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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 16.listopadu 2011.
Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení pozemků
z majetku bývalého Státního statku Dubá. Z několika pozemků zastupitelstvo vybralo pozemek p.č.
855/2, ostatní plocha o výměře 674 m2( cesta k žel.trati u rod.domu Brigulových) a pozemek p.č.
268/6, vodní plocha o výměře 737 m2 ( v blízkosti lesního pozemku na konci obce po pravé straně
směr Žďár).
Dále zastupitelstvo schválilo „Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. Tato
směrnice upravuje postup při zadávání veřejných
malého rozsahu ve smyslu zákona o
201zakázek
1
veřejných zakázkách.
Starosta také informoval zastupitele o převodu pozemku z majetku Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na list vlastnictví naší obce. Jedná se o pozemky p.č 313/17 a 313/18 v k.ú.
Okna v Podbezdězí. Tyto pozemky o celkové výměře 2 885 m2 se nachází podél místní komunikace
k žel.nádraží a obec je získala bezúplatným převodem.
Další pozemky obec získala na základě přechodu vlastnického práva z majetku České republiky do
vlastnictví obce podle ust. § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( historický
majetek obce). Záznamem na katastrálním úřadě byly získány pozemky z majetku Pozemkového
fondu ČR o celkové výměře 51 127 m2 na list vlastnictví obce.
Jedná se o pozemky za fotbalovým hřištěm o výměře 951 m2 a v blízkosti bývalého penzionu
OAZA o výměře 186 m2.
Dále pozemek v blízkosti křižovatky Luka – Žďár o výměře 36 079 m2 a pozemek v blízkosti
žel.trati u chatové osady o výměře 13 911 m2. Některé z těchto pozemků budou pravděpodobně
určeny k pronájmu nebo případnému prodeji.
Další převody z majetku Pozemkového fondu ČR na list vlastnictví obce Okna jsou v jednání.
Starosta také informoval zastupitelstvo o termínech jednotlivých etap projektové dokumentace na
akci „Rekonstrukce a propojení – hospodářský objekt a mateřská škola v Oknech č.p. 81“. Cena
za zhotovení projektové dokumentace na tuto akci je 148 000,- Kč.
Dokončení projektu je stanoveno smlouvou na 15.2.2012.
Další informace na veřejném zasedání se týkala dotace na akci „Výměna oken a rekonstrukce
elektrického vytápění v budově základní školy v Oknech“. Akce byla dokončena v srpnu letošního
roku. Na účet obce byla převedena dotace na tuto akci ve výši 491 841,- Kč.
Dále zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. Záměr je umístěn
na úřední desce Obecního úřadu a také na našich webových stránkách www.obecokna.cz.
Příští veřejné zasedí bude ve středu 7.prosince 2011 a hlavním bodem jednání bude příprava návrhu
rozpočtu obce na rok 2012.
Stanislav Havlín - starosta
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v listopadu oslavili
nebo oslaví životní jubileum.
Helena Čurdová, Markéta Fabiánková, Karel Horčík, Ondřej Janoušek,
Yvona Janoušková, Jaroslav Krupička, Karel Kučera, Jaroslav Matoušek,
Stanislav Valenta, Zdeněk Valenta.

Vážený zákazníku,
chcete využít našich služeb a nevíte jak na to?
Pokud chcete, abychom vám zprostředkovali dodání léků na předpis, volně prodejných,
zdravotnických pomůcek, kosmetiky nebo veterinárních přípravků, učiňte následující kroky:
Pokud máte recept, vložte jej do obálky, kterou naleznete ve stojanu spolu s letáky a
katalogy(katalog byl doručen do vašich poštovních schránek) na „Sběrném místě“ – Obecní
úřad Okna a dle předlohy obálku vyplňte a zalepte. Vyplněnou a zalepenou obálku vhoďte
do schránky označené logem firmy MEDIKonzult Plus s.r.o., která se nachází v budově
Obecního úřadu.
Pokud máte objednávku na léky volně prodejné, kosmetiku, atd., vepište produkty do
objednávkového formuláře(viz předloha), který je k dostání na Obecním úřadě (samostatně
nebo v katalogu) a formulář vložte do obálky. Obálku vyplňte, zalepte a vhoďte do
schránky.
Důležité: Vaše telefonní číslo je velice důležité pro rychlé vyřízení objednávky.
Platbu vždy provádějte hotově, nebo poukázkami při převzetí balíčku zaměstnanci
společnosti MEDIKonzult Plus s.r.o.

Prodej vánočních stromků
Prodej vánočních stromků se již tradičně uskuteční
u pana Meixnera č.p. 84.
Termín prodeje:
sobota 10.prosince 2011 od 9:00 do 16:00 hodin
neděle 11.prosince 2011 od 9:00 do 14:00 hodin
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Informace ze Základní a mateřské školy Okna
O cestě našich dětí do Francie
V listopadu navštívilo 8 žáků a dvě učitelky naší školy partnerskou školu ve Francii.
