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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
201ve
1 středu 12.října 2011. Zastupitelstvo na
Zasedání zastupitelstva obce se konalo
zasedání schválilo provedení vyčištění požární nádrže v Oknech, které se uskuteční
v neděli 16.října. Na zasedání bylo také schváleno vyhotovení projektové dokumentace na
akci „Rekonstrukce a propojení hospodářského objektu a budovy mateřské školy v Oknech“.
Současně bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
prostřednictvím Lag Podralsko o.s.
Na výše uvedenou akci byla vypracována studie, dle které bude vyhotovena projektová
dokumentace. Tato studie je k nahlédnutí v kanceláři starosty.
Dále zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. Záměr
je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu a také na úřední desce na webových stránkách
obce – www.obecokna.cz.
Starosta dále informoval zastupitelstvo o dílčím přezkoumání hospodaření obce Okna za rok
2011. Toto přezkoumání se uskutečnilo 3.října 2011 a nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky v hospodaření naší obce.
Zastupitelstvo také schválilo vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků p.č.
307/3 ( v blízkosti rod.domu č.p. 59) a 362/1 ( za železničním přejezdem u rod.domu č.p. 97)
Toto rozdělení bude provedeno z důvodu převodu historického majetku obce z majetku
Pozemkového fondu ČR.
Stanislav Havlín - starosta

Blahopřejeme jubilantům, kteří v říjnu oslavili nebo oslaví
životní jubileum.
Blanka Hladká, Bohdana Lawrenz, Jiří Šmatlák, Marie Šobková,
Karel Šulc, Jindřiška Vavřičková.

Pojízdná prodejna masa a uzenin.
Pojízdná prodejna masa a uzenin, která nabízí celý sortiment kuchyňsky
upraveného masa a uzenin, bude jezdit do naší obce pravidelně každé úterý.
Čas příjezdu pojízdné prodejny: 10:20 hodin.
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Vyhlášení vítěze Oranžové a Zelené stuhy soutěže Vesnice roku 2011.
Dne 27.září 2011 v prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhl slavnostní akt vyhlášení a
předání ocenění Zelená stuha ČR 2011 a Oranžová stuha 2011, celostátních soutěží
návazných na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Akci pořádala Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Stálou komisí
Senátu pro rozvoj venkova. Ceremoniálu se dále zúčastnili zástupci všech vyhlašovatelů a
spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku. Nominaci na první tři místa Oranžových stuh si
odnesly obce Pěnčín (Olomoucký kraj), Řepeč (Jihočeský kraj) a Šípy (Středočeský kraj).
Celostátní Zelenou stuhu získala Obec Drmoul (Karlovarský kraj), na druhém místě byla
oceněna Obec Císařov (Olomoucký kraj) a třetí příčku získala Obec Teplýšovice ze
Středočeského kraje. Vítězná obec si odnesla šek od ministra životního prostředí na částku
700 000,- Kč, ostatní oceněné obce, obdržely šeky na částku 400 000,- Kč.
Čištění požární nádrže v Oknech.
V neděli 16.října tohoto roku bude provedeno vyčištění požární nádrže v Oknech.
O vyčerpání nádrže byl požádán Sbor dobrovolných hasičů Doksy, kteří budou
čerpání provádět v rámci výcviku. Obec bude hradit pohonné hmoty a občerstvení
hasičů. Čerpání bude prováděno dle podmínek, které jsou obsaženy v „Rozhodnutí o povolení
výjimky“. Toto rozhodnutí bylo vydáno Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem
životního prostředí. Jednou z těchto podmínek je, že záměr nesmí být realizován od 15.3.do
31.8. běžného roku.
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu dlouhodobých problémů s těžbou a rozvozem palivového dřeva nebude
již obecní úřad do konce tohoto roku přijímat objednávky na palivové dřevo.

OZNAMENÍ
V úterý 18.října od 8:00 hodin bude pro vás na poště v Oknech přítomen pracovník
České pojišťovny. Přijďte se informovat o možnostech výhodného pojištění
a zhodnocení vašich financí. Pracovník ČP zodpoví vaše dotazy týkající se např. starých i
nových pojistek, případně poradí pokud jsou pojistky pro vás nevýhodné.

