OKENSKÝ
ZPRAVODAJ
Červen 2011
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 8.června 2011. Na
úvod zasedání paní Hana Uhlířová složila slib člena zastupitelstva.
Členem zastupitelstva se stala na základě rezignace pana Jaroslava
Jareše.(§ 56 Nastupování náhradníků(1) Uprázdní-li se mandát v
zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to
dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu)

Z důvodu přijetí nových právních předpisů začátkem tohoto roku je nutné aktualizovat
vyhlášku o místních poplatcích. Zastupitelstvo schválilo vydání nových vyhlášek o místních
poplatcích. Jedná se o tyto níže uvedené vyhlášky:
 poplatek ze psů
 poplatek za užívání veřejného prostranství
 poplatek z ubytovací kapacity
 poplatek ze vstupného
 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Nové obecně závazné vyhlášky budou zveřejněny na úřední desce po dobu 15 ti dní.
Zastupitelstvo na zasedání také schválilo prodej pozemku v majetku obce. Záměr o prodeji
byl zveřejněn na úřední desce před projednáním v zastupitelstvu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek podání žádostí o dotaci z Grantového fondu
Libereckého kraje.
Byla podána žádost na „Ošetření a výsadbu stromů a keřů v obci Okna“ a žádost na
„Rekonstrukci střechy přístavby budovy základní školy v Oknech“. Podané žádosti na výše
uvedené akce nebyly schváleny.
Na minulém zasedání byl schválen návrh na provedení investičního záměru (studie) na
rozšíření prostor pro potřeby mateřské školy v Oknech. Starosta předložil na zasedání nabídku
na vypracování jednotlivých projekčních fází tykajících se rozšíření mateřské školy.
Zastupitelstvo tento návrh zamítlo a na příštím zasedání budeme projednávat případné další
nabídky na projekční práce, které budou řešit rozšíření mateřské školy.
Stanislav Havlín - starosta
SOUTĚŽ „VESNICE ROKU 2011“
Jak již bylo informováno v minulém zpravodaji se naše obec poprvé
v historii přihlásila do soutěže „Vesnice roku“.
V pondělí 20.6.2011 v dopoledních
hodinách navštíví naší obec
hodnotitelská komise krajského kola soutěže Vesnice roku 2011.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně
vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní
tradice a zapojují se do společenského života v obci.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme jubilantům,
ju
kteří v červnu oslavili nebo oslaví
životní jubileum.
Adriana Kopecká, Jaroslav Prokeš

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO DOKSY – ordinační hodiny
I. obvod MediClinik+ MUDr. Lucie Furáková
tel. lékař 487 883 934 731 692 515
tel. sestra 487 883 925
Po, Út, Čt, Pá 7:00 - 13:00
St 12:00 - 18:00
II. obvod MUDr. Irena Hadravová
tel. lékař 487 883 931
tel. sestra 487 883 928
Po, Út, St 7:30 - 13:00
Čt 13:00 - 16:00
Pá 7:30 - 12:00
III. obvod MUDr. Michaela Duchanová
tel. 487 883 927
Po 7:30 - 12:00
Út 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
St 7:30 - 12:00 16:00 - 18:00
Čt 7:00 - 12:00
Pá 8:00 - 13:00
Ordinace pro děti a dorost
MUDr. Blanka Špalková
tel. 487 883 924
Po - Pá 7:00 - 8:00 odběry, injekce, převazy
Po 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 pro zvané
Út 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30 poradna
St 8:00 - 11:00 11:00 - 12:00 pro zvané
Čt 8:00 - 10:30 11:00 - 12:00 poradna
Pá 8:00 - 11:00 11:00 - 12:00 pro zvané
Ordinační hodiny od 8:00 jsou určeny pro nemocné.
Interní a kardiologická ordinace
ordinac
MUDr. Jiří Suda, MUDr. Vladimíra Uhrová
tel. lékař 487 883 929
tel. sestra 487 883 930
Po, St 14:00 - 18:00
Út 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Čt 9:00 - 11:30 14:00 - 18:00
Soukromá chirurgická ambulance MUDR. Jan Ira
tel. 487 883 922
Po, St, Pá 7:30 - 12:00
Út 15:30 - 18:00
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 8. 6. 2011
(přítomno 6 zastupitelů, omluvena pí.Müllerová)

