rozhodnutí o umístění stavby. Zastupitelstvo schválilo provedení parcelace tohoto
pozemku firmou Geoplan.cz spol.s.r.o. dle předloţené cenové nabídky. Nyní se uskuteční
výběrové řízení na firmu, která bude provádět výstavbu inţenýrských sítí na tomto pozemku.
Na veřejném zasedání v září tohoto roku zastupitelstvo schválilo vypracování projektu na
opravu místních komunikací. Do tohoto projektu je např. zahrnuta oprava jednosměrné
komunikace od křiţovatky na konec obce směr Tachov a kolem bytových domů k poště.
Dále zhotovení dešťové kanalizace na části výše uvedeného úseku. V rámci tohoto projektu
bude provedena také úprava zeleně, zabudování laviček, rozšíření veřejného osvětlení....atd.
Na tuto akci bude podána ţádost o dotaci na Státním intervenčním fondu, který je
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Zastupitelstvo
schválilo návrh smlouvy s projektovým manaţerem, který bude spolupracovat při realizaci
projektu jehoţ název je “Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Okna”.
Na zasedání byl také schválen finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč na zhotovení
elektronického zabezpečení kostela v Oknech. Ne všichni budou s tímto rozhodnutím
pravděpodobně souhlasit. Mnozí mohou mít připomínku, ţe kostel v Oknech je pod správou
Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem, která by se sama měla starat o zajištění svého
majetku. Bylo velké štěstí pro naší obec, ţe se započalo s opravou kostela, která je jedinou
kulturní památkou v obci. Díky německým rodákům a také příspěvkům z rozpočtu obce byla
oprava dokončena. Nezasvěceným se můţe zdát, ţe církev jako vlastník této památky se na
opravách finančně nepodílí. Z těchto důvodů jsem poţádal o informaci podílu církve na
opravách správce Římskokatolické farnosti v Bělé pod Bezdězem.
Pan farář Mgr.Jan Nepomuk Jiřiště zaslal zastupitelstvu dopis jehož část zveřejňuji:
V průběhu mého působení prodělal okenský kostel významné změny. Zásluhou německých
rodáků i zásluhou obce byl takřka kompletně obnoven jeho vnějšek včetně střechy a Vám všem,
kdo jste byli tenkrát a jste třeba i dnes ve vedení obce Okna, za to náleží velké poděkování i z
mé strany. Obnovený kostel, jehož průčelí je (pokud vím zásluhou obce) v noci nasvíceno,
se stal bezesporu reprezentativní památkou a dominantou celé vsi. To myslím, mohou uznat
všichni lidé bez rozdílu.
Protože sám mám rád historii a památky, nechápu svou službu jen jako farářský servis pro
věřící, ale všude, kde to jde, snažím se prospět i opravám a záchraně svých kostelů jakožto
památných míst.Také v Oknech se mi za uplynulá léta již podařilo být v této věci prospěšným.
Roku 2005 jsem inicioval započetí restaurátorských prací v interiéru kostela, a to konkrétně
komplexním restaurováním krásného hlavního oltáře, bohužel časem značně poškozeného a
napadeného dřevokazným hmyzem a plísněmi. Začal jsem tedy shánět prostředky na jeho
obnovu a jako statutární zástupce Římskokatolické farnosti Okna, které kostel náleží, se do
této náročné akce obnovy pustil. Rozpočet na opravu celého oltáře se značně blížil částce
750 000,- Kč.Bylo to číslo skoro astronomické a naděje na získání jakýchkoli prostředků byla
dost malá. Dnes, když se již restaurování blíží ke konci, mám z toho radost. Ve prospěch
opravy oltáře se mi totiž podařilo získat a zafinancovat práce v hodnotě celkem 490 000,-Kč.
Větší část byla samozřejmě z různých dotací, ale jak jistě všichni víte, tyto prostředky by mi
nebyly poskytnuty, kdybych nezajistil také peníze na spoluúčast z vlastních zdrojů. Ta byla
v některých letech desetiprocentní, v některých letech ovšem až padesátiprocentní.
Podotýkám, že od nadřízených církevních orgánů jako je biskupství apod. mi v této věci
nebyla poskytnuta pomoc žádná. Při nepatrných příjmech zdejší farnosti, které ani nepokryjí
náklady na běžný provoz kostela ( sám jezdím do Oken i jinam za benzín z vlastního platu),
to bylo opravdu složité. Ale dnes již lze říci, že věc se podařila-a bude-li to jen trochu možné,
rád se budu snažit dále. Také v letošním roce budou restaurátorské práce pokračovat, a to

