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INFORMACE  Z OBECNÍHO  ÚŘADU: 
Dnešní vydání zpravodaje je věnováno především blížícím se volbám do zastupitelstev obcí a 

volbám do Senátu Parlamentu České republiky. V

jednotlivé volební strany, které mají zaregistrovanou kandidátní listinu pro volby do 

zastupitelstva obce Okna. Dále ve zpravodaji naleznete jmenný seznam kandidátů do 

zastupitelstva naší obce. Tuto informaci jsem získal z Českého statistického

www.volby.cz zveřejnil jmenné seznamy a základní přehledy

do zastupitelstev jednotlivých obcí a i pro volby do Senátu

Ve zpravodaji jsou také další informace týkající se činnosti obecního úřadu a informace 

z příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Okna.

***************************************************

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV  OBCÍ  A  DO  SENÁTU  PARLAMENTU  ČR.
V říjnu letošního roku nás čekají dvoje volby.Jednak proběhnou volby do zastupitelstev obcí
jednak se v našem volebním obvodu uskuteční volby do Senátu.
Termín voleb do obecních zastupitelstev
Lípa je 10. – 11. října 2014 (případné
října).
Pro volby do Senátu si lze požádat o voličský
hlasování do Senátu v jakémkoliv
kde jsou volby vyhlášeny.Voličské průkazy pro volby do Senátu se vydávají
1) voliče s trvalým pobytem v území volebního
Senátu,
2) voliče, který je v zahraničí zapsán ve zvláštním
úřadem
Voliči zapsanému ve stálém seznamu (vedeném
„svém“ volebním okrsku, vydá obecní
voličským průkazem však své volební
okrsku spadajícím do senátního volebního
jehož územním obvodu je tento volič přihlášen
obvod Česká Lípa).
O vydání voličského průkazu můžete požádat
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské
Pro obojí volby bude hlasování probíhat
hlasovací lístky vkládány pro dané volby v

Představujeme sdružení nezávislých kandidátů 

volby do zastupitelstva obce Okna konané ve dnech 10. 
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OBECNÍHO  ÚŘADU: 
Dnešní vydání zpravodaje je věnováno především blížícím se volbám do zastupitelstev obcí a 

Parlamentu České republiky. V tomto zpravodaji dostanou prostor 

jednotlivé volební strany, které mají zaregistrovanou kandidátní listinu pro volby do 

zastupitelstva obce Okna. Dále ve zpravodaji naleznete jmenný seznam kandidátů do 

. Tuto informaci jsem získal z Českého statistického

jmenné seznamy a základní přehledy (registr kandidátů

do zastupitelstev jednotlivých obcí a i pro volby do Senátu.

zpravodaji jsou také další informace týkající se činnosti obecního úřadu a informace 

příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Okna.             Stanislav Havlín 

***************************************************

ZASTUPITELSTEV  OBCÍ  A  DO  SENÁTU  PARLAMENTU  ČR.
V říjnu letošního roku nás čekají dvoje volby.Jednak proběhnou volby do zastupitelstev obcí
jednak se v našem volebním obvodu uskuteční volby do Senátu.
Termín voleb do obecních zastupitelstev a zároveň do Senátu ve volebním obvodu

11. října 2014 (případné druhé kolo senátních voleb proběhne

Pro volby do Senátu si lze požádat o voličský průkaz, který opravňuje voliče ve dnech voleb
hlasování do Senátu v jakémkoliv volebním okrsku, pokud tento spadá do volebního obvodu,
kde jsou volby vyhlášeny.Voličské průkazy pro volby do Senátu se vydávají
1) voliče s trvalým pobytem v území volebního obvodu, v němž jsou vyhlášeny volby

zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským

Voliči zapsanému ve stálém seznamu (vedeném obecním úřadem), který nebude moci
„svém“ volebním okrsku, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Tento

kým průkazem však své volební právo může uplatnit pouze v kterémkoliv volebním
okrsku spadajícím do senátního volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu
jehož územním obvodu je tento volič přihlášen k trvalému pobytu (v našem případě volební

O vydání voličského průkazu můžete požádat ode dne vyhlášení voleb, tj. od 20. 6. 2014.
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají.
Pro obojí volby bude hlasování probíhat do 1 (společné) volební schránky, do níž bud
hlasovací lístky vkládány pro dané volby v určené úřední obálce (barevně odlišené).

Představujeme sdružení nezávislých kandidátů „ BUDOUCNOST VENKOVA“

volby do zastupitelstva obce Okna konané ve dnech 10. -11. října 2014 :
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Dnešní vydání zpravodaje je věnováno především blížícím se volbám do zastupitelstev obcí a 

tomto zpravodaji dostanou prostor 

jednotlivé volební strany, které mají zaregistrovanou kandidátní listinu pro volby do 

zastupitelstva obce Okna. Dále ve zpravodaji naleznete jmenný seznam kandidátů do 

. Tuto informaci jsem získal z Českého statistického úřadu, který na 

registr kandidátů) pro volby 

zpravodaji jsou také další informace týkající se činnosti obecního úřadu a informace 

Stanislav Havlín – starosta

***************************************************

ZASTUPITELSTEV  OBCÍ  A  DO  SENÁTU  PARLAMENTU  ČR.
V říjnu letošního roku nás čekají dvoje volby.Jednak proběhnou volby do zastupitelstev obcí a 

ň do Senátu ve volebním obvodu Česká 
druhé kolo senátních voleb proběhne 17. a 18. 

průkaz, který opravňuje voliče ve dnech voleb k 
okrsku, pokud tento spadá do volebního obvodu,

kde jsou volby vyhlášeny.Voličské průkazy pro volby do Senátu se vydávají pro:
obvodu, v němž jsou vyhlášeny volby do 

seznamu voličů vedeném zastupitelským

obecním úřadem), který nebude moci volit ve 
úřad na jeho žádost voličský průkaz. Tento volič s 

právo může uplatnit pouze v kterémkoliv volebním
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v 

k trvalému pobytu (v našem případě volební

ode dne vyhlášení voleb, tj. od 20. 6. 2014.

do 1 (společné) volební schránky, do níž budou
úřední obálce (barevně odlišené).

