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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 26.7.2017   
Přítomno: 4 zastupitelé, 3 zastupitelé omluveni. 

Usn. č. 79/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka             
Usn. č. 80/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Michal Grolmus, pan 
Jaroslav Ouředník. 
Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 81/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
Usn. č. 82/2017 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno  s hospodařením obce k 30.6.2017. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017, kde došlo pouze k přesunu 

položek. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0              zajistí: p. Palusková 
Usn. č.83/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 301/35 o výměřě 747 m2,   druh pozemku 
trvalý travní porost, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí, 
za cenu 149 400,-Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: H.F. Mladá Boleslav. 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do katastru nemovitostí. 
( Jedná se o pozemek v chatové oblasti, mezi pozemkem pana Fridricha a pana Ševčíka.) 
Hlasování:               pro:4                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č.84/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o úpravu dopravního značení na místní 
komunikaci, která se nachází na  p.č. 871/5 v k. ú. Okna v Podbezdězí. 
(Jedná se o komunikaci při odbočení z hlavní silnice k nádraží ČD. Je podaná žádost o 
umistění dopravních značek zákaz stání po obou stranách.)  
Hlasování:               pro:4                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 

 Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci srpnu oslavili 

 

 

                                                                           

   

  

                                           nebo oslaví životní jubileum: 

 

      Martin Bucek, Františka Horčičková, Jan Kaňkovský,  
Jan Kaňkovský mladší, Balbína Králová 

 
 
 

 
Informace pro občany:  
 

Reklamace na třidění odpadů: 

Poslední dobou kvalita vytříděného skla velmi klesla. Stále častěji se objevují nežádoucí 

příměsi jako například keramika a autosklo, ale i plasty, papír a jiné odpady. Takto znečištěné 

sklo jen těžko uplatníme na trhu druhotných surovin. 

 

 

Prosím  občany o  lepší a pečlivější třídění odpadů !!! 

Kontejner na barevné sklo je umístěný u hlavní komunikace přes Okna, naproti bytovým 

domům 

Kontejner na čiré sklo je umístěný u č.p. 23 (u Zemanů.) 

Odpad větších rozměrů, který se nevejde se do klasických popelnic, odkládejte do kontejneru 

ve dvoře ATMOS, otevírací doba je ve středu a v sobotu od 15.00 do 16.00 hodin. 

Na velké kusy například sedačky, skříně, velké regály, lednice, pračky a nebezpečný odpad 

bude svoz 21.10.2017. 

Kontejner na papír se pro velké množství vytříděného papíru bude vyvážet pravidelně, 

jednou za 14 dní.                                                                                                 

                                                                                                                                    Eva Müllerová 
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 Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna se koná 23.8.2017 od 
17.00 hodin v budově Obecního úřadu. 

 

 Fotbalový oddíl                                                                        

Okresní soutěž Podzim 2017 

 

Datum a čas Kolo Domácí Hosté Výsledek Hřiště 

NE 20.08.2017 

17:00 
2 Okna Mimoň B -- : -- Okna 

SO 26.08.2017 

11:00 
3 Tuhaň Okna -- : -- Tuhaň 

NE 03.09.2017 

17:00 
4  Okna Kunratice -- : -- Okna 

NE 10.09.2017 

15:00 
5  H. Police Okna -- : -- 

H. 

Police 

SO 23.09.2017 

16:30 
7 V. Valtinov Okna -- : -- 

V. 

Valtino

v 

http://obecokna.cz/
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=d4ea6609-a5f9-4024-8277-12eec0fb162b
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=a9e94c8a-4162-435b-b2cc-9f2561c943be
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=912d5a3f-5dc5-4849-a246-d13343007d2e
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=d0a2610a-e048-4df7-ac43-edbad73faed6
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=172eff6f-c000-4833-acc8-e513ebf321c3
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
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 Informace ze Základní školy a mateřské školy Okna 

 "Makovice plná máku, škola zase plná žáků..." 

