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Poslední veřejné zasedání v

bodů jednání bylo projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Okna na rok 2013.

Návrh rozpočtu, který předložila ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Iveta  Myšková

879 000,- Kč. Předložený návrh rozpočtu byl

Dále bylo schváleno vypracování směnné smlouvy

a P+K s.r.o.. Oznámení o záměru směnit pozemky bylo zveřejněno na úřední desce a v

Na zasedání byla také schválena „Zpráva o uplatňování Územního plánu Okna za období 12/2008 

12/2012.

Zastupitelstvo již po několikáté

symbolů(vlajka,znak) pro naší obec. 

těchto symbolů pro naší obec.

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace

zrušit nevyužívaný železniční přejezd v

k chatové osadě. Zastupitelstvo schválilo vydání souhlasného stanoviska ke zrušení tohoto přejezdu.

Jedním z dalších bodů jednání byla žádost několika obyvatel obce o řešení odstranění možného problému 

záplav při deštích. Jedná se o lokalitu v

Zastupitelstvo schválilo zařadit do rozpočtu na rok 2013 částku 20

V měsíci lednu příštího roku bude vyhlášena Místní akční skupinou Lag Podralsko 

dotaci. Zastupitelstvo odsouhlasilo po vydání výzvy podat žádost o dotaci na projekt 

školy v Oknech.

Na zasedání bylo také schváleno rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit

schválen rozpočet na rok 2013.

Zastupitelstvo se dále zabývalo přípravou návrhu rozpočtu obce na rok 2013. Navržené připomínky budou 

zařazeny do návrhu rozpočtu a ten bude znovu projednáván na lednovém zasedání v

rozpočtu bude pak zveřejněn na úřední 

bude znovu návrh projednáván a  schválen rozpočet obce na rok 2013. 
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veřejné zasedání v tomto roce se konalo ve středu 19.prosince. 

projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Okna na rok 2013.

Návrh rozpočtu, který předložila ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Iveta  Myšková

. Předložený návrh rozpočtu byl po projednání zastupitelstvem schválen.

Dále bylo schváleno vypracování směnné smlouvy, která bude řešit výměnu pozemků 

a P+K s.r.o.. Oznámení o záměru směnit pozemky bylo zveřejněno na úřední desce a v

Na zasedání byla také schválena „Zpráva o uplatňování Územního plánu Okna za období 12/2008 

několikáté projednávalo na zasedání nabídku na zhotovení obecních 

pro naší obec. Na tomto zasedání bylo hlasováním v poměru 

železniční dopravní cesty,státní organizace, požádala naší obec o písemné stanovisko k

využívaný železniční přejezd v Oknech. Jedná se o přejezd za rod.domem pí. Čápové směrem 

chatové osadě. Zastupitelstvo schválilo vydání souhlasného stanoviska ke zrušení tohoto přejezdu.

dalších bodů jednání byla žádost několika obyvatel obce o řešení odstranění možného problému 

záplav při deštích. Jedná se o lokalitu v blízkosti železničního přejezdu u  domu p.Rimského.

Zastupitelstvo schválilo zařadit do rozpočtu na rok 2013 částku 20 000,- Kč na řešení tohoto problému.

měsíci lednu příštího roku bude vyhlášena Místní akční skupinou Lag Podralsko 

dotaci. Zastupitelstvo odsouhlasilo po vydání výzvy podat žádost o dotaci na projekt 

Na zasedání bylo také schváleno rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit

Zastupitelstvo se dále zabývalo přípravou návrhu rozpočtu obce na rok 2013. Navržené připomínky budou 

vrhu rozpočtu a ten bude znovu projednáván na lednovém zasedání v

rozpočtu bude pak zveřejněn na úřední desce, aby se k němu mohli vyjádřit občané.

bude znovu návrh projednáván a  schválen rozpočet obce na rok 2013. 
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tomto roce se konalo ve středu 19.prosince. Jedním z důležitých 

projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a 

Návrh rozpočtu, který předložila ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Iveta  Myšková, byl ve výši 

zastupitelstvem schválen.

ozemků v majetku obce Okna 

a P+K s.r.o.. Oznámení o záměru směnit pozemky bylo zveřejněno na úřední desce a v minulém zpravodaji.

Na zasedání byla také schválena „Zpráva o uplatňování Územního plánu Okna za období 12/2008 –

projednávalo na zasedání nabídku na zhotovení obecních 

poměru 4:3 schváleno pořízení 

požádala naší obec o písemné stanovisko k záměru –

Oknech. Jedná se o přejezd za rod.domem pí. Čápové směrem 

chatové osadě. Zastupitelstvo schválilo vydání souhlasného stanoviska ke zrušení tohoto přejezdu.

dalších bodů jednání byla žádost několika obyvatel obce o řešení odstranění možného problému 

blízkosti železničního přejezdu u  domu p.Rimského.