„ BUDOUCNOST VENKOVA“ pro 

11. října 2014 :

JJ
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Eva Müllerová , Michal Grolmus , Jaroslav Ouředník , Helena Čápová , Květoslava 

Doubková , Vítězslav Vyvíjal , ing.Josef Větrovský , Miroslav Brůžek , Květa Havlínová.

Naše sdružení vzniklo pro dobrý rozvoj obce,chceme obyvatele spojovat a informovat o 

chodu obce a být aktivní k připomínkám občanů. Budeme udržovat zaběhnutý chod 

obce,stávající služby pro občany a pokračovat v

zastupitelstva.

Hlavní body našeho programu jsou:

Pokračování v projektu přestavby školní jídelny a kuchyně v

tento projekt.

Udržení čisté a upravené obce. Budeme dbát na dodržování občanského soužití.

Podpoříme provoz stávajících sportovních aktivit /fotbal ,víceúčelové hřiště/

Budeme podporovat opravu místních komunikací .

Budeme podporovat společenský život ve vesnici 

k akcím pro děti,ale i pro dospělé ,např. cvičení pro ženy,v případě zájmu posezení s

v důchodovém věku.

Budeme podporovat chod školy a školky,aby splňovaly sv

Podpoříme rozumné podnikatelské projekty,pokud nebudou ohrožovat kvalitu života v
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Grolmus , Jaroslav Ouředník , Helena Čápová , Květoslava 

Doubková , Vítězslav Vyvíjal , ing.Josef Větrovský , Miroslav Brůžek , Květa Havlínová.

Naše sdružení vzniklo pro dobrý rozvoj obce,chceme obyvatele spojovat a informovat o 

připomínkám občanů. Budeme udržovat zaběhnutý chod 

obce,stávající služby pro občany a pokračovat v projektech a aktivitách současného 

Hlavní body našeho programu jsou:

projektu přestavby školní jídelny a kuchyně v případě schválení dotace na 

Udržení čisté a upravené obce. Budeme dbát na dodržování občanského soužití.

Podpoříme provoz stávajících sportovních aktivit /fotbal ,víceúčelové hřiště/

Budeme podporovat opravu místních komunikací .

Budeme podporovat společenský život ve vesnici – využití spol. místnosti v

akcím pro děti,ale i pro dospělé ,např. cvičení pro ženy,v případě zájmu posezení s

Budeme podporovat chod školy a školky,aby splňovaly svou funkci a význam.

Podpoříme rozumné podnikatelské projekty,pokud nebudou ohrožovat kvalitu života v
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Grolmus , Jaroslav Ouředník , Helena Čápová , Květoslava 

Doubková , Vítězslav Vyvíjal , ing.Josef Větrovský , Miroslav Brůžek , Květa Havlínová.

Naše sdružení vzniklo pro dobrý rozvoj obce,chceme obyvatele spojovat a informovat o 

připomínkám občanů. Budeme udržovat zaběhnutý chod 

projektech a aktivitách současného 

válení dotace na 

Udržení čisté a upravené obce. Budeme dbát na dodržování občanského soužití.

Podpoříme provoz stávajících sportovních aktivit /fotbal ,víceúčelové hřiště/

využití spol. místnosti v budově OÚ nejen 

akcím pro děti,ale i pro dospělé ,např. cvičení pro ženy,v případě zájmu posezení s lidmi 

ou funkci a význam.

Podpoříme rozumné podnikatelské projekty,pokud nebudou ohrožovat kvalitu života v obci.

                                                                                                                            Eva Müllerová
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Vážení spoluobčané,

sdružení nezávislých kandidátů „Budoucnost“ vám chce představit ve zkratce svůj program i 

něco málo o kandidátech.

Vážíme si toho, co se za poslední roky v

na práci obecního zastupitelstva navázat; připravili jsme tento program:

1) navázat a realizovat investiční záměr (výstavba kuchyně v

minulé vedení obce

2) hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

3) průhledná výběrová řízení

4) průběžné opravy a údržba komunika

5) podpora a zlepšení života seniorů; pořádání kulturních akcí

6) podpora školství a volnočasových aktivit (např. využívání požární nádrže pro 

sportovní rybolov)

7) zahájení přípravy na odkanalizování Oken s

8) v maximální míře využívat evropské dotace

Dále vás informujeme o našich kandidátech:

1) Mgr. Ladislav Jareš

Č.Lípa, Střední policejní škola Praha, policejní akademie MVČR Praha,

Mgr., pracoval jako vyšetřovatel okresního úřadu vyšetřování v

expozitury Vojenské policie ve St. Bol., v

ženatý, 2 syny.                                                         

Koníček : zahrada, včely, práce se dřevem, právo správní, trestní a ústavní.

2) Jaroslav Pek – absolvent středního zemědělského učiliště v

pracoval jako mechanik v

zakladatelem discgolfklubu v

3) Roman Klogner – absolvent středního odb. učiliště ŽOS Česká Lípa, strojní 

zámečník; vyučen též v

jako strojní zámečník.

Zájmy – kynologie, cestování, cykloturistika.

