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IINNFFOORRMMAACCEE ZZ OOBBEECCNNÍÍHHOO ÚÚŘŘAADDUU::

VV ppoořřaaddíí jjiižž ttřřeettíí vveeřřeejjnnéé zzaasseeddáánníí zzaassttuuppiitteellssttvvaa oobbccee vv ttoommttoo rrooccee ssee

kkoonnaalloo vvee ssttřřeedduu 44.. kkvvěěttnnaa..

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo nnaa ssvvéémm jjeeddnnáánníí sscchhvváálliilloo mmiimmoo jjiinnéé ooddkkoouuppeenníí ppoozzeemmkkůů

zz mmaajjeettkkuu ssttááttuu.. JJeeddnnáá ssee oo ppoozzeemmkkyy vv bbllíízzkkoossttii nnááddrraažžnníí bbuuddoovvyy..

DDáállee bbyylloo sscchhvváálleennoo zzvveeřřeejjnněěnníí zzáámměěrruu pprrooddaatt ppoozzeemmeekk vv mmaajjeettkkuu oobbccee.. JJeeddnnáá ssee oo ppoozzeemmeekk

vv cchhaattoovvéé oobbllaassttii.. ZZáámměěrr oo pprrooddeejjii jjee zzvveeřřeejjnněěnn nnaa úúřřeeddnníí ddeessccee OObbeeccnnííhhoo úúřřaadduu..

ZZaassttuuppiitteelléé sscchhvváálliillii ddooddaatteekk kk PPaarrttnneerrsskkéé ssmmlloouuvvěě oo zzaajjiiššttěěnníí mmaajjeettkkoovvýýcchh aa pprroovvoozznníícchh

nnáálleežžiittoossttíí pprroojjeekkttuu „„VVaarroovvnnýý ssyyssttéémm oocchhrraannyy ppřřeedd ppoovvooddnněěmmii aa ppřříírrooddnníímmii žžiivvllyy

MMiikkrroorreeggiioonnuu PPooddrraallsskkoo““.. SSoouuččáássttíí ttoohhoottoo pprroojjeekkttuu jjee iinnssttaallaaccee bbeezzddrrááttoovvééhhoo vveeřřeejjnnééhhoo

rroozzhhllaassuu vv nnaaššíí oobbccii.. VV oobbccii bbuuddee rroozzmmííssttěěnnoo cceellkkeemm 1111 bbeezzddrrááttoovvýýcchh hhlláássiiččůů.. DDoo oobbrraazzoovvéé

ččáássttii pprroovváádděěccíí pprroojjeekkttoovvéé ddookkuummeennttaaccee,, kkddee jjee rroozzmmííssttěěnníí bbeezzddrrááttoovvýýcchh hhlláássiiččůů,, jjee mmoožžnnoo

nnaahhllééddnnoouutt vv kkaanncceelláářřii ssttaarroossttyy..

ZZaassttuuppiitteellůůmm bbyyllaa nnaa zzaasseeddáánníí ttaakkéé ppooddáánnaa iinnffoorrmmaaccee oo ppoosskkyyttnnuuttíí nneeiinnvveessttiiččnníí ddoottaaccee zzee

ssttááttnnííhhoo rroozzppooččttuu ČČRR nnaa rrookk 22001111.. JJeeddnnáá ssee oo ddoottaaccii vvee vvýýššii 3300 000000,,-- KKčč nnaa rroozzššíířřeenníí

kknniihhoovvnnííhhoo ssyyssttéémmuu CCllaavviiuuss.. CCeellkkoovvéé nnáákkllaaddyy nnaa ttuuttoo aakkccii jjssoouu vvee vvýýššii 4433 440000,,-- KKčč..

DDáállee zzaassttuuppiitteellssttvvoo pprroojjeeddnnáávvaalloo žžááddoosstt nnaa ooššeettřřeenníí ssttrroommuu uu rrooddiinnnnééhhoo ddoommuu čč..pp.. 7799..

