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IINNFFOORRMMAACCEE ZZ OOBBEECCNNÍÍHHOO ÚÚŘŘAADDUU::
Naše obec získala v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2011“ Zelenou stuhu za péči 
o zeleň a životní prostředí. V souladu s pravidly soutěže byla nominována do 

celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR 2011, kterou organizuje Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu ve spolupráci a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Celostátní 
hodnotitelská komise Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu,občanského sdružení a 
Ministerstva životního prostředí navštívila a hodnotila naší obec 29.srpna 2011.
Po krátké prezentaci  obce v zasedací místnosti Obecního úřadu následovala prohlídka obce a také 
návštěva školy a školky včetně školních zahrad.
Za naši obec se prezentace zúčastnil starosta a místostarosta obce a ředitelka Základní školy.
Ministerstvo životního prostředí je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova a garantem ocenění Zelená stuha na krajské i celostátní úrovni. Dohodou se spolkem pro 
obnovu venkova se ministerstvo zavázalo zajistit dotace pro vítěze, a to až do výše 400 000,-
Kč(Zelená stuha v krajském kole), resp. 700 000,- Kč ( Zelená stuha České republiky – celostátní 
vítěz ).
Vítěz celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR 2011 bude vyhlášen 27. září 2011.
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Tato informace byla sdělena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14. 
Dále zastupitelstvo schválilo na tomto zasedání instalaci nového osvětlení kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Oknech. Umístění stávajícího osvětlení kostela je již nevyhovující a také často 
poruchové. Nově budou také osvětleny boční části kostela a vstupní brána
náklady na osvětlení budou ve výši cca 35
Zastupitelstvo také schválilo přijetí 2 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na období říjen
listopad 2011. Na toto období bude uzavřena dohoda s
Na zasedání bylo schváleno podání žádosti o dotaci z
o dotaci bude podána na projekt „Výměna oken budovy obecního úřadu“.
Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky v
obec získá do svého vlastnictví.
Dále bylo schváleno vydání změny č.1 územního plánu obce Okna. Změna č.1 územního plánu obce 
je zveřejněna na úřední desce.
V naší obci jsou již dvě informační tabule, které obec získala díky dotaci prostřednictvím Svazku 
obcí Máchův kraj. Prostřednictvím Mikroregionu Podralsko byla získána další dotace na jednu 
informační tabuli pro naší obec. Zastupitelstvo rozhodlo o umístění této tabule pře
obecního úřadu.
V měsíci říjnu bude také uskutečněno vyčištění požární nádrže v
                                                                                                              

                                                       

                          Kdy:   17.9.2011    Kde: HOSTINEC  OKNA   Čas:  19: 00 hod.

Blahopřejeme jubi

*****************************************************************
PRODÁM  BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ

Odrůda: Agria -  cena za kg 5,50 Kč, při odběru nad 200 kg 4,50 Kč za kg
Kontaktní osoba: pí. Zemanová Hana, Okna 32, tel.: 487876327,

mob.: 733

V neděli 18.9.2011 od 15:30 hodin
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Tato informace byla sdělena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14. 
zastupitelstvo schválilo na tomto zasedání instalaci nového osvětlení kostela Nanebevzetí 

Oknech. Umístění stávajícího osvětlení kostela je již nevyhovující a také často 
poruchové. Nově budou také osvětleny boční části kostela a vstupní brána
náklady na osvětlení budou ve výši cca 35 000,- Kč.
Zastupitelstvo také schválilo přijetí 2 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na období říjen
listopad 2011. Na toto období bude uzavřena dohoda s Úřadem práce v České Lípě.

schváleno podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. Žádost 
o dotaci bude podána na projekt „Výměna oken budovy obecního úřadu“.
Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí od Úřadu pro 

tátu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky v blízkosti cesty k

Dále bylo schváleno vydání změny č.1 územního plánu obce Okna. Změna č.1 územního plánu obce 

již dvě informační tabule, které obec získala díky dotaci prostřednictvím Svazku 
obcí Máchův kraj. Prostřednictvím Mikroregionu Podralsko byla získána další dotace na jednu 
informační tabuli pro naší obec. Zastupitelstvo rozhodlo o umístění této tabule pře

měsíci říjnu bude také uskutečněno vyčištění požární nádrže v Oknech.
                                                                                                              Stanislav Havlín 

                                                       Klášterecké  
country – folkové  

seskupení

NAPLECH
UVÁDÍ  SVOU  HUDEBNÍ  PRODUKCI

Kdy:   17.9.2011    Kde: HOSTINEC  OKNA   Čas:  19: 00 hod.

