OKENSKÝ ZPRAVODAJ
BŘEZEN 2015
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015.

 Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1
o výměře 14 485 m2 v kat. území Luka za cenu dle znaleckého posudku
205 000,- Kč.
Zároveň pověřilo starostku nabídnout uvedený pozemek obci Luka.
 Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku 868/21 o výměře 422 m2.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pozemek neprodávat.
 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017.
 Zastupitelstvo obce schválilo paní ředitelce Základní školy Okna
přijetí jednorázového finančního daru na úhradu obědů dětem ze sociálně
slabých rodin.
 Projekt ENERGIE POD KONTROLOU, který spočívá v obměně
stávajícího osvětlení obce nebyl přijat.
 Zastupitelstvo obce odložilo žádost Základní školy o převod uspořených
finančních prostředků do rezervního fondu školy z důvodu nepřítomnosti
paní ředitelky.
Eva Müllerová – starostka

Blahopřejeme jubilantům, kteří v březnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum.
Heptnerová Hana, Prajzlerová Hana, Sátra Václav
Všem jubilantům blahopřejeme.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz
Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476
Stránka 1

INFORMACE PRO OBČANY:
Veřejně prospěšné práce.
Od 1. dubna přijmeme 7 pracovníků na pomocné a úklidové práce v obci
a práci v obecním lese.
Tito pracovníci jsou placeni z dotačního programu úřadu práce.
Pro měsíc duben je již naplánovaná práce v lese (zalesňování pasek po těžbě
dřeva).
Biologicky rozložitelné komunální odpady – BRKO.
Připomínáme povinnost občanů třídit komunální odpad.
Obce mají povinnost zajistit místa pro odkládání bioodpadů rostlinného
původu minimálně od 1. dubna do 31. října běžného roku.
Občané mohou k likvidaci bioodpadů rostl. původu využívat vlastní
kompostování nebo kompostéry, pokud tuto možnost nemají, mohou
bioodpady odkládat do kontejneru umístěného ve dvoře firmy ATMOS
( vjezd od vlakového nádraží ).
Připomínáme otevírací dobu pro občany v areálu firmy Atmos
Od 1.dubna do 31. října 2015 :
Středa - od 15.oo do 17.00 hod.
Sobota - od 10.00 do 12.00 hod.

Informace o plnění poplatkové a oznamovací povinnosti
Místní poplatek za komunální odpad
Pohledávky za uplynulá období :
r.2014 22.302,- Kč
r.2013 23.564,- Kč
r.2012 13.680,- Kč
r.2011 10.010,- Kč
Vyměřeno pro rok 2014 : 170.024,- Kč
Uhrazeno :
Zbývá k úhradě :

124.940,- Kč
45.084,- Kč
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V zájmu našich dlužných občanů doporučuji komunikaci s obecním úřadem a najít společné řešení.
Upozorňuji, že obec může ze zákona zvýšit poplatek až na trojnásobek v případě nesplnění data
splatnosti.
Oznamovací povinnost –poplatek pes
Při zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2015 bylo schváleno znovuzavedení evidence poplatků
za držení psů ke dni 28.2.2015. Bohužel k dnešnímu datu bylo odevzdáno 80% přihlášek. Upozorňuji
zbývajících 20 %, že v nejbližších dnech obdrží výzvu k neplnění oznamovací povinnosti s termínem 14
dnů. Pokud ani v tomto termínu nebudou reagovat, tak vyměření poplatku bude provedeno místním
šetřením.

Tělovýchovná jednota Okna – rozpis fotbalových utkání: březen – duben 2015

Jaro 2015 F1A OS žáci 7+1
10. kolo (10.) 04.04.2015 10:00
F1A1002 Brniště/V.Valtinov - Okna

NE 05.04.2015 10:00

V.Grunov

11. kolo (11.) 11.04.2015 10:00
F1A1104 Okna - Doksy

SO 11.04.2015 10:00

Okna

12. kolo (12.) 18.04.2015 10:00
F1A1201 Mimoň - Okna

SO 18.04.2015 10:00

Mimoň

13. kolo (13.) 25.04.2015 10:00
F1A1304 Žandov - Okna

NE 26.04.2015 10:00

Žandov

JARO 2015 - dospělý
A2A Okresní soutěž
16. kolo (16.) 21.03.2015 15:00
A2A1607 Okna - Pertoltice

SO 21.03.2015 15:00

Okna

17. kolo (17.) 28.03.2015 15:00
A2A1702 Cvikov B - Okna

NE 29.03.2015 15:00

Cvikov

18. kolo (18.) 04.04.2015 16:00
A2A1808 Okna - Tuháň

SO 04.04.2015 16:00

Okna

19. kolo (19.) 11.04.2015 16:00
A2A1901 Okna - Blíževedly

SO 11.04.2015 16:00

Okna

20. kolo (20.) 18.04.2015 16:30
A2A2008 Sosnová - Okna

SO 18.04.2015 14:00

Sosnová

21. kolo (21.) 25.04.2015 16:30
A2A2102 Okna - Lindava

SO 25.04.2015 16:30

Okna
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Informace ze Základní školy a mateřské školy Okna

Škola a školka vyrazily na hory
Na začátku března vyrazily děti ze základní školy, zaměstnanci školy a pár
rodičů na tradiční týdenní lyžařský kurz do Krkonoš. Počasí přálo, sněhu bylo
dostatek, jídlo dobré. Děti se pod vedením lyžařských instruktorů – našich
učitelek, zdokonalovaly ve sjezdovém lyžování nebo se s ním teprve
seznamovaly. Všichni lyžaři začátečníci se účastnili závěrečného slalomu.
Kromě nácviku lyžování probíhal i výcvik v jízdě na snowboardu, jehož se
účastnilo 14 "snowborďáků". Tento tým vedla učitelka Barbora Myšková, která
je proškolenou instruktorkou.
Děti ze školky vyrazily tentokrát na hory samostatně, na konci března. Pobyt se
uskutečnil v penzionu v Rokytnici nad Jizerou. Pobytů na horách se neúčastnily
všechny děti ze školy a ze
školky, proto v době pobytů byla škola i školka v provozu.
Spolupráce s finskou školou
Na konci dubna vyjede skupina osmi dětí 3., 4., 5. ročníku se dvěmi učitelkami
na výměnný pobyt do finské školy. Škola sídlí na venkově nedaleko města
Tampere a není pro nás neznámá. Spolupracovali jsme s ní v našem prvním
projektu Comenius, který probíhal v letech 2006 – 2009. Finové přiletí do Oken
na začátku června.

VELIKONOČNÍ JARMARK
Zveme na Velikonoční jarmark, který se bude konat ve středu 1. dubna od 16 hodin
před školou.
Budete mít možnost si zakoupit zajímavé velikonoční dekorace, občerstvení a
zaposlouchat se do jarních písní v podání našich školáků.

Velikonoční prázdniny
Ve dnech 2., 3. dubna bude základní škola uzavřena z důvodu velikonočních
prázdnin. Mateřská škola bude ve čtvrtek 2. dubna v provozu. V pátek 3. dubna
bude MŠ uzavřena z technických důvodů. Ve škole a ve školce se zase sejdeme
v úterý 7. dubna.
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Zapsala Iveta Myšková
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