4) Jaroslav Jareš – vyučen v

v Nymburce. Nyní jako projektový manažer a vedoucí montáže u firmy zabývající se 

zabezpečením různých objektů, je otcem 2 dětí, koníčkem je jeho práce.
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Kandidátka „Budoucnost“

sdružení nezávislých kandidátů „Budoucnost“ vám chce představit ve zkratce svůj program i 

Vážíme si toho, co se za poslední roky v obci vybudovalo, děkujeme za čistou obec. Chceme 

obecního zastupitelstva navázat; připravili jsme tento program:

navázat a realizovat investiční záměr (výstavba kuchyně v MŠ), který připravilo 

vyrovnaným rozpočtem

průhledná výběrová řízení

průběžné opravy a údržba komunikací a veřejné zeleně a veřejných prostranství

podpora a zlepšení života seniorů; pořádání kulturních akcí

podpora školství a volnočasových aktivit (např. využívání požární nádrže pro 

zahájení přípravy na odkanalizování Oken s využitím podpory evropských fondů

maximální míře využívat evropské dotace

Dále vás informujeme o našich kandidátech:

– právní poradce, člen správní rady, vystudoval SPŠ strojní 

Č.Lípa, Střední policejní škola Praha, policejní akademie MVČR Praha,

Mgr., pracoval jako vyšetřovatel okresního úřadu vyšetřování v

expozitury Vojenské policie ve St. Bol., v r.2008 mírová mise ISAF v

ženatý, 2 syny.                                                         

hrada, včely, práce se dřevem, právo správní, trestní a ústavní.

absolvent středního zemědělského učiliště v Štěrboholích, řadu let 

pracoval jako mechanik v závodním týmu automobilů; nyní jako živnostník. Je 

zakladatelem discgolfklubu v Oknech, rád cestuje. Má 1 dceru.

absolvent středního odb. učiliště ŽOS Česká Lípa, strojní 

zámečník; vyučen též v oboru kuchař-číšník, pracoval v obou oborech, nyní u SŽDC 

kynologie, cestování, cykloturistika.

vyučen v oboru elektro, potom SP škola elektrotechnická 

Nymburce. Nyní jako projektový manažer a vedoucí montáže u firmy zabývající se 

zabezpečením různých objektů, je otcem 2 dětí, koníčkem je jeho práce.
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sdružení nezávislých kandidátů „Budoucnost“ vám chce představit ve zkratce svůj program i 

obci vybudovalo, děkujeme za čistou obec. Chceme 

MŠ), který připravilo 

cí a veřejné zeleně a veřejných prostranství

podpora školství a volnočasových aktivit (např. využívání požární nádrže pro 

pory evropských fondů

právní poradce, člen správní rady, vystudoval SPŠ strojní 

Č.Lípa, Střední policejní škola Praha, policejní akademie MVČR Praha, Bc, potom 

Mgr., pracoval jako vyšetřovatel okresního úřadu vyšetřování v M.B., náčelník 

r.2008 mírová mise ISAF v Afgánistánu, 

hrada, včely, práce se dřevem, právo správní, trestní a ústavní.

Štěrboholích, řadu let 

závodním týmu automobilů; nyní jako živnostník. Je 

absolvent středního odb. učiliště ŽOS Česká Lípa, strojní 

obou oborech, nyní u SŽDC 

oboru elektro, potom SP škola elektrotechnická 

Nymburce. Nyní jako projektový manažer a vedoucí montáže u firmy zabývající se 

zabezpečením různých objektů, je otcem 2 dětí, koníčkem je jeho práce.
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5) Zdeněk Hluchý –absolvent  střed

vojenském ústavu v Břehyni. Nyní živnostník v

syny. Zajímá se o modelářství.

6) Libor Henc – vyučen v

operátor logistiky. Je otcem 2 synů. Koníčkem je chov koní.

7) Jana Pazderníková –

pracovala u společnosti Delphi

synů. Velmi ráda vaří a peče (a to

8) Lukáš Zeman – vyučen v

robotik (seřizovač robotů). Je svobodný, provozuje cykloturistiku.

9) Františka Horčičková 

jako účetní. Má 2 dcery. Její hobby je dům, který její zásluhou vstal doslova z

Jareš Ladislav, 26.8.2014 

Okenský	zpravodaj	vydává:	Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
Internetové	stránky:	http://obecokna.cz,	E-mail:starosta@obecokna.cz

876 134,	487 876 122,	mob.:	724 168 476																																		

absolvent  střední odborné vojenské školy v Nitře, pracoval ve Výzk. 

Břehyni. Nyní živnostník v oboru elektro a stavebnictví. Má 3 

syny. Zajímá se o modelářství.

vyučen v oboru zedník; dříve pracoval u ČD, nyní v a.s. Škoda auto jako 

tor logistiky. Je otcem 2 synů. Koníčkem je chov koní.

vystudovala SO školu sklářskou-obor malířka skla, potom roky 

pracovala u společnosti Delphi-Packard, nyní na mateřské dovolené. Je vdaná, matka 2 

synů. Velmi ráda vaří a peče (a to výborně!).

vyučen v oboru strojní mechanik, pracuje u a.s. Škoda auto jako 

robotik (seřizovač robotů). Je svobodný, provozuje cykloturistiku.

Františka Horčičková – navštěvovala SO školu potravinářskou. Celý život pracovala 

2 dcery. Její hobby je dům, který její zásluhou vstal doslova z

Jareš Ladislav, 26.8.2014 
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Nitře, pracoval ve Výzk. 

oboru elektro a stavebnictví. Má 3 

a.s. Škoda auto jako 

obor malířka skla, potom roky 

Packard, nyní na mateřské dovolené. Je vdaná, matka 2 

oboru strojní mechanik, pracuje u a.s. Škoda auto jako 

navštěvovala SO školu potravinářskou. Celý život pracovala 

2 dcery. Její hobby je dům, který její zásluhou vstal doslova z popela.
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Program Sdružení 

Naším zájmem a prioritou  je  navázat na práci p

snaze  rozvíjet optimální podmínky pro příjemný život v naší obci pro občany všech 

věkových kategorií. Chceme Vás ve stručnosti seznámit s našimi představami rozvoje obce.