Kč na řešení tohoto problému.

měsíci lednu příštího roku bude vyhlášena Místní akční skupinou Lag Podralsko výzva k podání žádosti o 

dotaci. Zastupitelstvo odsouhlasilo po vydání výzvy podat žádost o dotaci na projekt – rozšíření mateřské 

Na zasedání bylo také schváleno rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit, než bude 

Zastupitelstvo se dále zabývalo přípravou návrhu rozpočtu obce na rok 2013. Navržené připomínky budou 

vrhu rozpočtu a ten bude znovu projednáván na lednovém zasedání v roce 2013. Návrh 

němu mohli vyjádřit občané. Na únorovém zasedání 
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Níže uvádím některé položky,které jsou navrženy do rozpočtu obce na rok 2013:

o 550 000,- Kč – výstavba komunikace v

o 900 000,- Kč – opravy místních komunikací, chodníků

o   40 000,- oprava křížku u autobusové zastávky

o 150 000,- nákup nového travního traktoru

o   30 000,- nové dopravní značky, lavičky k

o 879 000,- příspěvek Základní škole a Mateřské škole v

Vážení spoluobčané, je před námi nový rok 2013
radostné prožití vánočních svátků,mnoho zdraví, štěstí a 
                                                                                                                             

Krásné prožití váno

nového roku 2013 Vám všem p

                             

volby prezidenta konat 25. a 26. ledna. 2013

První i druhé kolo proběhne v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu od 8:00 do 14:00 hodin

Zákon stanovuje konání prezidentských voleb v posledních 60 dnech volebního období, nejzašší termín je 

však třicet dnů před koncem volebního období úřadujícího prezidenta republiky.

Svozová  firma, která zajišťuje pro naší obec odvoz komunálního odpadu nebude již vyvážet pytle 

bez označení (logo svozové firmy AVE), které někteří občané ukládají k popelnicím. 

Pytle s

Žádáme občany, kteří platí poplatky za odpad hotově v
2013 posečkali a přišli platit nejdříve 

Úřední doba účetní:  pondělí a středa: 9:00 
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Níže uvádím některé položky,které jsou navrženy do rozpočtu obce na rok 2013:

výstavba komunikace v lokalitě na výstavbu rod.domů (kolbiště)

opravy místních komunikací, chodníků

u autobusové zastávky

nákup nového travního traktoru

nové dopravní značky, lavičky k autobusové zastávce, odp.koše

příspěvek Základní škole a Mateřské škole v Oknech.

ed námi nový rok 2013. Dovolte mi, abych z tohoto místa popřál všem občanů
prožití vánočních svátků,mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013.

                                                                                                                                   Stanislav Havlín 

Krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a úsp

nového roku 2013 Vám všem přeje

                                                 Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního ú

Termín volby prezidenta byl stanoven na pátek a sobotu 11. a 

12. ledna 2013.

V případě, že postoupí do druhého volebního kola více 

kandidátů, což je velice pravděpodobné, bude se 

at 25. a 26. ledna. 2013

v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu od 8:00 do 14:00 hodin

Zákon stanovuje konání prezidentských voleb v posledních 60 dnech volebního období, nejzašší termín je 

však třicet dnů před koncem volebního období úřadujícího prezidenta republiky.

UPOZORNĚNÍ

Svozová  firma, která zajišťuje pro naší obec odvoz komunálního odpadu nebude již vyvážet pytle 

bez označení (logo svozové firmy AVE), které někteří občané ukládají k popelnicím. 

Pytle s označením lze zakoupit u účetní obecního úřadu. 

bčany, kteří platí poplatky za odpad hotově v pokladně OÚ, aby s
2013 posečkali a přišli platit nejdříve 9.1.2013. Termín splatnosti je do 28

Úřední doba účetní:  pondělí a středa: 9:00 – 11:00, 13:00 –
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lokalitě na výstavbu rod.domů (kolbiště)

mi, abych z tohoto místa popřál všem občanům 
.
Stanislav Havlín - starosta

kruhu svých nejbližších a úspěšné vykročení do 

stnanci obecního úřadu.

volby prezidenta byl stanoven na pátek a sobotu 11. a 

V případě, že postoupí do druhého volebního kola více 

kandidátů, což je velice pravděpodobné, bude se druhé kolo 

v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu od 8:00 do 14:00 hodin

Zákon stanovuje konání prezidentských voleb v posledních 60 dnech volebního období, nejzašší termín je 

Svozová  firma, která zajišťuje pro naší obec odvoz komunálního odpadu nebude již vyvážet pytle 

bez označení (logo svozové firmy AVE), které někteří občané ukládají k popelnicím. 

označením lze zakoupit u účetní obecního úřadu. 

pokladně OÚ, aby s úhradami za rok 
. Termín splatnosti je do 28.2.2013.

– 17:00 hodin
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Blahopřejeme jubi

Jarmila Gottsteinová, Dagmar Charamzová, Martin Jano
Jandák Jaroslav, Slavíková  Jitka, Vyvíjalová

V pátek 21.12. od
Betlém
budeme rádi, když přijdete na posezení do školy a přinesete s 
sebou trochu cukroví na ochutnání.

