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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.11.2015.  

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA (přítomno – 7 zastupitelů): 

Usn. č. 118/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. Z S14 12 8120052284 s ČEZ 

Distribuce a. s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie. Odhad celkových nákladú na přeložku činí cca 93 000,-Kč. Výše této ceny bude 

upřesněna smluvním vztahem. Jedná se o přeložku kabelu, který vede nad  víceúčelovým 

hřištěm. 

Hlasování:                  pro: 7                         proti: 0                      zdržel: 0               zajistí: starostka   

Usn. č. 119/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí finančního daru ve výši 1 600,-Kč pro Hospicovou 

péči svaté Zdislavy , o.p.s. se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec 14. 

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka     
Usn. č. 120/2015   

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje provádění vidimace a legalizace v naší obci, neboť 

bude pro občany obce přínosem.  Vyřizování Vidimace a legalizace ( ověřování podpisů a 

dokumentů) potrvá poměrně dlouhou dobu, se zavedením této služby mohou občané 

počítat od roku 2017. 

Hlasování:                    pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0            zajistí :starostka    
Usn č. 121/2015  
Zastupitelstvo obce odkládá schválení návrhu rozpočtu na rok 2016 pro Základní a 

Mateřskou školu Okna na další zasedání, z důvodu vyřešení připomínek k předloženému 

návrhu rozpočtu. 

Usn. č. 122/2015 

Zastupitelstvo obce odkládá návrh rozpočtu na rok 2016 pro obec Okna na další zasedání 

z důvodu řešení připomínek k návrhu rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna. 

Usn. č. 123/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na spotřebu elektrické energie v Základní 

škole Okna ve výši 14 500,Kč. Větší spotřeba energie vznikla rozšířením o učebnu v Základní 

škole. 

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka 

 

 

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

LISTOPAD 2015 

http://obecokna.cz/


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 2 
 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

Martin Henc, Václav Horčička, Ivana Horčíková, Vlastimil Kabrna, 

Pavla Štejfová 

 

 

Usn. č. 124/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání Masopustu v roce 2016 a stanovuje termín na 

6.2.2015. 

Hlasování:      pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                  zajistí: starostka 

Usn. č. 125/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení dopravního značení na místních komunikacích dle 

doporučení Dopravního inspektorátu, územního odboru v České Lípě. 

Hlasování:      pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                  zajistí: p. Ouředník 

Usn. č. 126/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje pomoc dětem s Autismem zakoupením balíčku výtvarných 

prací od společnosti FORHELP s.r.o. 

Hlasování:     pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 127/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení částky na zakoupení balíčků pro občany 

v důchodovém věku k jejich jubilejním narozeninám na 300,-Kč. 

Hlasování:     pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                   zajistí: p. Čápová   

Usn. č. 128/2015 

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky hospodaření obce k 31.10.2015, bere na 

vědomí zprávu o výsledku hospodaření  a schvaluje rozpočtová opatření číslo 6 v celkové výši 

příjmů 56 404,Kč a v celkové výši výdajů 56 404,Kč.    

Hlasování:     pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                   zajistí: p. Palusková   

                                                                                                                                 Eva Müllerová 

       

                                                                           

   
                                 

 

 

 

                             INFORMACE PRO OBČANY: 

 

 Občané se dotazují, proč máme opět naskládané pneumatiky ve sběrném dvoře. Na 

tuto otázku odpovídá místostarosta p. Ouředník (vysvětlení): 

 „Abych zabránil šíření fám, musím se vyjádřit k uložení pneumatik v areálu firmy Atmos. 

Po dohodě se správcem tohoto areálu, mám pneu určené na likvidaci uloženy v zadní 

části plochy. Obec Okna má v pronájmu pouze část tohoto pozemku, pneu jsou uloženy 

mimo tuto plochu. Děkuji za pozornost.“                                                                                                         

J.Ouředník- pneuservis Okna. 
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 Blíží se Advent, období čtyř týdnů před vánočními svátky, ve kterém srdečně zveme 

občany na následující akce: 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu o první adventní neděli 29. listopadu 

od 17.00 hodin. 

 

 

 

 

 

Setkání pro občany v důchodovém věku ve středu 16. prosince od 14.00 na 

obecním úřadě ve víceúčelové místnosti. Zazpívají nám děti ze Základní školy 

v Oknech, čeká vás malé pohoštění a pro každého důchodce pozornost od obecního 

úřadu.                                      

Těšíme se na Vás.  