V oblasti komunikací : Nová výstavba “Na kolbišti” b

chodníků. Lepší přístup pro pěší od obce by bylo možné zabezpečit novým chodníkem podél 

silnice. Bylo by vhodné vybudovat chodník směrem do Obory. Ve spolupráci s okolními 

obcemi bychom chtěli rozšířit síť cyklostezek a nau

údolím ke studánce ).

V oblasti sportu : Nabídka volno

umístěné v některém z parků. Současný stav požární nádrže  přímo

bychom uspořádali anketu, která by rozhodla o jejím dalším využití. V

podporovat činnost fungujícího spolku TJ Okna a podpořit vznik dalších sportovních aktivit 

(nohejbal, volejbal ). Pobytovou místnost na Obecním

pravidelnému cvičení. 

V oblasti školství : Na naší kandidátce je n

významná z hlediska nabízených služeb, pracovních příležitostí i kulturního dění v obci. 

Jednou z našich priorit je pokračování v podpoře jejího rozvoje. Věříme, že se podaří čerpat 

dotaci na projekt Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, který je připraven a čeká na dotační 

výzvu. Po realizaci rekonstrukce by školní jídelna opět nabízela stravování lidem z obce.

V oblasti kultury : Kromě pokračování v organizaci tradičních akcí v průběhu roku ( 

Masopust, Den dětí, Pálení čarodějnic), bychom chtěli více využít místní kostel k pořádání 

koncertů. V plánu máme I další kulturní aktivity, například Vítání nových občánků

seniory bychom chtěli pořádat zajímavá posezení, přednášky a zájezdy.

Samozřejmostí je pro nás transparentní rozhodování ve věcech finančních a komunikace s 

voliči. Nebojíme se diskuse o velkých tématech např. převod majetku Českých drah do 

majetku obce.

Kandidáti:

Tereza Tvrdková

V Oknech bydlím 23 let. V České Lípě jsem vystudovala Střední školu s maturitou. Jsem 

vdaná, mám 2 syny. Pracuji druhým rokem jako vychovatelka ve školní družině v místní 

škole. Veškerý volný čas trávím aktivně se svojí 

Tomáš Gottstein

Vystudoval jsem Střední lesnickou školu a několik let pracoval jako lesní technik a lesní 

dělník. Pracoval jsem rovněž jako zootechnik a vedoucí skládky. V současnosti se živím jako 

Okenský	zpravodaj	vydává:	Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
Internetové	stránky:	http://obecokna.cz,	E-mail:starosta@obecokna.cz

876 134,	487 876 122,	mob.:	724 168 476																																		

Program Sdružení nezávislých kandidátů Okna 2014

Naším zájmem a prioritou  je  navázat na práci předchozích zastupitelstev a pokračovat ve 

snaze  rozvíjet optimální podmínky pro příjemný život v naší obci pro občany všech 

věkových kategorií. Chceme Vás ve stručnosti seznámit s našimi představami rozvoje obce.

: Nová výstavba “Na kolbišti” by si zasloužila dokon

chodníků. Lepší přístup pro pěší od obce by bylo možné zabezpečit novým chodníkem podél 

silnice. Bylo by vhodné vybudovat chodník směrem do Obory. Ve spolupráci s okolními 

bcemi bychom chtěli rozšířit síť cyklostezek a naučných stezek ( např. Cesta Lučinatým 

Nabídka volnočasových aktivit by mohla být obohacena o posilovací stroje 

umístěné v některém z parků. Současný stav požární nádrže  přímo volá po rekonstrukci. Rádi 

bychom uspořádali anketu, která by rozhodla o jejím dalším využití. V

podporovat činnost fungujícího spolku TJ Okna a podpořit vznik dalších sportovních aktivit 

nohejbal, volejbal ). Pobytovou místnost na Obecním úřadě bychom chtěli využít k 

Na naší kandidátce je několik lidí působících v místní škole, která je  

významná z hlediska nabízených služeb, pracovních příležitostí i kulturního dění v obci. 

it je pokračování v podpoře jejího rozvoje. Věříme, že se podaří čerpat 

dotaci na projekt Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, který je připraven a čeká na dotační 

výzvu. Po realizaci rekonstrukce by školní jídelna opět nabízela stravování lidem z obce.

ě pokračování v organizaci tradičních akcí v průběhu roku ( 

Masopust, Den dětí, Pálení čarodějnic), bychom chtěli více využít místní kostel k pořádání 

koncertů. V plánu máme I další kulturní aktivity, například Vítání nových občánků

seniory bychom chtěli pořádat zajímavá posezení, přednášky a zájezdy.

řejmostí je pro nás transparentní rozhodování ve věcech finančních a komunikace s 

voliči. Nebojíme se diskuse o velkých tématech např. převod majetku Českých drah do 

V Oknech bydlím 23 let. V České Lípě jsem vystudovala Střední školu s maturitou. Jsem 

vdaná, mám 2 syny. Pracuji druhým rokem jako vychovatelka ve školní družině v místní 

škole. Veškerý volný čas trávím aktivně se svojí rodinou a psem. 

