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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva
itelstva obce se konalo v úterý 1. června 2010 od 17:00 hodin. Mimo
jiné byla schválena žádost příspěvkové organizace
rganizace Základní škola Okna o převod
hospodářského výsledku
ýsledku za rok 2009 do rezervního fondu. Dále zastupitelstvo schválilo
zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o pozemek v blízkosti budovy
Obecního úřadu. Záměr obce bude do příštího zasedání zveřejněn na úřední desce OÚ.
Dále byl schválen
en prodej pozemku p.č. 106/1 o výměře 627 m2. Jedná se o pozemek před
rod.domem pí. Prajzlerové.
Na zasedání starosta seznámil zastupitele se zprávou o přezkoumání hospodaření obce Okna
za rok 2009. Při přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2009 nebyly
nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Jedním z důležitých bodů jednání, bylo projednání závěrečného účtu obce za rok 2009.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením a
to bez výhrad.
Starosta dále informoval zastupitelé
zastupitelé o schválení dotace na projekt „Varovný systém
v Podralsku“. Do tohoto projektu je zapojena i naše obec a realizací tohoto projektu bude pro
obec získán bezdrátový rozhlas. Realizace projektu proběhne pravděpodobně v roce 2011.
Starosta dále přednesl žádost TJ OknaOkna fotbalový oddíl o finanční příspěvek na zábavné
odpoledne „Arabela show“. Termín akce je 17.7.2010. Zastupitelstvo schválilo finanční
příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Na zasedání se také hovořilo o sobotním sběru nebezpečného odpadu v naší obci. Na
informačním letáku, který byl zveřejněn v „Okenském zpravodaji“ jsou jasná pravidla sběru
tohoto odpadu tzn.: předat osobně odpad posádce firmy, která provádí sběr odpadu z naší
obce a odpad dopravit na uvedené stanoviště v době příjezdu vozu sběr.firmy
sběr.firmy. I když text na
letáku zněl celkem jasně, v sobotu bylo vše jinak. Odpad byl navážen již od ranních hodin a
dokonce na tři stanoviště. Málokdo z občanů dodržel to, že má osobněě předat odpad posádce
sběrové firmy. Z těchto důvodů zastupitelstvo v letošním roce již nebude organizovat sběr
tohoto odpadu.
Na zasedání bylo také schváleno provedení úpravy plochy pod úřední desku a plakátovací
plochu. Úřední deska byla přemístěna do parku ve středu obce. Důvodem přemístění je to, že
úřední deska i plakátovací plocha nebyla původně umístěna na pozemku obce.
Stanislav Havlín - starosta

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v naší obci:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů………………….249
Počet voličů, kterým, byly vydány úřední obálky ………………………………………….142
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Volební účast - konečné výsledky
Okna

Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červnu a červenci oslaví
kulaté životní jubileum.
Marie Fiřtová, Jan Grňo, Veronika Lukešová,
Libuše Strnádková.Iveta
Strnádková.Iveta Brigulová, Hana Drábková, Jitka Janíková,
Václav Pazderník, Josef Slavík.
**************************************************
OZNÁMENÍ:
Miluše a Zdeněk Doležalovi oslavili 1. června
června 2010 stříbrnou svatbu………..
*******************************************
UPOZORNĚNÍ:
České
eské dráhy upozorňují na nepřetržitou výluku na železniční trati č. 80 v úseku Okna –
Doksy – Jestřebí, která bude probíhat ve dnech 7 až 16 června 2010. Důvodem této
výlukové akce Správy železniční a dopravní cesty, jsou výměny pražců mezi stanicemi
Jestřebí
bí a Česká Lípa hl.n. a také oprava železničního
železničního přejezdu mezi stanicemi Okna a Doksy
Doksy.
Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která
pojede podle výlukového jízdního řádu.
Výlukový jízdní řád je zveřejněn na úřední desce OÚ a v místním obchodě.