Blahopřejeme jubilantům, kteří v září  oslavili nebo oslaví
životní jubileum.

Marek Müller,  Čestmír  Novák.

*****************************************************************
PRODÁM  BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ

cena za kg 5,50 Kč, při odběru nad 200 kg 4,50 Kč za kg
Kontaktní osoba: pí. Zemanová Hana, Okna 32, tel.: 487876327,

mob.: 733 557 958, 734 708 168, e-mail: zemyk@seznam.cz

**************************************

POZVÁNKA  NA FOTBAL

neděli 18.9.2011 od 15:30 hodin-utkání III.třídy Okresní soutěže

TJ OKNA  -   SK  NOVINY

Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna
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Tato informace byla sdělena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14. září 2011.
zastupitelstvo schválilo na tomto zasedání instalaci nového osvětlení kostela Nanebevzetí 

Oknech. Umístění stávajícího osvětlení kostela je již nevyhovující a také často 
poruchové. Nově budou také osvětleny boční části kostela a vstupní brána na hřbitov. Celkové 

Zastupitelstvo také schválilo přijetí 2 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na období říjen-
České Lípě.

Grantového fondu Libereckého kraje. Žádost 

Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí od Úřadu pro 
blízkosti cesty k nádraží, které 

Dále bylo schváleno vydání změny č.1 územního plánu obce Okna. Změna č.1 územního plánu obce 

již dvě informační tabule, které obec získala díky dotaci prostřednictvím Svazku 
obcí Máchův kraj. Prostřednictvím Mikroregionu Podralsko byla získána další dotace na jednu 
informační tabuli pro naší obec. Zastupitelstvo rozhodlo o umístění této tabule před budovu 

Stanislav Havlín - starosta

UVÁDÍ  SVOU  HUDEBNÍ  PRODUKCI
Kdy:   17.9.2011    Kde: HOSTINEC  OKNA   Čas:  19: 00 hod.

oslavili nebo oslaví

*****************************************************************

cena za kg 5,50 Kč, při odběru nad 200 kg 4,50 Kč za kg
Kontaktní osoba: pí. Zemanová Hana, Okna 32, tel.: 487876327,

zemyk@seznam.cz

**************************************

III.třídy Okresní soutěže
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V neděli 21. Srpna 2011 byla celebrována slavnostní mše v našem 

okenském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl zcela zaplněn, 

přijelo i dost německých rodáků, kteří nemalou měrou přispěli na opravu 

této starobylé památky. Mnoho jich již není naživu, ale ještě žije syn 

posledního bývalého německého starosty, který odešel v r. 1946.Je to 

pan Franz Pelka, jenž vystudoval Karlovu univerzitu, v době odchodu mu 

bylo 31 let. Pro pokročilý věk (97 let) už nemůže tak daleko cestovat, i 

když duševně je zcela svěží.

Proto mu starosta obce Okna nechal namalovat obraz opraveného kostela od pana Antonína 

Hradeckého a poslal mu ho prostřednictvím mého manžela. Pan Pelka byl velice dojat a 

potěšen. Všem okenským děkuje denně vzpomíná na Okna a přeje našim občanům spokojený 

život v naší hezké vsi.                    

                                                                                             Jarešová  Jaroslava

****************************

  Naše obec získala v rámci projektu „Varovný systém ochrany před přírodními živly 

v mikroregionu Podralsko“ bezdrátový rozhlas.

Projekt byl hrazen z dotací Státního fondu životního prostředí a byl realizován 

pod záštitou sdružení obcí mikroregionu Podralsko.

Nyní probíhá  zkušební provoz, a proto žádáme spoluobčany aby upozornili na 
případné poruchy, nebo špatnou slyšitelnost hlášení veřejného rozhlasu. Je 
nutné, abychom včas na případné zjištěné nedostatky upozornili dodavatele 
stavby.
Současně upozorňujeme, že každou první středu v měsíci, počínaje měsícem září 

t.r.,bude probíhat prostřednictvím obecního rozhlasu i zkouška sirény na území obce.

**************************************************************

Informace ze ZŠ a MŠ, Okna
Nový školní rok 2011 – 2012 byl zahájen ve čtvrtek 1. září 2011 za účasti místostarosty obce pana 

Hrocha a rodičů žáků dětí 1. ročníku. Do první třídy nastoupilo 6 dětí – Marek Adámik z Oken, . Alice 

Bendová z Doks, Eliška Dvorská z Kruhu, Marie Kanátová ze Žďáru, Karel Steimar z Doks, Diana Oláhová 

z Tachova.