řední lesnickou školu a několik let pracoval jako lesní technik a lesní 

dělník. Pracoval jsem rovněž jako zootechnik a vedoucí skládky. V současnosti se živím jako 
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nezávislých kandidátů Okna 2014

zastupitelstev a pokračovat ve 

snaze  rozvíjet optimální podmínky pro příjemný život v naší obci pro občany všech 

věkových kategorií. Chceme Vás ve stručnosti seznámit s našimi představami rozvoje obce.

y si zasloužila dokončení cest a 

chodníků. Lepší přístup pro pěší od obce by bylo možné zabezpečit novým chodníkem podél 

silnice. Bylo by vhodné vybudovat chodník směrem do Obory. Ve spolupráci s okolními 

čných stezek ( např. Cesta Lučinatým 

časových aktivit by mohla být obohacena o posilovací stroje 

volá po rekonstrukci. Rádi 

bychom uspořádali anketu, která by rozhodla o jejím dalším využití. V našem zájmu je 

podporovat činnost fungujícího spolku TJ Okna a podpořit vznik dalších sportovních aktivit 

úřadě bychom chtěli využít k 

ěkolik lidí působících v místní škole, která je  

významná z hlediska nabízených služeb, pracovních příležitostí i kulturního dění v obci. 

it je pokračování v podpoře jejího rozvoje. Věříme, že se podaří čerpat 

dotaci na projekt Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, který je připraven a čeká na dotační 

výzvu. Po realizaci rekonstrukce by školní jídelna opět nabízela stravování lidem z obce.

ě pokračování v organizaci tradičních akcí v průběhu roku ( 

Masopust, Den dětí, Pálení čarodějnic), bychom chtěli více využít místní kostel k pořádání 

koncertů. V plánu máme I další kulturní aktivity, například Vítání nových občánků. Pro 

řejmostí je pro nás transparentní rozhodování ve věcech finančních a komunikace s 

voliči. Nebojíme se diskuse o velkých tématech např. převod majetku Českých drah do 

V Oknech bydlím 23 let. V České Lípě jsem vystudovala Střední školu s maturitou. Jsem 

vdaná, mám 2 syny. Pracuji druhým rokem jako vychovatelka ve školní družině v místní 

řední lesnickou školu a několik let pracoval jako lesní technik a lesní 

dělník. Pracoval jsem rovněž jako zootechnik a vedoucí skládky. V současnosti se živím jako 
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řemeslník, zejména opravami kapliček a ko

jako lesník. Svůj volný čas věnuji dceři a výcviku psů. Rád cestuji.

Marta Formánková

Do Oken jsme se přistěhovali s rodinou v roce 1990. Celý svůj život pracuji v jedné firmě 

Provodínské Písky jako asistentka ředitele. Po práci aktivně odpočívám na své zahrádce, která 

je i mojí velkou zálibou. Ráda houbařím a starám se o své nejbližší. 

Michal Zeman

V Oknech žiji od roku 2010 v rodinném domku se svoji manželkou, úžasnou dcerou a 

osmiletým psem. Podnikám v 

s rodinou, ať už doma na zahradě nebo na výletě ve zdejším okolí. Dávám přednost aktivnímu 

odpočinku, především cyklistice, plavání a horské turistice. Rád bych využil svých zkušeností 

a znalostí v rámci dotačních programů, veřejných soutěží a vedení různých projektů. 

Michaela Králová

V Oknech žiji se svým manželem a 5 dětmi již 16 let. Pracuji jako učitelka v místní škole a 

školce. Ráda trávím svůj volný čas s rodinou, sportuji a starám se o dom

Václav Pazderník

V Oknech žiji prakticky celý život, na trvalo asi 21 let. Vyučil jsem se jako mechanizátor 

zemědělských strojů, pak jsem podnikal v zemědělství. Pracuji jako střihač v Johnsonu. Jsem 

ženatý a mám dva malé rošťáky, kteří naplň

také se rád projedu na kole a zajímám se o historii.

Adriána Kopecká

V Oknech se mi líbí. Jsem státní zaměstnanec, mám zkušenosti se správními činnostmi a 

praxi speciálního pedagoga. Ráda bych přispěla k posí

Iveta Myšková

Do Oken jsem se přistěhovala v roce 1998 a našla jsem zde nový domov. Velmi mi záleží na 

tom, aby naše obec byla příjemným místem k životu pro nás všechny.

Všechny nás spojuje zájem o d

aby se v naší obci dobře žilo a také... aby tu bylo veselo!

Sdružení nezávislých kandidát
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řemeslník, zejména opravami kapliček a kostelů. Osm let jsem žil v Irsku, kde jsem pracoval 

jako lesník. Svůj volný čas věnuji dceři a výcviku psů. Rád cestuji.

Do Oken jsme se přistěhovali s rodinou v roce 1990. Celý svůj život pracuji v jedné firmě 

ntka ředitele. Po práci aktivně odpočívám na své zahrádce, která 

je i mojí velkou zálibou. Ráda houbařím a starám se o své nejbližší. 

V Oknech žiji od roku 2010 v rodinném domku se svoji manželkou, úžasnou dcerou a 

osmiletým psem. Podnikám v oblasti reklamy. Od náročného zaměstnání si nejlépe odpočinu 

s rodinou, ať už doma na zahradě nebo na výletě ve zdejším okolí. Dávám přednost aktivnímu 

odpočinku, především cyklistice, plavání a horské turistice. Rád bych využil svých zkušeností 

v rámci dotačních programů, veřejných soutěží a vedení různých projektů. 

V Oknech žiji se svým manželem a 5 dětmi již 16 let. Pracuji jako učitelka v místní škole a 

školce. Ráda trávím svůj volný čas s rodinou, sportuji a starám se o domácí zvířata. 

V Oknech žiji prakticky celý život, na trvalo asi 21 let. Vyučil jsem se jako mechanizátor 

zemědělských strojů, pak jsem podnikal v zemědělství. Pracuji jako střihač v Johnsonu. Jsem 

ženatý a mám dva malé rošťáky, kteří naplňují můj volný čas. Chodíme na vycházky do lesa, 

také se rád projedu na kole a zajímám se o historii.

V Oknech se mi líbí. Jsem státní zaměstnanec, mám zkušenosti se správními činnostmi a 

praxi speciálního pedagoga. Ráda bych přispěla k posílení mezigenerační vztahů v obci. 

