OKENSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVEN 2017
 Poděkování občanům.
Děkuji touto cestou všem, kteří pomohli zvládnout organizačně Dětský den a
věnovali svůj čas nedělnímu odpoledni pro děti.
Panu Myslivci děkuji za podporu akce již tradiční AUTODRÁHOU a panu Králi za
SLAŇOVÁNÍ.

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci ČERVNU oslavili
nebo oslaví životní jubileum:
Radek Dokládal, Emil Fiala, Robert Myslivec, Petr Varga

Informace pro občany:
 Další zasedání zastupitelstva obce Okna se koná 21.6.2017.
 Provoz na OÚ v měsíci červenci:
Starostka dovolená: od 7.7.2017 do 17.7.2017.
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Na obecním úřadě bude přítomna pouze účetní paní Čápová a to v úřední dny:
PONDĚLÍ a STŘEDA od 9.00 – 11.00, 13.00 – 17.00 hodin.
V naléhavých případech se můžete obrátit na místostarostu pana J. Ouředníka
na tel. čísle: 731 177 772 nebo na e-mail: jaroslavourednik@centrum.cz

 Provoz místní knihovny o prázdninách:
V měsíci červenci bude místní knihovna uzavřena.

 Sportovní akce v měsíci červnu a červenci 2017:
23.6.2017 – od 10.00 hodin turnaj v malé kopané pracovníků ČD
24.6.2017 – od 17.00 hodin poslední zápas 1. kola fotbalové sezóny Okna – Nový
Oldřichov . Po zápase bude rozlučka fotbalistů se sezónou. Zároveň bude probíhat
od dopoledne tenisový turnaj.
15.7.2017 – vás TJ Okna zve na turnaj v malé kopané, který bude probíhat po celý
den na fotbalovém hřišti. Večer zahraje k poslechu skupina „ NAPLECH“
22.7.2017 – 2. ročník amatérského nohejbalového turnaje.

V sobotu 22. července 2017 od 10 hodin na hřišti v Oknech
se bude konat 2. ročník
AMATÉRSKÉHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

WYTLUČENÁ WOKNA
Zájemci se mohou hlásit u organizátora akce do soboty 15. července 2017.
Přihlašujte družstva o 2 nebo 3 členech (mužstva, rádi uvítáme i ženstva či
dětstva). Jednotlivci jsou také zváni – zařadíme.
Kontakt : Daniel Marvan, tel. 731162072
marssal.Malinovsky@seznam.cz
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE
DNE 24.5.2017
Přítomno: 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni.
Usn. č. 58/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce
Okna.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
Usn. č. 59/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Tomáš Gottstein, pan
Jaroslav Ouředník.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
Usn. č. 60/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že usnesení z minulého zasedání je splněno.
Usn. č. 61/2017
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Okna za rok 2016 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2016, kde nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Okna
bez výhrad.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č.62/2017
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení pozemku p.č. 378/3 z majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce.
Jedná se o pozemek p.č. 378/3, druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená
plocha, o výměře 320 m2, zapsaný na LV č. 1 v katastrálním území Okna v Podbezdězí.
Navržená cena: 40,-Kč/1m2 . ( Cena je navržena na základě znaleckého posudku na obdobný
pozemek.)
Žadatel: P.Š., Okna 51.
Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce
Obecního úřadu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č.63/2017
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení pozemku p.č. s.t. 105 z majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce.
Jedná se o pozemek p.č.: st. 105, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří , o výměře
1034 m2, zapsaný na LV č. 1 v katastrálním území Okna v Podbezdězí.
Navržená cena: 100,-Kč/1m2 . Cena je navržena s přihlédnutím k dlouhodobému užívání a
péči o pozemek, na kterém vlastní žadatelé rodinný dům.
Žadatel: K.H. a P.H., Okna 10.
Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce
Obecního úřadu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Eva Müllerová
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Zprávičky z tradiční školičky
Čas tak velmi letí a ani se nám nechce věřit, že školní rok je u konce. Když se ohlédneme
zpět, tak s radostí vzpomínáme na řemesla a řemeslníky, kteří nás provázeli během celého
roku. Děti získaly díky nim spoustu dovedností, vědomostí a užily si hodně zábavy a legrace.
Ráda bych ještě zmínila velmi vydařený výlet do „Indiánské vesnice - Růžová“. Společně
s kamarády z Provodína jsme navázali nová přátelství a zažili velká dobrodružství. Řemeslná
dovednost indiánů byla také obdivuhodná.
První červnový den se děti podívaly k Máchovu jezeru. Čekala nás plavba s panem
kapitánem parníku Máj. Následující den se nám také velmi vydařila oslava Dne dětí – Přijela k
nám pouť.
Na školkové zahradě jsme se všichni poveselili při různých hrách, při kterých děti získaly
žetonky, které pak mohly vyměnit za odměny.
Konec června je ve znamení poznávání tajů přírody a zvířátek. Čeká nás dopoledne v
přírodě
a zážitkový den na Tachově – „Pojďte s námi za zvířátky“. Takovou tečkou, poslední akcí, je
Zahradní slavnost - „Šerpování“, kde se na školní zahradě rozloučíme s předškoláky, kterým se
pomalu bezstarostné dny ve školce krátí a brzy jim začnou školní povinnosti. Ještě ale mají
před sebou prima prázdniny.
Za celou mateřskou školku přejeme všem velmi pohodové, milé a klidné léto.
Iveta Steimarová a Tereza Tvrdková
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