Ve škole se i nadále bude vyučovat podle vzdělávacího programu, který je zaměřen na výuku anglického 

jazyka a ekologické výchovy. Výuku angličtiny v mateřské školce a od 1. ročníku v základní škole zajišťuje 

kvalifikovaná učitelka anglického jazyka Mgr.Veronika Žáková.

V I. třídě / 1., 2. ročník / žáky přivítala Mgr.Iveta Myšková.

Ve II. třídě / 3., 4. a 5. ročník / vyučuje Mgr.Jaroslava Havelková. 
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Činnost školní družiny zajišťuje a práci asistentky u integrovaných žáků vykonává Petra Májová. Tělesnou a 
hudební výchovu bude v letošním školním roce vyučovat Barbora Myšková, studentka 2. ročníku 
Pedagogické fakulty.

Ve školce s dětmi pracují učitelky Bc.Iveta Formánková a Pavla Štěrbová. 

Do základní školy nastoupilo 26 žáků a do mateřské školy 28 dětí. Ve školní jídelně se stravuje 78 osob 
a do školní družiny je zapsáno 24 dětí.

Obě zařízení budou pokračovat v organizaci tradičních školních a mimoškolních akcí. Na základě 
dotazníku, který byl rozdán rodičům žáků, byl sestaven roční plán aktivit.

Děti bude opět čekat lyžařský pobyt v Krkonoších. V červnu tentokrát vyjedeme na Slovensko, kde budou 
mít děti možnost poznat Vysoké Tatry, ledové jeskyně a termální koupaliště. Pobyt bude dotován školou a i 
samotné děti budou v průběhu školního roku, v rámci výchovy k finanční gramotnosti, na pobyt získávat 
finanční prostředky. Pobytů se mohou účastnit, po dohodě s p. uč. Formánkovou, i děti předškolní.

V červnu 2011 byl ukončen již druhý projekt spolupráce evropských venkovských škol v rámci programu 
Comenius. Naše zařízení podalo novou žádost, která však nebyla úspěšná. Avšak škola z Francie / nachází 
se nedaleko Lyonu a byla naším partnerem v podávaném projektu / navrhla naší škole spolupráci formou 
výměnného pobytu dětí. Výměnné návštěvy se uskuteční v listopadu a v březnu. V listopadu vyjedou naši 
žáci 4. a 5. ročníku do Francie, kde pro ně budou připraveny hostitelské rodiny a zajímavý program. V 
březnu zase naopak u nás v Oknech přivítáme francouzské školáky.

Ve škole i ve školce se budeme i nadále snažit o rozvoj ekologického cítění. Vedeme děti ke třídění odpadu. 
Do našeho zařízení můžou nosit sběr i lidé z obce – škola a školka získává za sběr finance, které jsou 
použité ve prospěch dětí. Sbíráme : papír, PET lahve, tetrapak.
Ve škole je zaveden pitný režim - várnice s čajem. Od října budou mít děti opět možnost objednávek svačin 
ze školní jídelny. I v letošním školním roce bude naše zařízení navštěvovat lektor ekoorganizace Čmelák s 
výukovými programy.
Od října budou v provozu zájmové kroužky, jsou zdarma a mohou je navštěvovat i děti, které nedochází do 
naší školy.
Pondělí: práce s dřevem/  14:00 – 15:00 hod. S.Cinner
Úterý:    pěvecký /             14:00 – 15:00 hod. I.Myšková            výtvarný/ 15:00-16:00 hod. I.Myšková
Čtvrtek: hra na flétnu      14:00 – 15:00 hod. J.Havelková          ruční práce/15:00-16:00 hod. K.Doubková
Pátek:                                 DĚTSKÝ KLUB OKÝNKO/ 14:30 : 17:00 hod. B. Myšková
Sobota:  turistický/ dle dohody I.Formánková

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

Kurz angličtiny pro dospělé

Ve škole bude pokračovat kurz angličtiny pro mírně pokročilé.

Kurz bude probíhat ve středu od 14.15 do 15.45 hodin.

Doba trvání říjen – březen (dvacet týdnů)

Začátek kurzu 5.10. 2010.                                                           

Vyučující Veronika Žáková

Cena kurzu 2 000 Kč (40 x 45 minut)


		2011-09-21T13:55:04+0100
	Schvaluji tento dokument