řistěhovala v roce 1998 a našla jsem zde nový domov. Velmi mi záleží na 

tom, aby naše obec byla příjemným místem k životu pro nás všechny.

Všechny nás spojuje zájem o dění v Oknech. Rádi bychom svým působením přispěli k tomu, 

aby se v naší obci dobře žilo a také... aby tu bylo veselo!

Sdružení nezávislých kandidátů Okna 2014
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stelů. Osm let jsem žil v Irsku, kde jsem pracoval 

Do Oken jsme se přistěhovali s rodinou v roce 1990. Celý svůj život pracuji v jedné firmě 

ntka ředitele. Po práci aktivně odpočívám na své zahrádce, která 

V Oknech žiji od roku 2010 v rodinném domku se svoji manželkou, úžasnou dcerou a 

oblasti reklamy. Od náročného zaměstnání si nejlépe odpočinu 

s rodinou, ať už doma na zahradě nebo na výletě ve zdejším okolí. Dávám přednost aktivnímu 

odpočinku, především cyklistice, plavání a horské turistice. Rád bych využil svých zkušeností 

v rámci dotačních programů, veřejných soutěží a vedení různých projektů. 

V Oknech žiji se svým manželem a 5 dětmi již 16 let. Pracuji jako učitelka v místní škole a 

ácí zvířata. 

V Oknech žiji prakticky celý život, na trvalo asi 21 let. Vyučil jsem se jako mechanizátor 

zemědělských strojů, pak jsem podnikal v zemědělství. Pracuji jako střihač v Johnsonu. Jsem 

ují můj volný čas. Chodíme na vycházky do lesa, 

V Oknech se mi líbí. Jsem státní zaměstnanec, mám zkušenosti se správními činnostmi a 

lení mezigenerační vztahů v obci. 

řistěhovala v roce 1998 a našla jsem zde nový domov. Velmi mi záleží na 

hom svým působením přispěli k tomu, 
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Vážení spoluobčané,

z důvodu, že již nekandiduji do zastupitelstva obce pro příští volební období

abych na tomto místě poděkoval všem zastupitelům

volebních období spolupracoval. Chtěl bych jim vš

naší  obec. 

Zvláště bych chtěl poděkovat současnému zastupitelstvu, které se podílelo na 

schvalování rozpočtů, rozpočtových změn a tím také na realizaci jednotlivých akcí. 

V tomto volebním období se 

fotbalového hřiště se závlahou,

venkovní učebna, výstavba hřiště s

oprava chodníku k nádraží… atd.

Pro další akce je připravena projektová dokumentace. Jedná se o schválenou 

rekonstrukci odkanalizování v

dubna 2015. 

Dále bylo v tomto volebním období schváleno vyhotovení projektové dokumentace na 

rozšíření mateřské školy a následně 

v prostorách hospodářského objektu vznikla kuchyně s

v objektu stávající mateřské školy byl vybourán

místnost pro děti. Realizace této akce, která je finančně nároč

finančního příspěvku z některých dotačních programů.

Věřím, že snahou nového zastupitelstva obce b

uvedené plánované akce realizovat.

Děkuji ještě jednou všem kolegům
spoluobčanům, kteří v uplynulém období nějakým způsobem pomohli zvelebovat naši 
obec.

V nadcházejících komunálních 
Věřím, že se všichni, jak
zúčastníte a vyberete své kandidáty na zastupitele. Povedou naši obec následující 4 
roky.
Využijte všichni svého práva volit.
kandidáty, kterým věříte a chcete, aby vás zastupovali. 

Přeji všem kandidátům, kteří se zúčastní voleb do zastupitelstva naší obce

štěstí a úspěchu.              

A novému zastupitelstvu přeji hod
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důvodu, že již nekandiduji do zastupitelstva obce pro příští volební období

na tomto místě poděkoval všem zastupitelům,  s kterými  jsem ve všech třech 

volebních období spolupracoval. Chtěl bych jim všem poděkovat za jejich 

Zvláště bych chtěl poděkovat současnému zastupitelstvu, které se podílelo na 

rozpočtových změn a tím také na realizaci jednotlivých akcí. 

tomto volebním období se uskutečnilo několik akcí – výstavba travnatého 

fotbalového hřiště se závlahou, výměna oken a rekonstrukce vytápění v

ýstavba hřiště s umělým povrchem, výstavba pobytové místnosti, 

nádraží… atd.

Pro další akce je připravena projektová dokumentace. Jedná se o schválenou 

rekonstrukci odkanalizování v mateřské škole, která bude provedena do konce měsíce 

tomto volebním období schváleno vyhotovení projektové dokumentace na 

rozšíření mateřské školy a následně úprava stávající dokumentace t

hospodářského objektu vznikla kuchyně s jídelnou pro mateřskou školu a 

ské školy byl vybourán provoz kuchyně a zřízena denní 

místnost pro děti. Realizace této akce, která je finančně náročná, 

některých dotačních programů.

Věřím, že snahou nového zastupitelstva obce bude v novém volebním období výše 

uvedené plánované akce realizovat.

Děkuji ještě jednou všem kolegům zastupitelům, zaměstnancům OÚ
spoluobčanům, kteří v uplynulém období nějakým způsobem pomohli zvelebovat naši 

V nadcházejících komunálních volbách opět kandiduje několik našich spoluobčanů.
mladí, ze střední generace nebo i vy nejstarší, voleb 

zúčastníte a vyberete své kandidáty na zastupitele. Povedou naši obec následující 4 

žijte všichni svého práva volit. Využijte i možnosti tzv. křížkování a vyberte ty 
kandidáty, kterým věříte a chcete, aby vás zastupovali. 