VV rráámmccii ddeennddrroollooggiicckkééhhoo pprrůůzzkkuummuu,, jjeehhoožž ssoouuččáássttíí jjee ttaakkéé iinnvveennttaarriizzaaccee aa nnáávvrrhh ooššeettřřeenníí

ddřřeevviinn vv nnaaššíí oobbccii,, ddooššlloo kk pprroovveeddeenníí bbeezzppeeččnnoossttnnííhhoo řřeezzuu nnaa ttoommttoo ssttrroommuu.. DDaallššíí ooppaattřřeenníí pprroo

zzaacchhoovváánníí ttééttoo kkrráássnnéé llííppyy (( zzaammeezziitt zzaattéékkáánníí vvooddyy ddoo dduuttiinn,, vvaazzbbaa )) bbuuddee pprroovveeddeennoo ddoo kkoonnccee

ččeerrvvnnaa ttoohhoottoo rrookkuu..

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo ddáállee vvzzaalloo nnaa vvěěddoommíí ppooddáánníí ppřřiihhlláášškkyy ddoo ssoouuttěěžžee „„VVeessnniiccee rrookkuu 22001111“.

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.

OOKKEENNSSKKÝÝ

ZZPPRRAAVVOODDAAJJ
KKVVĚĚTTEENN 22001111
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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 

období 2010 – 2014.  V souladu s

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
zasedání zastupitelstva obce.   

Písemná rezignace, kde jsou uvedeny důvody odstoupení výše uvedeného zastupitele, je 
součástí zápisu z veřejného zasedání. 
nahlédnutí na obecním úřadě.

                                                     

                                                                   

ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ JJUUBBIILLEEAA::

Blahopřejeme jubilantům, kteří v

Jiří Dlouhý,

Jaroslav Šimon, Alena Balentová, Václav Fišer, Václav Florián,

Dana Grolmusová, Jakub Horčík, Jaroslav Jareš, Věra Meixnerová.

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

Vítáme  nové  občánky naší  obce

Lukáš  Pazderník

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

VV oo

PPoozzoorr!!

BBlliižž

************************
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Na zasedání se také projednávala možnost rozšíření prostor pro potřeby mateřské školy. 
vypracováním investičního záměru na tuto akci.

Na zasedání podal rezignaci Jaroslav Jareš na mandát zastupitele obce Okna pro volební 

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, 

.

Osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva obce, bude předáno na příštím veřejném 
zasedání zastupitelstva obce.   

Písemná rezignace, kde jsou uvedeny důvody odstoupení výše uvedeného zastupitele, je 
veřejného zasedání. Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva jsou k 

                                                                                                            Stanislav Havlín 

                                                                   

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:

Lukáš  Pazderník (nar. 12.2.2011),   Eliška Zemanová (nar. 1.4.2011)

Blahopřejeme  rodičům.

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

UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ::

OOzznnáámmeenníí oo ppřřeerruuššeenníí ddooddáávvkkyy eelleekkt

oobbccii OOkknnaa vvee ddnneecchh 22..66.. vv ddoobběě oodd:: 77::3300 ddoo 1177

!! ZZ hhlleeddiisskkaa bbeezzppeeččnnoossttii jjee nnuuttnnoo zzaařříízzeenníí ddiiss

ii vv ttééttoo ddoobběě ppoovvaažžoovvaatt zzaa zzaařříízzeenníí ppoodd nn

žžššíí iinnffoorrmmaaccee mmůůžžeettee zzíísskkaatt nnaa ppoorruucchhoovvéé lliinncc

**************************************************************************
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Na zasedání se také projednávala možnost rozšíření prostor pro potřeby mateřské školy. 
vypracováním investičního záměru na tuto akci.

na mandát zastupitele obce Okna pro volební 

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, 

bude předáno na příštím veřejném 

Písemná rezignace, kde jsou uvedeny důvody odstoupení výše uvedeného zastupitele, je 
Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva jsou k 

Stanislav Havlín - starosta    

oslavili nebo oslaví

Jiří Charamza, Pavla Neumanová, Jarmila Nováková,

Jaroslav Šimon, Alena Balentová, Václav Fišer, Václav Florián,

Dana Grolmusová, Jakub Horčík, Jaroslav Jareš, Věra Meixnerová.