Informace ze ZŠ a MŠ Okna
MÁJ - PŮJDEME V HÁJ...
V květnu se konaly besídky ke Dni matek v základní i mateřské škole. Účast byla opravdu
velká a velký byl i problém se "vtěsnat" do herny ve školce a třídy ve škole. Kapacita ve
školce, kterou nemůžeme překročit je 28 dětí. V současné době je kapacita zcela naplněna a
stejná situace bude zřejmě i v září.
Májové stanování a cyklistika je tradiční akcí na naší škole. Letos byla zaměřena na
putování po venkovských školách v okolí – na Tachově, ve Ždírci a ve Žďáru. Zajímavým
zpestřením byla návštěva Blatců a řezbáře pana Dědka. Děkuji rodičům za připravení
občerstvení pro děti – paní Kadeřávkové, Prokešové, Štejfové. Děkuji panu Prokešovi za
výpomoc při organizaci, panu Ouředníkovi a Jelínkovi za kontrolu a seřízení jízdních kol,
paní Ouředníkové za přípravu sobotního oběda.
Další poděkování patří manželům Doležalovým z Oken, kteří věnovali finanční hotovost
2000, - Kč na Den dětí. Prostředky budou použity na oslavu Dne dětí pro děti ve škole a ve
školce.
Velkou pomocí je pro nás nabídka manželů Chýnových z Obory, kteří odvezou a přivezou
zavazadla při turistickém pobytu v Krkonoších na konci června.
Poslední díky patří manželům Valentovým z Housky, ktreří nám opět nabídli možnost
pracovat v jejich keramické dílně. Děti zde budou vyrábět keramické knoflíky k výročí
okenské školy.
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ MĚSÍC...
bude hlavně ve znamení oslav 130 let výročí fungování okenské školy v objektu fary.
Děti čeká ve středu 2. června již druhá beseda o historii školy a Oken, na první besedě byli
hostmi pan Jareš a pan Havlín. Ve středu naši školu navštíví paní Havlová, dlouholetá
ředitelka školy, paní Válková – dcera pana Zvoníčka – prvního poválečného ředitele. Ve
čtvrtek se s dětmi chystáme do muzea v České Lípě, kde na nás bude čekat historik pan
Smejkal a poté naše kroky povedou do archivu. Zde bychom si měli vyzvednout školní
kroniku z roku 1945. Další aktivity se budou týkat uspořádání výstavy a budování staré
učebny. Na závěr se bude konat Zahradní slavnost.
Vysvědčení si děti vyzvednou v pondělí 28.června.
Mateřská škola bude v letošním roce otevřena v letních měsících v těchto termínech :
28. 6. - 2. 7., od 23. 8. 2010. O docházku do mateřské školy v době prázdnin projevili zájem
rodiče 11 dětí z MŠ a 2 dětí ze ZŠ. Školní jídelna bude fungovat i pro cizí strávníky.
V Oknech 1. 6. 2010

Iveta Myšková

NAŠE ŠKOLA
1880 – 2010

Beseda s paní Zdeňkou Havlovou, ředitelkou Základní školy v Oknech
v letech 1954 – 1982, se bude konat ve středu 2. června od 18 hodin v místní škole.
Zveme bývalé i současné žáky, jejich rodinné příslušníky a další zájemce .
Více o historii školy se dozvíte na http://skola.obecokna.cz

Obecní úřad Okna,
TJ OKNA - fotbalový oddíl
a restaurace "Na hřišti"
zve všechny děti dne 5.6.2010
ve 13:00 na místní fotbalové hřiště

.

Důvod?
OSLAVA
„MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ“

Jak budeme slavit?
Zasoutěžíme v různých sportovních
disciplinách,ve zpěvu formou karaoke,
zajezdíme na čtyřkolkách a vše ukončíme
diskotékou s výběrem nejlepšího
tanečního páru.
Přichystáno je občerstvení a spousta cen

