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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci LEDNU oslavili 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO  

13.1.2016.  

(Přítomno 6 zastupitelů)  

 
Usn. č. 03/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování žádosti o dotaci na opravu místních komunikací. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0              zajistí:starostka     
 

Usn. č. 04/2016 

Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným uložením vodovodní přípojky do obecního 

pozemku p.č. 868/86 v k.ú. Okna v Podbezdězí za těchto podmínek: 

Pozemek bude po ukončení stavby uveden do původního stavu a do 1 měsíce bude doložen 

plánek s přesným označením kót uložení přípojky v pozemku. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka 

 

Usn.č. 05/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí organizaci akce Masopust 2016, která se uskuteční 
6.2.2016.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         zajistí starostka              

 

Usn.06/2016 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8, jehož schválením byla 

pověřena starostka obce usnesením číslo 143/2015. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.12.2015 a zprávu o 

výsledku hospodaření.  

                                                                                                                                           Eva Müllerová 

 

     

nebo oslaví životní jubileum:  
 

Barbora Myšková, Pavel Zeman, Věra Zemanová, Eliška Žaludová.  
 

 

                          

       

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

LEDEN 2016 

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 
 

                INFORMACE PRO OBČANY: 

 

Masopustní veselí: 

 
Všechny občany srdečně zveme do masopustního 
průvodu 6.2.2016 od 14.00 hodin.Můžete se těšit na 
kejklíře, šermířské vystoupení, bohatou tombolu a 

masopustní pohoštění.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
Příspěvky do tomboly se jako každý rok mohou odkládat v Základní 
škole nebo na obecním úřadě. 
 
V masopustní zábavě se bude pokračovat v místním hostinci s živou 
hudbou, tancovačkou a masopustním gulášem. 
 
Další posezení nabízí hospoda v „bažině“, která připraví pochoutky z 
udírny. 

 
Běží první měsíc novém roce. Stručně pár řádek o tom, co plánujeme 
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v tomto roce:  

 
Máme dvě rozpracované investice. První z nich je rozestavěné kolbiště, kde nás  
v budoucnu čeká investice do vybudování komunikace. Další rozpracovaná investice 
je rozšíření mateřské školky o kuchyň a jídelnu, kterou je vzhledem k finanční 
náročnosti možné realizovat pouze s dosáhnutím dotační podpory. Z těchto důvodů 
nechystáme pro letošní rok další investice, ale pouze opravy, které se budou týkat  
místních komunikací a výměny opotřebovaných herních prvků na dětském hřišti. 
Chceme dokončit přeložku kabelu nad víceúčelovým hřištěm a vybudovat stání pod 
kontejnery na tříděný odpad. Čeká nás stavba nové kůlny na ukládání dřeva na 
pozemku za obecním úřadem a samozřejmě úklid a údržba obce. 

 
 

Zvěřejňuji příspěvek o který mě požádala p. Květa Seidlová: 

 
Dne 31.1.2016 je  jeden rok naší zlaté, hodné, usměvavé vnučce Jovance Iovanovič. 
V době narození Jovanky, vzhledem k chřipkové epidemii a zákazu vstupu do 
nemocnice, nevyšla zpráva o jejím narození v Českolipském deníku.Vítáme tedy 
Jovanku až nyní a jsme rádi za další „ Okeňačku“.  

 

Okna a příroda:  

 
Živočichové, kteří se vyskytli v naší požární nádrži a v rybníčku za fotbalovým 
hřištěm.Určitě poznáte nutrii a další obrázek tipuji na husu egyptskou, ale nejsem si 
jistá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Informace ze ZŠ a MŠ Okna 
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 Nový rok jsme ve škole zahájili Tříkrálovým průvodem po obci a Tříkrálovým překvapením. 

Tentokrát nás v dokském kině čekal film "Malý pán" a po něm následovala tradiční novoroční 

vycházka z Doks do Oken. V prvním lednovém týdnu zahájily děti ze školy a ze školky 

plavecký výcvik ve Stráži pod Ralskem. Čeká je celkem deset lekcí pod vedením zkušených 

plavčíků Plavecké školy Panda. 

Sněhu a radovánek si nejvíce užívají děti z našich školek. Děti bobují na zahradě mateřské 

školky či se vydávají na "kopec" do lesa. Děti z lesní školky prožily v lese celý den, pod 

převisem si rozdělaly oheň a opekly buřty. 

Zato ve škole se chystáme pomalu na uzavření pololetí a předávání pololetního vysvědčení. 

Školáky čekají pololetní testy a přezkušování, jejich rodiče konzultace. Ve středu 27. ledna se 

mohou přijít podívat rodiče žáků či budoucích žáků a další zájemci na vyučování ve škole a 

zeptat se na vše, co je zajímá. Tento den se bude konat Den otevřených dveří. Vysvědčení se 

bude předávat ve čtvrtek 28. ledna poslední vyučovací hodinu. V pátek 29. ledna mají děti ze 

školy pololetní prázdniny. 

 

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve středu 3. února od 15 do 17 hodin. Rodiče si přinesou 

své občanské průkazy a  rodný list dítěte. 

 

Ve škole a ve školce se budeme také chystat na Masopust ( 6. února ). Ve školce plánují ve 

středu 3. února Karneval a povídání o masopustním veselí. Lesní školka vyjede v pátek 22. 

ledna na faru do České Lípy vyrábět tradiční Masopustní vrkoč. 

 

Ve škole funguje velmi dobře několik zájmových kroužků. Probíhají v rámci školní družiny, 

jednou týdně a jsou bezplatné. Vedoucími některých z nich jsou učitelky ( ruční práce, florbal, 

klub Okýnko, "hodina pohybu navíc"), jiné vedou rodiče našich žáků. 

Velké poděkování patří paní Heleně Vysušilové za vedení muzikoterapie, panu Robinovi 

Myslivcovi za vedení kroužku modelářství, paní Tereze Vítkové za vedení atletického 

kroužku a paní Tereze Laštovce za cvičení jógy s dětmi. 

 

V březnu nás čekají pobyty v Krkonoších. Žáci základní školy vyjíždí na lyžařský výcvik v 

termínu od pondělí 14. března do soboty 19. března. Lyžařský výcvik se bude konat ve 

Špindlerově Mlýně na Bradlerových boudách. Děti a jejich rodiče se mohou závazně hlásit do 

konce ledna, poté budou místa nabídnuta náhradníkům. Cena pobytu včetně vleku : 2.000, - 

Kč pro žáky 1. st. ZŠ. 

Děti z mateřské školy pojedou na pobyt v termínu od pondělí 21. března do čtvrtka 24. 

března. Pobyt se bude konat v Rokytnici nad Jizerou. Cena pobytu : 1. 000, - Kč. 

 

Naše škola a školka pořádá již III. Školní ples. Tentokrát se ples bude konat v hotelu Port a 

bude ve stylu 60. let. Návštěvníci plesu se mohou těšit na bohatou tombolu, předtančení, 

výbornou kapelu a půlnoční překvapení. Vstupenky si můžete koupit či zamluvit ve škole u 

Báry Myškové či na tel. čísle 730135057. 

 

Čtenářům Okenského zpravodaje přeji poklidný nový rok 2016. 

Rodičům dětí ze základní a mateřské školy děkuji za důvěru a přízeň, zaměstnancům školy a 

školky děkuji za poctivou práci, snahu, aktivitu a obětavost. 

                                                                                      za ZŠ a MŠ Okna Iveta Myšková 
 

 

 

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 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://obecokna.cz/