POZVÁNKA NA FOTBAL
V neděli 16. 10. 2011 od 14:30 hodin-utkání III.třídy Okresní soutěže
TJ OKNA - DYNAMO LINDAVA
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Informace ze ZŠ a MŠ, Okna

Od října jsou v provozu zájmové kroužky, jsou zdarma a mohou je navštěvovat i děti, které
nedochází do naší školy. V pondělí se pan Cinner věnuje dětem v improvizované dílně v
domku vedle školy, učí je pracovat se dřevem za pomoci nářadí. V úterý děti ve výtvarném a
hudebním kroužku rozvíjí své schopnosti. Ve čtvrtek se s paní Doubkovou děvčata učí
základům ručních prací, především háčkování. V kroužku hry na flétnu se s paní učitelkou
Havelkovou seznamují s huebním nástrojem. V klubu Okýnko, který je v pátek odpoledne,
se děti věnují rozmanité činnosti - sportovním aktivitám, výtvarničení, čeká je promítání
filmů či výlety. Vedoucí klubu je Bára Myšková.
Od října mají děti opět možnost objednávek svačin ze školní jídelny.
Od října jsme ve škole zahájili celoroční projekt Cesty kolem světa. První téma "U nás
doma", se týká našich domovů. Děti jsou rozděleny do týmů podle obcí, které jsou jejich
domovem a čeká je spousta úkolů – výroba znaku obce, vymýšlení říkadla o své obci,
zjišťování informací. Výsledek svého pátrání budou prezentovat na zastupitelstvu obce v
listopadu. Druhým tématem je poznávání Evropy a zejména " Francie". Součástí poznávání
bude i týdenní pobyt našich 10 žáků 3., 4., 5. ročníku ve francouzské škole nedaleko
Lyonu.
V listopadu se v Oknech bude konat Krajská ekologická konference MRKEV, kterou
organizuje ekologické středisko z Liberce. Škola a školka bude poskytovat této akci zázemí a
podílet se na organizaci. Je vyhlášena fotografická soutěž pro děti O nejzajímavější okno,
bude se konat výstava jablek, trhy a tradiční štrůdlování aneb Soutěž o nejlepší štrůdl.
Budeme rádi, když se do aktivit zapojí i místní obyvatelé. V den konference bude, z
organizačních důvodů, uzavřena mateřská škola a školní jídelna, tímto se tedy omlouváme i
cizím strávníkům.

Více informací o dění ve škole a školce, fotografie najdete na :
http://skola.obecokna.cz

Iveta Myšková
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POZVÁNKA NA VÝLET NA JIŽNÍ MORAVU
4.- 6.listopad 2011
program :
odjezd autobusem v pátek v 16 h z Oken, večer ve vinném sklepě v Mutěnicích, nocleh v
Mutěnicích
v sobotu prohlídka Mutěnic, návštěva největší vinařské obce Velké Bílovice ( muzeum,
vycházka ke kapli s vyhlídkou na vinohrady, oběd ), městyse Hluk s památnými domky,
večer ve vinném sklepě v Uherském Hradišti, nocleh v penzionu Na stavidle v UH
v neděli prohlídka Uherského Hradiště, návštěva hradu Cimburk
změna programu možná
cena : 1300,- Kč / doprava, ubytování, snídaně, vstupné /
přihlášky na : myskovaiveta@seznam.cz, tel.739739820

DOTAZNÍK - ŠKOLNÍ JÍDELNA.
V průběhu měsíce září se objevila kritika na přípravu pokrmů ve ŠJ v MŠ Okna a
konstatování, že je mnoho nespokojených strávníků. Proto byl sestaven dotazník, který měl
objasnit celou situaci. Po vyhodnocení odevzdaných dotazníků jsme zjistili, že ve školní
jídelně je strava pestrá, odpovídající výživovým hodnotám a žádné závažné připomínky
nejsou – až na jednoho strávníka.
Děkuji všem, kteří dotazník vyplnili a vyjádřili své nápady a připomínky.
Za ŠJ Iveta Formánková

ZŠ OKNA
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ
O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTOGRAFII OKNA
Výsledky soutěže budou vyhlášeny u příležitosti
konání krajské konference ekologické výchovy
MRKEV 2011
10. listopadu v Oknech
Fotografie posílejte v elektronické formě na
adresu: myskova.iveta@seznam.cz
(jako název souboru uvádějte jméno autora)
Uzávěrka soutěže 31.října
Na vítěze čeká cena!
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