Přeji všem kandidátům, kteří se zúčastní voleb do zastupitelstva naší obce

A novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů v práci pro obec.
                                                                                             Stanislav Havlín 
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důvodu, že již nekandiduji do zastupitelstva obce pro příští volební období, dovolte 

kterými  jsem ve všech třech 

em poděkovat za jejich práci pro 

Zvláště bych chtěl poděkovat současnému zastupitelstvu, které se podílelo na 

rozpočtových změn a tím také na realizaci jednotlivých akcí. 

výstavba travnatého 

výměna oken a rekonstrukce vytápění v základní škole, 

umělým povrchem, výstavba pobytové místnosti, 

Pro další akce je připravena projektová dokumentace. Jedná se o schválenou 

mateřské škole, která bude provedena do konce měsíce 

tomto volebním období schváleno vyhotovení projektové dokumentace na 

úprava stávající dokumentace tak, aby 

jídelnou pro mateřskou školu a 

provoz kuchyně a zřízena denní 

ná, závisí na získání 

novém volebním období výše 

zastupitelům, zaměstnancům OÚ i dalším 
spoluobčanům, kteří v uplynulém období nějakým způsobem pomohli zvelebovat naši 

našich spoluobčanů.
mladí, ze střední generace nebo i vy nejstarší, voleb 

zúčastníte a vyberete své kandidáty na zastupitele. Povedou naši obec následující 4 

yužijte i možnosti tzv. křížkování a vyberte ty 

Přeji všem kandidátům, kteří se zúčastní voleb do zastupitelstva naší obce, mnoho 

Stanislav Havlín - starosta
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  Informace ze  Základní školy a mateřské školy Okna
Školní rok 2014 / 2015 bude ve škole slavn

tento den se také otevřou poprvé dveře maringotky dětem, které jsou přijaté 

do lesní třídy naší školky. Mateřská škola je již v provozu od poloviny srpna a 

všechna místa jsou obsazená. Do školy a školky nastoupí téměř sto

Základní a mateřská škola nabízí v letošním školním roce 17 pracovních míst, z 

toho 10 zaměstnanců je z Oken. Aktuálně evidujeme 4 zájemce o pracovní místo.

O letních prázdninách se podařila instalace konvektomatu ve školní jídelně. Za 

výborně odvedenou práci patří poděkování firmě G Partner z Ústí nad Labem a 

místním firmám - stavební firmě Ing. Krále a elektro firmě p. Vyvíjala. Finančně 

tuto akci podpořila Obec Okna a další obce 

Blatce, Doksy. Náklady na nákup a 

také použit rezervní fond školy. Konvektomat byl pořízen tak, aby se mohl, 

případně, přesunout a využít v nové kuchyni, která je plánována. O prázdninách 

také probíhaly přípravy na otevření lesní třídy, II.

Ve druhém zářijovém týdnu čeká děti ze školy Adaptační pobyt aneb Putování po 

rozhlednách Lužických hor. Více informací o akcích ve škole a školce lze najít na 

internetové stránce http://skola.obecokna.cz

Děkuji panu starostovi Stanislavu Havlínovi a zastupitelstvu obce Okna za 

dlouholetou významnou podporu rozvoje základní a mateřské školy.     

                                                           

Okenský	zpravodaj	vydává:	Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
Internetové	stránky:	http://obecokna.cz,	E-mail:starosta@obecokna.cz
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Informace ze  Základní školy a mateřské školy Okna
Školní rok 2014 / 2015 bude ve škole slavnostně zahájen v pondělí 1. září. V 

tento den se také otevřou poprvé dveře maringotky dětem, které jsou přijaté 

do lesní třídy naší školky. Mateřská škola je již v provozu od poloviny srpna a 

všechna místa jsou obsazená. Do školy a školky nastoupí téměř sto

Základní a mateřská škola nabízí v letošním školním roce 17 pracovních míst, z 

toho 10 zaměstnanců je z Oken. Aktuálně evidujeme 4 zájemce o pracovní místo.

O letních prázdninách se podařila instalace konvektomatu ve školní jídelně. Za 

vedenou práci patří poděkování firmě G Partner z Ústí nad Labem a 

stavební firmě Ing. Krále a elektro firmě p. Vyvíjala. Finančně 

tuto akci podpořila Obec Okna a další obce – Tachov, Bezděz, Luka, Ždírec, 

Blatce, Doksy. Náklady na nákup a instalaci činily 385 tisíc Kč. Na financování byl 

také použit rezervní fond školy. Konvektomat byl pořízen tak, aby se mohl, 

případně, přesunout a využít v nové kuchyni, která je plánována. O prázdninách 

také probíhaly přípravy na otevření lesní třídy, II. oddělení naší mateřské školy.

Ve druhém zářijovém týdnu čeká děti ze školy Adaptační pobyt aneb Putování po 

rozhlednách Lužických hor. Více informací o akcích ve škole a školce lze najít na 

http://skola.obecokna.cz nebo na facebooku zšokna.

Děkuji panu starostovi Stanislavu Havlínovi a zastupitelstvu obce Okna za 

dlouholetou významnou podporu rozvoje základní a mateřské školy.     

                                                                                 Iveta Myšková, ředitelka

Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
mail:starosta@obecokna.cz
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Informace ze  Základní školy a mateřské školy Okna
ostně zahájen v pondělí 1. září. V 

tento den se také otevřou poprvé dveře maringotky dětem, které jsou přijaté 

do lesní třídy naší školky. Mateřská škola je již v provozu od poloviny srpna a 

všechna místa jsou obsazená. Do školy a školky nastoupí téměř stovka dětí.

Základní a mateřská škola nabízí v letošním školním roce 17 pracovních míst, z 

toho 10 zaměstnanců je z Oken. Aktuálně evidujeme 4 zájemce o pracovní místo.

