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Blahopřejeme jubilantům, kteří v listopadu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum. 

Čurda Pavel,Floriánová Lenka,Meixner Josef,Myška Jakub,Studničková 

Miloslava,Šobková Alena,Zemanová Hana 

                                                 Všem jubilantům blahopřejeme.              

 

 

 

 

INFORMACE  Z OBECNÍHO  ÚŘADU:  

 

Veřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo ve středu 21.1.2015.  

 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce prodat lesní pozemek 487/1 o výměře 

14485m2.. Jedná se o pozemek v katastrálním území Luka u ždírecké rokle. 

Záměr o prodeji je vyvěšen na úřední desce. 

 

Dořešili jsme cenu a typy držáků na sáčky pro majitele na úklid po svých psech. 

Exkrementů po psech nám v naší obci přibývá. Žádáme občany o úklid po svých 

miláčcích a to především v oblasti školy, školky, obchodů, pošty, parků, 

dětských hřišť a před vraty domů, prostě všude, kde je možnost rozšlapání a  

roznesení. Držáky se sáčky zabudujeme hned, jak nám to počasí umožní. 

 

Dále jsme probírali zavedení přehledné evidence psů. Připravíme pro občany 

přihlašovací lístky, které po vyplnění prosím odevzdejte do konce měsíce února 

2015 na obecní úřad. P.Čápová si zavede novou evidenci. 

 

Termín realizace nové čistírny odpadních vod pro školku se přesouvá na měsíc 

květen, aby se provoz školky omezil co nejméně.   

  

                                                           Eva Müllerová – starostka 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

          LEDEN 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 
 

 

 

Srdečně zveme všechny občany na oslavu Masopustu v Oknech 

 

v sobotu 7.2.2015 od 14.00 hodin. 
 

Masopustní oslavu zahájí rychtář ve 14.00 u základní 

školy. 

 

Masopustní průvod bude doprovázen hudbou a kejklířem.  

 

Šermířské vystoupení – Vypečený  

Berka – u obecního úřadu. 

 

Tombola, bohaté občerstvení a na závěr vyhlášení 

nejlepších masek. 

                                                                                               

Na  gulášek a posezení s hudbou Vás zvou v hostinci  

 p. Rejnarta 

a v bažině u Brigulů. 

 

TOMBOLA – příspěvky občanů do tomboly přijímá okenská škola. 

 

 

 

Informace pro občany: 

 

V současné době se připravuje projekt na rekonstrukci vodovodu v Oknech. 

Rekonstrukce bude probíhat na stávajícím vedení, tedy i po soukromých 

pozemcích. Majitelé pozemků budou písemně obeznámeni a bude třeba jejich 

souhlas. 

http://obecokna.cz/
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Informace pro občany: 

 

 

S odkazem na obecně závaznou vyhlášku obce Okna o místních poplatcích č. 

2/2011 čl. 4 a usnesení č.25/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Okna ze dne 21 .1. 2015, vyzývám občany k vyplnění a doručení přihlašovacího 

lístku k místnímu poplatku ze psů 

Pokud  vlastníte známku s evidenčním číslem, prosím o uvedení tohoto čísla na 

přihlášce.  Těm, co známku nemají,  bude vydána na OÚ. 

Přihlašovací lístky Vám budou doručeny současně s Okenským zpravodajem a 

to v počtu dle zjištěného stavu. Pokud je hrazen poplatek na jiném obecním 

úřadě, žádám o doručení potvrzení o této platbě.  

Dále upozorňuji občany na oznamovací povinnost a to ve lhůtě patnácti dnů. 

Jejím nesplněním  v případě úhynu, odstěhování či osvobození dle č.7  obecně 

závazné vyhlášky se vystavujete vyměření poplatku na další období.  

 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za prvního psa .........................................................................................40,- Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................60,- Kč, 
 

Čl. 6  
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla  /  nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. 

 
                                                                                                                                         Čápová Helena 
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ZŠ A MŠ OKNA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

2.ŠKOLNÍ PLES 

„ZPÁTKY DO 

POHÁDKY“ 

27.2.2015      HOSPŮDKA VE ŽĎÁRU 

ZAČÁTEK OD 19.00 HODIN    CELÝ VEČER 

NÁM BUDE HRÁT 

 KAPELA MEDUSA ROCK 

ČEKÁ NÁS PŘEDTANČENÍ, TOMBOLA, 

PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ 

VSTUPNÉ 200 KČ 

K ZAKOUPENÍ V ZŠ OKNA U BÁRY MYŠKOVÉ,(OD 19.1.-23.1.2015 PRO RODIČE, 

POTÉ BUDOU VSTUPENKY VOLNĚ K PRODEJI) POČET MÍST JE BOHUŽEL 

OMEZEN 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

 

 

 

 
 

http://obecokna.cz/