Víkend strávili ve městě Lyon a poté již vyjeli do města Le Puy, kde na ně čekali rodiče
žáků školy z obce Costaros. Pro děti byl připraven zajímavý program – návštěva
dobytčího trhu, orientační běh, výlet do hor, prohlídka historického města, hry, jízda po opuštěné
železniční dráze. Děti se snažily se svými kamarády komunikovat anglicky a pobyt probíhal velmi
pohodově. Skupina 14 dětí a 2 učitelů z Francie přijede k nám do Oken na výměnný pobyt v dubnu.
Pobytu se zúčastnili žáci : Kateřina Králová, Pavla Štejfová, Nikola Kroupová, Denisa
Mertová, Eliška Čížková, Veronika Žáková, Radim Kadeřávek, Jan Henc.
O ekologické konferenci v Oknech
V listopadu se konala v naší obci Krajská ekologická konference. Uspořádání bylo ekologickému
sdružení Divizna z Liberce nabídnuto u příležitosti loňského oceňování škol, kdy naše zařízení
získalo cenu za rozvoj ekologické výchovy v Libereckém kraji. Konference byla zahájena v kostele
krátkým vystoupením žáků naší školy. Děti zazpívaly krátké popěvky o obcích ve kterých žijí a
které si samy vymyslely a zhudebnily. Poté celé dopoledne následovaly přednášky, úvodní přednesl
pan Jan Nepomuk Jiřiště.V polední pauze, kdy na školkové zahradě probíhal raut biopotravin pro
účastníky, byl také čas pro naše doprovodné akce.
Velký zájem byl o "štrůdlování"- ochutnávky 12 štrůdlí a výběr té nejlepší byl oříškem. Vítězem
se stala "štrůdle" paní Vinšové. Děkuji i všem dalším pekařkám – zaměstnancům školy a školky,
paní Větrovské, Steimarové, Tvrdkové, Prokešové, Hruškové, Trajerové.
Další velké poděkování patří všem rodičům, kteří věnovali cokoliv ze svých zahradních výpěstků.
Zeleninový a ovocný trh se vydařil a děti získaly dva tisíce korun, které budou použity na
červnovou cestu do Vysokých Tater.
Ve fotografické soutěži O nej OKNO se nám sešlo téměř 50 fotografií. Po domluvě s panem
starostou bude uspořádána výstava na Obecním úřadě.
Odpoledne byli účastníci konference rozděleni do čtyř dílen. Jednu z nich zabezpečila paní Květa
Doubková a byla věnována chovu koz a kozím produktům.
Děkuji také paní Jitce Slavíkové, která zapůjčila na tuto akci vojenský stan.
Zájezd dětí mateřské školy do svíčkárny v Šestajovicích u Prahy
Ve spolupráci s MŠ Provodín pojedou děti 29. listopadu do svíčkárny a minizoo. Odjezd je
naplánován na 8 hodinu, příjezd na 15 hodinu, cena je 220, - Kč ( doprava, dílna a výrobky ).
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Zájezd do Prahy
V prosinci tradičně vyjedou děti ze základní školy do vánoční Prahy. Tentokrát je bude čekat
návštěva Náprstkova muzea , Betlémské kaple, vánočních trhů a divadla Minor. Zájezd se uskuteční
v pátek 2. prosince. Odjezd je naplánován na 8 hodinu, příjezd na 22 hodinu, cena je 200, - Kč (
vstupné ). Dopravu hradí škola.
Sponzorské dary-poděkování
Děkuji paní Knapové a panu Réblovi, tiskárně VALLCO Doksy za tisk 200 ks barevných letáků o
ZŠ a MŠ Okna zdarma.
Poděkování paní Filipkové a panu Chýnovi za drobné dary z obchodu s keramikou v Oboře,
panu Kaňkovskému za adventní kalendáře pro děti z MŠ, paní Šobkové za drobný materiál
vhodný ke tvoření s dětmi.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ AKCE
středa 7. prosince od 16.30 hod
ADVENTNÍ KONCERT
Komorní duo - Jindřich Kaulfers, kytara a Alexandr Fesjuk, flétny a klarinet. Na programu budou
skladby např. Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna, a výběr vánočních koled.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oknech
Vstupné dobrovolné
pátek 16. prosince od 16 hod
VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční prodejní výstava vánočních výrobků dětí z mateřské a základní školy v Oknech. Výtěžek
bude věnován na červnovou cestu dětí do Vysokých Tater a na podporu charity podle výběru dětí.
Občerstvení zajištěno
Základní škola Okna
středa 21. prosince od 15 hod
VÁNOČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
čtvrtek 22. prosince od 16 hod
BETLÉM aneb VÁNOČNÍ HRA SE ZPĚVY
Tradiční vánoční hra, která se bude odehrávat již poosmé v okenském kostele. Svatou rodinou bývá
manželský pár s dítkem z Oken a okolí. Hry se účastní děti z mateřské a základní školy,
zaměstnanci zařízení, rodiče a přátele školy.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oknech
Vstupné dobrovolné
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