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Blahopřejeme jubilantům, kteří v květnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum. 

Michal Grolmus, Michaela Králová, Jan Kuncl, Jana Šobková, Zdeňka 

Valentová. 

Všem jubilantům blahopřejeme. 

 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO  

20.5. 2015: 

 

 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo závěrečný účet 

mikroregionu Podralsko za rok 2014. 

 Dále schválilo závěrečný účet obce Okna za rok 2014 s výhradou 

k nedostatkům zjištěných při přezkoumávání hospodaření.  

     ZO schválilo opatření, aby se podobné nedostatky již nevyskytovaly  

 Do Školské rady při Základní škole Okna schválilo ZO p. Libora 

Hence a p. Michala Grolmuse. 

 ZO schválilo zrušení výměru poplatku za odvoz komunálního 

odpadu pro p. Konečného za období 2010 – 2014 z důvodu zániku 

nemovitosti a schválilo zrušení výměru za psa pro p. Holana 

z důvodu chybného údaje o existenci psa. 

 ZO schválilo přípravu a žádost o dotaci, z které by se čerpaly peníze 

na zakoupení zahradních kompostérů. 

 ZO schválilo opravu venkovního schodiště ZŠ Okna o letních 

prázdninách.  

 Dále ZO schválilo použít finanční prostředky na zakoupení kabelu 

pro připojení lesní školky z rezervního fondu školy. 

 ZO schválilo změnu otevírací doby v areálu firmy ATMOS. 

 

                                                                                                                 Eva Müllerová – starostka 
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INFORMACE PRO OBČANY: 

 

 Sběrový den 

 

Opět občanům připomínáme, že v sobotu 30. května  2015  proběhne v naší obci 

sběr nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu. 

Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kteří přijedou do naší obce se speciální 

svozovou technikou. 

 

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU: 

U separátních kontejnerů  10 25  –  1040 hod. 

U Obecního úřadu 10 45   –  11 00 hod. 

Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady na stanovišti sběru 

nebezpečných odpadů osobně. 

Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 

 

 Nová otevírací doba v areálu firmy ATMOS 

 

SOBOTA  – 15.00 – 16.00 

PO – PÁ – domluva na obecním úřadě nebo telefonicky: 

mobil : 724 168 476 , 722 605 071 

pev. l. : 487 876 134 

Pracovní dobu jsme upravili z důvodu téměř nulové návštěvnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        . 

 

 

 

Srdečně vás zveme na dětský 
den v Oknech !!! 

 
Přijďte s vašimi dětmi oslavit Mezinárodní den dětí a 
užít si spoustu legrace a  zábavy 31.5.2015 od 13:00 na 

fotbalovém hřišti. Pro děti bude připraven skákací 
hrad, soutěže a oheň na opečení  vuřtů. 
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 Čistota a pořádek v obci: 

 

V naší obci máme bolavé místo – kontejnery na odpady umístěné u Zemanů 

poblíž MŠ. Na letní období necháme přidat další kontejner na plasty. 

Připomínáme občanům aby plastové lahve sešlapávali a řádně třídili. 

Nenechávejte pytle s namíchaným odpadem u kontejnerů, sběrný vůz to 

neodveze. 

Další věc která nás trápí, jsou stále se nacházející psí exkrementy na místech, 

kde majitelé pejsků mohou využít sáčky rozmístěné po obci. Prosím berte ohled 

i na pracovníky, kteří se o úklid v obci starají.  

 

 Obecní les: 

 

V měsíci dubnu jsme provedli zalesnění stávajících holin. Jednalo se o plochu 

1,55 ha, kde bylo vysázeno celkem 16 000 sazenic pracovníky při OÚ. 

V současné době vyžínáme paseky. Polomy v obecním lese odstraňuje p. Henc. 

 

 

 

 

 

 

Sportovní klub - F2B - Jaro 2015 nástavba ml.žáci o 5-8 místo 

                                                                1. kolo 09.05.2015 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

  F2B0102 Okna Cvikov 09.05. 10:00 SO Okna 

 2. kolo 16.05.2015 

    F2B0202 Brniště/V.Valtinov         Okna          17.05. 10:00   NE          V.Grunov 

 3. kolo 23.05.2015 

    F2B0301 Okna      Bukovany  23.05. 10:00 SO Okna 

 4. kolo 30.05.2015 

     F2B0402                Cvikov     Okna   31.05. 12:30      NE           Cvikov 

 5. kolo 06.06.2015 

     F2B0502            Okna              Brniště/V.Valtinov 06.06. 10:00   SO        Okna 

               6. kolo 13.06.2015 

    F2B0601 Bukovany       Okna                      13.06. 10:00       SO    Bukovany 
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                            Okenští školáci navštívili Finsko 

Na konci dubna se vydala skupina osmi žáků ZŠ Okna s pedagogickým doprovodem na 

týdenní pobyt do Finska. Zázemí poskytla venkovská škola Hyrsinki nedaleko města Tampere 

a rodiny žáků této školy. Naše děti se vrátily nadšené a těší se na červnový příjezd finských 

kamarádů do Oken. 

Otázka pro děti :"Co tě zaujalo ve Finsku ?"  

Julie, 3. ročník : V "mé" rodině se rodiče učili češtinu...lidi se mi zdáli k sobě hodnější... 

Vojta, 3. ročník : Koupání v jezeře po saunování.  

Bára, 5. ročník : V každém domě sauna. A 1. stupeň ZŠ je ve Finsku až do 6. ročníku – ty se 

mají ! 

Tereza, 5. ročník : U domů nemají žádné ploty. Moc se mi líbilo zařízení školy. 

Vašík, 5. ročník : Hodný a hezký holky... 

Matyáš, 4. ročník : Krásná krajina jezer. A děti se k sobě líp chovají, ani se nepraly... 

Medi, 5. ročník : Tatínkové si sami staví domy ze dřeva a taky vaří a starají se hodně o děti. 

Marie, 4. ročník : Děti chodily ve škole ven každou přestávku a dělaly nebezpečná salta... 

 

                                   Novinky v naší školce 

Na zahradě mateřské školky byla instalována čistička odpadních vod. Tuto akci financuje a 

organizuje zřizovatel Obec Okna. Děti mohou na zahradě pobývat, již byla dána do 

původního stavu. Aktuálně děti čeká  výlet do Starých Hradů a  červnová pouť. 

Zázemí lesní školky bylo rozšířeno o druhou maringotku, pracuje se na propojení obou a 

instalaci pergoly. Zázemí je financováno ze sponzorských darů a dotací. 

Blíží se zápis do mateřské školy a podle přijatých přihlášek, předokládám, že obě odělení 

naplní svou kapacitu 

                              V okenské škole se bude otevírat čtvrtá třída 

Během letních prázdnin bude ve škole napilno. V září bude otevřena nová třída, která vznikne 

rekonstrukcí současného služebního bytu v přízemí školy. V této třídě zasednou budoucí 

prvňáčci. Sloučený tak zůstane už pouze 4. a 5. ročník. Do školních lavic okenské školy 

zasedne v září 56 školáků. Kromě třídních učitelek a výtvarnice budou ve škole působit dvě 

asistentky pedagoga. 

Více informací o škole lze získat na http://skola.obecokna.cz 

                                                                                                     Iveta Myšková 
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