  

 TJ Okna fotbalový oddíl:  

Fotbalová sezona skončila, naši sportovci v okresní soutěži skončili na 8. místě. 

 

 

Zprávičky z tradiční mateřské 

školičky….Seriálek o řemeslech. 
 

        Čas velmi rychle letí, máme tu listopad a děti 

z mateřské školy úspěšně pokračují ve svém 

projektu: 

 „ROK VE ŠKOLCE – POJĎTE S NÁMI ZA 

ŘEMESLY A POHÁDKAMI – ANEB TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE“. 

Program, který je šitý na míru naší vesnické školičky je založen na přirozeném a stále se 

opakujícím, rytmickém střídání ročních období a s tím i souvisejícími tradicemi a zvyky. 

Cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností. 

Snažíme se o láskyplné seznamování s přírodou a kořeny života. Propojujeme pohádkové 

příběhy se starými řemesly a děním v přírodě tak, aby děti získaly zkušenosti – jak zacházet 

citlivě s přírodou, jak získávat řemeslné dovednosti (zpracování plodů, zpracování přírodního 

materiálu, sázení, setí, sklizeň......) 
     Měsíc září byl nejen ve znamení citlivého začleňování nováčků do kolektivu školky, ale děti se měly 
možnost seznámit s prvními řemesly. Setkaly se s paní Zemanovou, která nám povyprávěla o chovu 
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ovcí a k čemu slouží jejich vlna. S přadlenkou děti vlnu vypraly, obarvily přírodninami, rozčesaly ji 
kramplemi a sledovaly a zkoušely předení na kolovrátku  a s tkadlenkou na stavu utkaly kobereček. 

     V říjnu si se zahradnicí Marcelkou ukázaly všechny rostliny, keře, stromy na naší zahradě. 

Dozvěděly se, co rostliny potřebují ke svému životu, jak se o ně správně pečuje. Sklidily 

jablka a ve spolupráci s rodiči napekly výborné štrůdlíky, vylisovaly skvělé mošty, usušily 

výborné křížaly. 

Z rakytníku jsme si ve školce vylisovali výbornou šťávu a z bylinek uvařili léčivé čaje. Děti 

měly možnost vše vidět, vyzkoušet si,  přivonět si, ochutnat,  všechno ohmatat! 
     S panem Meixnerem jsme navštívili podzimní les. U krmelce si děti vyslechly, jak je 

důležité se starat o les a zvířata. Měsíc říjen jsme zakončili akcí: Hledání světýlka, spinkání ve 

školce a pyžamovou párty. Na dobrodružné výpravě po setmění si děti u skřítka a víly 

Andulky vysloužily světýlko do své lucerničky, kterým pak rozsvítily vlastnoručně 

vydlabanou dýni. Výprava byla zakončena  taneční pyžamovou párty a pohádkou před spaním 

od pana Karafiáta-Broučci. 

Naši školkáčci si užili mnoho dobrodružství a legrace. Druhý den po snídani jsme se všichni 

rozloučili s přáním, že si celou akci zopakujeme. 

     Těšíme se na další podzimní dny, které budou ve školce protkány dalšími řemesly a 

setkáními s šikovnými a moudrými lidmi. 

Poděkování všem, kteří  nás provázejí na naší cestě za řemesly – p. Zemanové, p. Meixnerovi, 

 p. M.  Formánkové za získání finančního daru na tkalcovský stav, p. Vítkové za svezení 

se na koníčcích,   p. Jelínkovi a Cinnerovi  za občerstvení a pomoc při organizování akcí, 

všem rodičům, kteří skvěle spolupracují. 

                          

  Za tradiční třídu mateřské školy - Iveta Steimarová a Pavla Štěrbová. 

 

Základní škola a mateřská škola Okna Vás zve na: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Okna Vás zve na: 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ TRHY 

v pátek 11. prosince 2015 od 16 hodin 

v budově základní školy 

prodej a výstava dětských prací 

občerstvení a posezení 

zpěv adventních písní 

tvořivé dílny 
 

BETLÉM 

v pátek 18. prosince 2015 od 16 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 

Oknech 

pěvecké vystoupení žáků a přátel 

školy 

po koncertě posezení a občerstvení ve 

škole 

vstupné dobrovolné 
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