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

(nar. 12.2.2011),   Eliška Zemanová (nar. 1.4.2011)

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

kttřřiinnyy

77::0000 hhooddiinn..

ssttrriibbuuččnníí ssoouussttaavvyy

nnaappěěttíímm!!

ccee 884400 885500 886600..

****************************
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OOČČKKOOVVÁÁNNÍÍ PPSSŮŮ PPRROOTTII VVZZTTEEKKLLIINNĚĚ
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.

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

SS BB ĚĚ RR OO VV ÝÝ DD EE NN

VV nneedděěllii 2222.. kkvvěěttnnaa 22001111 pprroobběěhhnnee vv nnaaššíí oobbccii ssbběěrr nneebbeezzppeeččnnééhhoo

ooddppaadduu..

11.. NNeebbeezzppeeččnnéé ooddppaaddyy –– AAKKUU bbaatteerriiee,, vvyyřřaazzeennéé lléékkyy,, pplleecchhoovvkkyy oodd bbaarreevv

aa oolleejjee,, vvyyjjeettéé oolleejjee aappoodd..

22.. VVeellkkoooobbjjeemmoovvéé kkoommuunnáállnníí ooddppaaddyy –– mmaattrraaccee,, nnáábbyytteekk,, kkoobbeerrccee,,

ppnneeuummaattiikkyy aappoodd.. SSttaavveebbnníí ssuuťť aa ssttřřeeššnníí kkrryyttiinnuu vv oommeezzeennéémm mmnnoožžssttvvíí..

33.. VVýýrroobbkkyy pprroo zzppěěttnnýý ooddbběěrr –– lleeddnniiccee,, tteelleevviizzoorryy,, mmrraazzáákkyy,, zzáářřiivvkkyy,, ppooččííttaaččee,, mmoonniittoorryy,,

hhrraaččkkyy,, eelleekkttrroonniicckkéé nnáářřaaddíí aappoodd..

MMííssttoo aa ččaass ppřřiissttaavveenníí ssbběěrroovvééhhoo vvoozzuu::

 UU sseeppaarrááttnníícchh kkoonntteejjnneerrůů ((uu čč..pp.. 2233 -- pp..ZZeemmaann)) 1111::0000 –– 1111::1155 hhooddiinn

 UU OObbeeccnnííhhoo úúřřaadduu 1111:: 2200 –– 1111::3355 hhooddiinn

JJee nnuuttnnéé,, aabbyy oobbččaannéé ppřřeeddaallii vvýýššee uuvveeddeennéé ooddppaaddyy nnaa ssttaannoovviiššttii ssbběěrruu

nneebbeezzppeeččnnýýcchh ooddppaaddůů OO SS OO BB NN ĚĚ..

(( ttoo zznnaammeennáá,, žžee ss ooddppaaddeemm vvyyččkkaajjíí ddoo ppřřííjjeezzdduu ppoossááddkkyy aa ppřřeeddaajjíí

ooddppaadd pprraaccoovvnnííkkůůmm ffiirrmmyy))
************************************************************************************************

PPOOZZVVÁÁNNKKAA NNAA FFOOTTBBAALL

ssoobboottaa 1144.. kkvvěěttnnaa oodd 1166::3300 hhooddiinn nnaa ffoottbbaalloovvéémm hhřřiiššttii vv OOkknneecchh::

OOKKNNAA –– BBUUKKOOVVAANNYY BB

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

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