Těmito slovy byl zahajován školní rok 1998/ 1999 v okenské škole, která byla tehdy původně 

odsouzena k uzavření. Zásluhou osvícenosti tehdejšího zastupitelstva byla však škola zachována a 

zachráněna pro další generace dětí. Do školních lavic v září 1998 zasedlo 26 žáčků 1. až 5. 

ročníku, což bylo minimum pro uchování okenské dvojtřídky. V témže roce byla také obnovena 

činnost školní družiny. 

Otevíráme dvacátý školní rok poté a můžeme se těšit z téměř sedmdesátky školáků, kteří do 

okenské školy dochází z dvaceti okolních obcí a měst. 

Škola v Oknech se stala vyhledávanou z důvodu ekologického a jazykového zaměření, rodinného 

klimatu a široké nabídky mimoškolních aktivit. Zásluhu na úspěšnosti zařízení mají však 

především lidé. Ti, kteří zde s radostí a láskou pracují, a také Ti kteří školu dlouhodobě podporují 

– rodiče, přátele, sponzoři...Významnou podporu škole a školce věnují  zastupitelstva obce Okna a 

díky tomu bylo uskutečněno mnoho pozitivních materiálních změn. 

V letních měsících proběhla rekonstrukce podlah v 1. patře mateřské školky, zároveň byla 

školka vymalovaná. Na školní zahradě u zadního vchodu byl vybudován chodník. Do školní 

kuchyně byl zakoupen nový sporák. 

Od 14. srpna je již zase v provozu lesní školka, kam dochází děti z obou oddělení naší školky. 

Ve čtvrtek 31. srpna a v pátek 1. září bude lesní školka uzavřena. Všichni zaměstnanci odjíždí 

na dvoudenní školení, které bude věnováno provozní a pedagogické přípravě nového školního 

roku. 

Školní rok 2017/ 2018 bude zahájen v pondělí 4. září v 8. 15 hodin na školní zahradě. 

Po poslechu státní hymny a úvodním slovu paní starostky budou přivítáni žáčci 1. třídy. Poté bude 

následovat tradiční výsadba tulipánů a setkání prvňáčků s jejich třídní učitelkou. 

V prvním školním týdnu se budeme adaptovat na změnu režimu po dvou měsících prázdnin a 

čeká nás zdravotnický minikurz s Michalem. Ve druhém zářijovém týdnu (15.9.) vyjedeme do 

Jičína na Festival pohádky a budeme zde také vystupovat s naším divadelním představením 

Mrazík. V sobotu 16. září si budeme užívat divadel, dílen, stezek, vaření, občerstvení...na 

Lesním festiválku. 

 

   Škola a školka v Oknech Vás zvou na  Lesní festiválek 

   v sobotu 16. září od 14 hodin na školní zahradě (za kostelem 

Divadlo Na cestě v  15 h          tvořivé dílny              občerstvení                    

Divadlo Kozlík v     16.30 h     naučná stezka      muzika       hry                      

Vstupné 20, - Kč 

 

Třetí zářijový týden bude věnován návštěvě ze zahraničních škol v rámci projektu Erasmus+. 

Přijedou k nám děti a učitelé z Finska, Švédska, Španělska a Polska. Společně podnikneme 

dvoudení cestu (3.,4.,5.ročník) do Sedmihorek v Českém ráji (20.,21.9.), kde se budeme 

věnovat sportovním aktivitám. 

Co přát dětem do nového školního roku ? 

Nadšení, touhu po poznání, radost, kamarády a fajn učitele. 

Co přát učitelům do nového školního roku ?                                      

Trpělivost, toleranci, humor, nadhled, respekt a fajn děti. 

Co přát rodičům do nového školního roku ? 

Pevné nervy, klid, pojízdné auto, přesné hodiny, lásku, fajn děti a učitele. 

Krásný srpen přeje čtenářům Okenského zpravodaje   Iveta Myšková 

http://obecokna.cz/
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