Usn. 33/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, složení slibu člena zastupitelstva pí.Uhlířové.
Osvědčení o členství v zastupitelstvu bylo vydáno dne 11.5.2011.
Usn. 34/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.
Usn. 35/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání níže uvedených Obecně závazných vyhlášek:
o OZV č. 1/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
o OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů
o OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
o OZV č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného
o OZV č.5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
Hlasování: pro: 6
zdržel: 0
proti: 0
zajistí: starosta
Usn. 36/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o slevu poplatku za svoz komunálního odpadu
pí. Němečkové bytem Okna 35.
Hlasování: pro: 6
zdržel: 0
proti: 0
zajistí: starosta
Usn. 37/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku z majetku obce p.č. 301/35 o výměře 810 m2
v k.ú. Okna v Podbezdězí p. Stanislavu Cinnerovi, Vrchovany 39 za cenu 200,- Kč za m2.
Záměr obce o prodeji byl zveřejněn na úřední desce .
Hlasování: pro: 5
zdržel: 1 (Bc.Formánková) proti: 0
zajistí: starosta
Usn. 38/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o žádostech o dotaci z Grantového fondu
Libereckého kraje.
Usn. 39/2011
Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku na vypracování jednotlivých projekčních etap na
rozšíření mateřské školy v Oknech. Cena nabídky – 200 000,- Kč( cena je bez DPH 20%)
Hlasování: pro schválení nabídky: 2 (Bc.Formánková, Havlín) zdržel: 0 proti: 4(Uhlířová, Hroch,
Ing Ráž, Grolmus)

V Oknech 8.6.2011
Stanislav Havlín
starosta

Vladimír Hroch
místostarosta
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Více o akcích a projektech školy a školky na http ://skola.obecokna.cz

Informace ze ZŠ a MŠ, Okna
Výtěžek z velikonočního jarmarku
Finanční prostředky, které jsme získali za prodej dětských prací při velikonočním jarmarku,
jsme se rozhodli věnovat na sbírku Pomozte mladé rodině, kterou vyhlásilo město Doksy.
Sbírka má pomoci mladé rodině, která se z důvodu závažného úrazu jednoho z členů rodiny
ocitla ve velmi obtížné sociální situaci.
Přehlídka dramatické tvorby málotřídních škol v Lesním divadle ve Sloupu
Naše škola obsadila 1. místo s divadelní hrou se zpěvy AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Soutěže se
zúčastnilo dalších 8 málotřídních škol Českolipska a Novoborska.
POZVÁNKA na Zahradní slavnost
Divadelní a pěvecké vystoupení dětí ze školy a ze školky se bude konat v pátek 17.
června od
16 hodin na školní zahradě. Na slavnosti proběhne také prodejní výstava dětských
výtvarných prací, loučení s dětmi z 5. ročníku a s předškoláky.
Na závěr školního roku, v termínu od 20. 6. do 25. 6. děti ze školy a ze školky vyrazí na
turistický pobyt do Krkonoš, tentokrát na Brádlerovy boudy u Špindlerova Mlýna. Jelikož
se pobytu účastní většina dětí ze školy, v provozu bude pouze mateřská škola. Školáci , kteří
do hor nevyjedou, mají možnost do školky docházet. Počet účastníků pobytu je 40 osob.
Školní rok ve škole bude ukončen v pondělí 27. června předáním vysvědčení. Na další
červnové dny je uděleno, z důvodu přípravy budovy na rekonstrukci, ředitelské volno. Ve
středu 29. června však ještě někteří školáci vyjedou s učiteli reprezentovat naši školu na
1. ročník pěvecké soutěže málotřídních škol do Starých Splav.
Mateřská škola, z důvodu zájmu rodičů, bude v provozu ještě i první červencový týden a
v srpnu od pondělí 22. 8. V letošním školním roce je zapsáno ve školce 28 dětí, průměrná
docházka činí 23 dětí.
Případní zájemci z řad cizích strávníků se mohou stravovat i v těchto termínech.
Nový školní rok 2011 – 2012 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2011.
V I. třídě / 1. a 2. ročník / žáky přivítá po prázdninách Iveta Myšková.
Ve II. třídě / 3., 4. a 5. ročník / bude vyučovat Jaroslava Havelková.
Anglický jazyk v mateřské a základní škole, informatiku bude vyučovat Veronika Žáková.
Činnost školní družiny a asistenci bude zajišťovat Petra Májová.
Ve školce s dětmi budou pracovat učitelky Iveta Formánková a Pavla Štěrbová.
Děkuji za podporu, pomoc a zájem o školu a školku Obecnímu úřadu Okna, rodičům
dětí, bývalým žákům a přátelům školy.
Děkuji za kvalitní práci všem zaměstnancům ZŠ a MŠ, Okna.
Všem čtenářům Okenského zpravodaje přeji příjemné léto.
Iveta Myšková
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