Vánoční prázdniny
opět shl
Ve středu 9. ledna se koná 
školce. Můžete si prožít běžný školní den. Zveme každého, kdo se 
chce na vlastní oči přesvědčit, jak to 
vypadá.

Zápis do první třídy školy bude v ponděl
PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
                                                                                                             

ČESKOLIPSKO – STOMATOLOGICKÉ  POHOTOVOSTNÍ  SLUŽBY
ORDINAČNÍ HODINY soboty, neděle, svátky  od 8.00 

sobota   22.12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

pondělí   24.12.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 223

středa  26.12.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 377

pátek   28.12.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v prosinci a lednu
nebo oslaví životní jubileum.

Jarmila Gottsteinová, Dagmar Charamzová, Martin Janoušek, Jan Zach, Sára Rejnartová,
Jandák Jaroslav, Slavíková  Jitka, Vyvíjalová Kateřina.

V pátek 21.12. od 16 hodin vás zveme do kostela na 
Betlém - hru se zpěvy. Vystoupí děti a přátelé školy. Po vystoupení 
budeme rádi, když přijdete na posezení do školy a přinesete s 
sebou trochu cukroví na ochutnání.

Vánoční prázdniny jsou od 22. prosince do 2. ledna. Ve škole se 
opět shledáme ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Ve středu 9. ledna se koná Den otevřených dveří
školce. Můžete si prožít běžný školní den. Zveme každého, kdo se 
chce na vlastní oči přesvědčit, jak to u nás ve škole a školce 
vypadá.
školy bude v pondělí 21. ledna od 15 do 17 hodin. 

SELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
                                                                                                             za ZŠ a MŠ Okna Veronika Žáková

STOMATOLOGICKÉ  POHOTOVOSTNÍ  SLUŽBY
soboty, neděle, svátky  od 8.00 – 12.00 hodin

PROSINEC 2012

neděle   23.12.
MUDr. Martin Mareš

Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

úterý   25.12.
MUDr. Zdeňka Lysická

Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

čtvrtek  27.12. 
MUDr. Milena Horáčková

Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota  29.12.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kamenický Šenov
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prosinci a lednu oslavili

ušek, Jan Zach, Sára Rejnartová,
Kateřina.

16 hodin vás zveme do kostela na Vánoční 
hru se zpěvy. Vystoupí děti a přátelé školy. Po vystoupení 

budeme rádi, když přijdete na posezení do školy a přinesete s 

jsou od 22. prosince do 2. ledna. Ve škole se 

Den otevřených dveří ve škole a 
školce. Můžete si prožít běžný školní den. Zveme každého, kdo se 

ve škole a školce 

í 21. ledna od 15 do 17 hodin. 

ZŠ a MŠ Okna Veronika Žáková

Osvobození 446, Kamenický Šenov
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Naši školu navštívila INSPEKCE 

V listopadu naši školu navštívila kontrola z České školní inspekce, která byla ve škole tři dny. 
Velmi kladně hodnotila způsob výuky. Byla nadšená, že se děti učí převážně hrou a jsou vedeny 
k samostatnému myšlení. Ocenila zapojení školy do mezinárodního projektu Comenius a 
zahraniční výměnné pobyty našich žáků. Byla spokojená s odbornou kvalifikovaností 
pedagogického sboru a s přítomností asistenta pedagoga.

Z hlediska materiálního ocenila bohatou školní knihovnu a kvalitní počítačovou síť. Líbila se jí 
rozsáhlá školní zahrada, která je plně využívána při výuce i ve volném čase. Zaujala ji bohatá 
nabídka školních a mimoškolních aktivit, která dětem nabízí jiný způsob výuky a smysluplného 
trávení volného času.

Všimla si významné podpory školy zřizovatelem. Čerpání financí školou z nadací a grantů 
nazvala jako nadstandartní.

Drobné nedostatky byly shledány v dokumentaci školy a na místě byly odstraněny.

Jsme rádi, že naše škola, s individuálním přístupem k dětem a rodinným prostředím, inspekci 
zaujala a byla kladně hodnocena.

Inspekční zpráva je zveřejněna na internetové stránce školy http:skola.obecokna.cz

Vánoční zamyšlení s Karlem Čapkem

Na zemi pokoj lidem dobré vůle. 

Pokoj, toť velikost malých věcí a hlubokost věcí všedních, 
pokojná věc je posvěcená, a pokojný člověk je dobrý, a 
pokojné srdce je šťastné a pokojný den je požehnaný. 

Dobrá vůle, to je jako dobrá cesta nebo dobrá střecha 
nebo jiné tiché, dobré a spolehlivé věci...Dobrá vůle je 
horizontální základ všeho dobrého na světě.

Přeji pokojné Vánoce a dostatek dobré vůle v novém roce 
2013. 

Děkuji zaměstnancům školy a školky za jejich obětavé 
pracovní nasazení, rodičům dětí za důvěru, panu 
starostovi a zastupitelstvu Oken za podporu, a dětem za 

jejich nadšení a touhu po poznání.

Iveta Myšková