v hodnotě cca 225 000,- Kč, z čehož 25 000,- budu muset zajistit z vlastních církevních
zdrojů........................
Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště, farář
Zastupitelstvo také projednávalo cenové nabídky na pokácení stromu v blízkosti mat.školky.
První nabídka byla za cenu 12 900,- Kč a druhá v ceně 14 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřilo
starostu zajistit ještě jednu nabídku za niţší cenu. Do dnešního dne jsem obdrţel nabídku na
pokácení výše uvedeného stromu z plošiny a stromolezeckou metodou ve výši 10 000,- Kč.
S touto nabídkou seznámím zastupitele a pokácení stromu můţe být realizováno.
Dále na zasedání byl přednesen návrh na instalaci nového zařízení pro dětské hřiště
v mateřské školce. Tato ivestice bude zařazena do rozpočtu příspěvkové organizace Základní
škola Okna. Tento rozpočet budou zastupitelé schvalovat na listopadovém zasedání.
Jiţ jsem se zmiňoval o chystaném rozdělení pozemku p.č. 178/1 (kolbiště), který je určen k
zastavení rod.domy. Rozdělení se uskuteční tento týden. Jednotlivé parcely budou označeny
mezníky. Z tohoto důvodu jsem nechal pozemek posekat . Při nedělní návštěve fotbalového
utkání jsem zjistil, ţe tento pozemek je vyuţíván jako trať pro čtyřkolky. Podél fotbalového
hřiště vede místní komunikace, kterou samozřejmě mohou mot.vozidla vyuţívat.
Tato komunikace je od mot.čtyřkolek jiţ značně poškozena a štěrk, který byl na cestu
navezen z důvodu jejího zpevnění, je z větší části vyházen v okolní zeleni.
Určitě však nebudeme tolerovat jízdu motorových čtyřkolek po obecních pozemcích.
V tomto případě se jedná o pozemek, který je určen pro výstavbu RD.
Po rozparcelování bude pozemk vyznačen a poţádám Policii ČR o pomoc při jeho ochraně.
O to více mě překvapil rozjeţděný pozemek v blízkosti místní komunikace, kdyţ vím, ţe
majitelé čtyřkolek mají pronajatý prostor , který má slouţit jako dráha pro čtyřkolky.
UPOZORNĚNÍ:
Dne 24.října 2009 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
Ţádám občany aby uvedený odpad byl předán osobně až v době
přistavení svozové techniky firmou AVE s.r.o.
Místo a čas přistavení sběrového vozu:
U separátních kontejnerů (nové stanoviště v blízkosti nového parku) 11:00 – 11:15 hod.
U Obecního úřadu 11:20 - 11:35
Z důvodu velkého počtu objednávek na palivové dřevo, nebudeme již
do konce letošního roku objednávky přijímat.
Mnoţí se stíţnosti občanů, které se týkají problémem volně pobíhajících psů. Stíţnosti jsou např. z bytových
domů na znečišťování vchodu do domu . Chtěl bych znovu upozornit na to, ţe majitel je odpovědný za veškeré
škody způsobené jeho psem.
Umoţněním jeho volného pobíhání se majitel dopouští přestupku porušení
vyhlášky obce o volném pobíhání psů .
***********************
Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslaví nebo
oslavili životní jubileum.
Ţďárský Stanislav, Merta Štefan, Havlínová Petra, Fridrichová Kateřina, Balda Miroslav.

*****************************************
TRHY
Trhy se uskuteční na náměstí Republiky v Doksech v pátek 23. října.

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

Informace ze ZŠ a MŠ, Okna
Co zajímavého nás v říjnu čeká ?



Máchův pohár, turnaj žáků Máchova kraje v kopané – Kravaře, 2. 10.
 Divadelní představení „Aladinova kouzelná lampa“ v Jiráskově divadle v České Lípě, 8. 10.
Ukázka práce s dravci – Ptačí dům z Dubé, 12. a 14. 10.
 Týden podzimních klobouků - vyrábění a přehlídka „podzimních modelů“, průvod obcí, 23. 10.
Drakiáda – soutěž ve výrobě a létání draků, 26. 10.
 Čmelák, výukový program „Lesní království“, 27. 10.
* Výjezd do Švédska v rámci projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě, 31. 10. - 7. 11.,
Matěj Štejfa, Marie Buchleitnerová, Josef Valenta, David Rampouch



Podzimní prázdniny : 29. - 30. října

