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KVĚTEN 2011

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V pořadí již třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v tomto roce se
konalo ve středu 4. května.
Zastupitelstvo na svém jednání schválilo mimo jiné odkoupení pozemků
z majetku státu. Jedná se o pozemky v blízkosti nádražní budovy.
Dále bylo schváleno zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o pozemek
v chatové oblasti. Záměr o prodeji je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu.
Zastupitelé schválili dodatek k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních
náležitostí projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly
Mikroregionu Podralsko“. Součástí tohoto projektu je instalace bezdrátového veřejného
rozhlasu v naší obci. V obci bude rozmístěno celkem 11 bezdrátových hlásičů. Do obrazové
části prováděcí projektové dokumentace, kde je rozmístění bezdrátových hlásičů, je možno
nahlédnout v kanceláři starosty.
Zastupitelům byla na zasedání také podána informace o poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR na rok 2011. Jedná se o dotaci ve výši 30 000,- Kč na rozšíření
knihovního systému Clavius. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 43 400,- Kč.
Dále zastupitelstvo projednávalo žádost na ošetření stromu u rodinného domu č.p. 79.
V rámci dendrologického průzkumu, jehož součástí je také inventarizace a návrh ošetření
dřevin v naší obci, došlo k provedení bezpečnostního řezu na tomto stromu. Další opatření pro
zachování této krásné lípy ( zamezit zatékání vody do dutin, vazba ) bude provedeno do konce
června tohoto roku.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2011“.
Cílem soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen „soutěž“) je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova.
Každá obec zařazená do soutěže bude v termínu od 1.5. až 30.6. 2011 navštívena krajskou
hodnotitelskou komisí. O této návštěvě bude starosta obce předem informován tajemníkem
krajské hodnotitelské komise.
Zastupitelstvo dále schválilo závěrečný účet obce za rok 2010. Dále vzalo na vědomí zprávu o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
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Na zasedání se také projednávala možnost rozšíření prostor pro potřeby mateřské školy.
Zastupitelstvo souhlasilo s vypracováním investičního záměru na tuto akci.
Na zasedání podal rezignaci Jaroslav Jareš na mandát zastupitele obce Okna pro volební
období 2010 – 2014. V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí nastupuje ode dne 5.5.2011 za člena tohoto zastupitelstva náhradník,
kterým je paní Hana Uhlířová..
Osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva obce,
obce bude předáno na příštím veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
Písemná rezignace, kde jsou uvedeny důvody odstoupení výše uvedeného zastupitele, je
součástí zápisu z veřejného zasedání. Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva jsou k
nahlédnutí na obecním úřadě.
Stanislav Havlín - starosta

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme
ejeme jubilantům, kteří v dubnu a květnu oslavili nebo oslaví
životní jubileum.
Jiří Dlouhý, Jiří Charamza, Pavla Neumanová, Jarmila Nováková,
Jaroslav Šimon, Alena Balentová, Václav Fišer, Václav Florián,
Dana Grolmusová, Jakub Horčík, Jaroslav Jareš, Věra Meixnerová.
**************************************************

Vítáme nové občánky naší obce:
obce
Lukáš Pazderník (nar. 12.2.2011), Eliška Zemanová (nar. 1.4.2011)
Blahopřejeme rodičům.

*********************************************************
UPOZORNĚNÍ:
Oznámení o přerušení dodávky elek
kttřiny
V obci Okna ve dnech 2.6. v době od: 7:30 do 17:00 hodin.
Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy
i v této době považovat za zařízení pod napětím!
Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
*************************************************************
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OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme všem chovatelům a majitelům psů, že v sobotu 14. května
od 9:00 hodin proběhne v blízkosti základní školy
očkování psů proti vzteklině.
Cena základního očkování je 150,- Kč. Kombinace – 250,- Kč.
*****************************************************************
SBĚROVÝ DEN
V neděli 22. května 2011 proběhne v naší obci sběr nebezpečného
odpadu.
1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev
a oleje, vyjeté oleje apod.
2. Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce,
pneumatiky apod. Stavební suť a střešní krytinu v omezeném množství.
3. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,
hračky, elektronické nářadí apod.
Místo a čas přistavení sběrového vozu:
 U separátních kontejnerů (u č.p. 23 - p.Zeman) 11:00 – 11:15 hodin
 U Obecního úřadu 11: 20 – 11:35 hodin

Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady na stanovišti sběru
nebezpečných odpadů O S O B N Ě.
( to znamená, že s odpadem vyčkají do příjezdu posádky a předají
odpad pracovníkům firmy)
************************************************
POZVÁNKA NA FOTBAL
sobota 14. května od 16:30 hodin na fotbalovém hřišti v Oknech:
OKNA – BUKOVANY B
************************************
Informace z okenské školy a školky
V dubnu se konal poprvé před školou VELIKONOČNÍ JARMARK, na kterém děti
ze školy a školky prodávaly své výrobky. Děti za své snažení utržily asi 2000, - Kč.
Část z výtěžku bude věnováno na dobročinné účely. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a
podpořili naše snažení.
V mateřské škole se konala třídní schůzka, na které byli rodiče seznámeni s personálními
změnami. Paní učitelka Petra Kubištová je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a bude
nastupovat na mateřskou dovolenou. V současné době za ní supluje paní Pavla Štěrbová, od
nového školního roku bude působit ve školce již trvale.
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SETKÁNÍ ŠKOL V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU COMENIUS
Škola nadále pracuje na projektu Spolupráce malých vesnických škol v Evropě. V dubnu
vycestovali učitelé a šest žáků 4. ročníku do Španělska – do venkovské školy, která leží asi
200 km od Madridu. Zde si vyměňovali zkušenosti se zástupci dalších zúčastněných škol – ze
Švédska a Turecka, poznávali region Extremadura, účastnili se exkurzí v místní sýrárně a
výrobně koření, vyjeli na výlet do středověkého města, ochutnali španělské speciality, učili se
španělské tance a našli nové kamarády. Naše výprava si pobyt ještě prodloužila o víkend,
který jsme strávili poznáváním Madridu.
Žáci Radim Kadeřávek, Nikola Kroupová, Alena Buchleitnerová, Katka Králová, Pavla
Štejfová, Veronika Žáková byli ubytováni v hostitelských rodinách a vedli si statečně.
Více o projektu a fotografie můžete najít na : http://skola.obecokna.cz
Blahopřání
Josef Valenta, žák 5. ročníku, byl přijat na Gymnázium v Mimoni, poté co úspěšně složil
přijímací zkoušky. Blahopřeji !
Plánované akce v květnu :
*Výlet do Liberce, návštěva ekocentra Divizna a ZOO, ve čtvrtek 19. května, pro děti ze
školy
*Májové stanování a cyklistika je tradiční akcí na naší škole, proběhne v termínu od pátku
20. do soboty 21. května. Škola získala dotaci od Libereckého kraje, je pro všechny
účastníky zdarma. Zvu i bývalé žáky a další zájemce.
program :
pátek 20. 5. dopoledne - dopravní výchova, jízda zručnosti / povinné pro všechny žáky /
odpoledne - I. cyklistická trasa
večer - oheň, večeře, stezka odvahy
sobota 21. 5. dopoledne - turnaj ve fotbale, vybíjené, hry a soutěže
oběd ve ŠJ
odpoledne - II. cyklistická trasa
večer – večeře, závěr – odchod domů od 18 do 22 hodiny
s sebou : jízdní kolo, přilba, spacák a karimatka, stan do skupiny, teplé oblečení na noc
*Setkání málotřídních škol ve Sloupu – ve středu 25. května se děti z naší školy a školky
budou účastnit divadelní přehlídky v Lesním divadle ve Sloupu. Akci pořádá sloupská škola,
naše děti předvedou divadelní "kus" Ať žijí duchové. Autobusová doprava je zajištěna.
Iveta Myšková
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