O letních prázdninách se podařila instalace konvektomatu ve školní jídelně. Za 

vedenou práci patří poděkování firmě G Partner z Ústí nad Labem a 

stavební firmě Ing. Krále a elektro firmě p. Vyvíjala. Finančně 

Tachov, Bezděz, Luka, Ždírec, 

instalaci činily 385 tisíc Kč. Na financování byl 

také použit rezervní fond školy. Konvektomat byl pořízen tak, aby se mohl, 

případně, přesunout a využít v nové kuchyni, která je plánována. O prázdninách 

oddělení naší mateřské školy.

Ve druhém zářijovém týdnu čeká děti ze školy Adaptační pobyt aneb Putování po 

rozhlednách Lužických hor. Více informací o akcích ve škole a školce lze najít na 

nebo na facebooku zšokna.

Děkuji panu starostovi Stanislavu Havlínovi a zastupitelstvu obce Okna za 

dlouholetou významnou podporu rozvoje základní a mateřské školy.     

Iveta Myšková, ředitelka
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Zájemci o cvičení volejte: Dana Grolmusová

                                            Stáňa Schmidtová

DNE  4.SRPNA  2014  BYL  ZAHÁJEN  PROVOZ  VÍCEÚČELOVÉHO  

Rezervaci víceúčelového hřiště  lze provést:

          -  

                                       -

Po zaplacení poplatku

který ho opravňuje užívat 

Okenský	zpravodaj	vydává:	Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
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DISCGOLFOVÝ KLUB HUNTERS OKNA

Od 1.9.2014 bude každé pondělí od 18.hod. seznámení s 

discgolfem a ukázky hry na Okenském

podívat a vyzkoušet si tento krásný sport.

Těší se na Vás Jarda Pek

Kondiční cvičení:

Připravujeme kondiční cvičení s hudbou pro střední a starší 

generaci pod odborným dohledem 

rehabilitačního pracovníka.

Kde:  v naší nové tělocvičně
Kdy:  rádi bychom začali během měsíce října, 
          zatím jednou týdně

Dana Grolmusová mobil 731 035 569

Stáňa Schmidtová mobil 606 030 046

***************

2014  BYL  ZAHÁJEN  PROVOZ  VÍCEÚČELOVÉHO  

HŘIŠTĚ  V  OKNECH

Rezervaci víceúčelového hřiště  lze provést:

  osobně:   p. Julius Janek  Okna 26 

telefonicky:      775 364 756 

poplatku za pronájem obdrží zájemce 

který ho opravňuje užívat hřiště ve smluvenou hodinu pronájmu.

Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
mail:starosta@obecokna.cz
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DISCGOLFOVÝ KLUB HUNTERS OKNA

Od 1.9.2014 bude každé pondělí od 18.hod. seznámení s 

discgolfem a ukázky hry na Okenském hřišti. Přijďte se 

vyzkoušet si tento krásný sport.

Připravujeme kondiční cvičení s hudbou pro střední a starší 

generaci pod odborným dohledem 

rehabilitačního pracovníka.

rádi bychom začali během měsíce října, 

2014  BYL  ZAHÁJEN  PROVOZ  VÍCEÚČELOVÉHO  

zájemce klíč,

hřiště ve smluvenou hodinu pronájmu.
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NOHEJBALOVÝ KLUB V OKNECH

PŘIJÍMÁ  ZÁJEMCE O TENTO SPORT

VÝUKA  ŽÁKŮ 1. A  2. STUPNĚ ZŠ

TRÉNINKY BUDOU KAŽDÝ PÁTEK OD 16 DO 18 HODIN NA NOVÉM HŘIŠTI 

PODROBNÉ INFORMACE PODÁ DANIEL MARVAN
TEL.: 731162072
E-MAIL: marssal.Malinovsky@seznam.cz
NEBO OSOBNĚ V ZŠ OKNA

Níže uvádím informaci od koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje.

Dovoluji si připomenout, že 

jízdních řádů linkové autobusové dopravy pro rok 2014. V

zástupcům ZŠ Okna dojde ve dnech školního vyučování k

ranního spoje na lince 500253

zpět. 

Spoj odjede v 7:50 z Doks,aut.st., plánovaný příjezd do Oken v

v 8:03. Vzhledem k technologickým možnostem (je využit autobus, který předtím přijíždí 

v 7:47 z Dubé do Doks ke ško

prosím proto o případnou toleranci tohoto stavu. Provoz spoje bude sledován a případně 

dojde k úpravě časů v rámci nových jízdních řádů platných od 14.prosince.

Jan Roženský KORID LK, spol. s r. o

Okenský	zpravodaj	vydává:	Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
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NOHEJBALOVÝ KLUB V OKNECH

PŘIJÍMÁ  ZÁJEMCE O TENTO SPORT

VÝUKA  ŽÁKŮ 1. A  2. STUPNĚ ZŠ

TRÉNINKY BUDOU KAŽDÝ PÁTEK OD 16 DO 18 HODIN NA NOVÉM HŘIŠTI V OKNECH

PODROBNÉ INFORMACE PODÁ DANIEL MARVAN

marssal.Malinovsky@seznam.cz

Níže uvádím informaci od koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje.

Dovoluji si připomenout, že od neděle 31.8.2014 vchází v

jízdních řádů linkové autobusové dopravy pro rok 2014. V

zástupcům ZŠ Okna dojde ve dnech školního vyučování k

253 (Doksy – Ždírec – Doksy,Žďár) v úseku Doksy 

Doks,aut.st., plánovaný příjezd do Oken v 7:58. Odjezd zpět z

technologickým možnostem (je využit autobus, který předtím přijíždí 

Dubé do Doks ke škole) nelze vyloučit případná zpoždění v řádu několika minut, 

prosím proto o případnou toleranci tohoto stavu. Provoz spoje bude sledován a případně 

rámci nových jízdních řádů platných od 14.prosince.

Jan Roženský KORID LK, spol. s r. o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
mail:starosta@obecokna.cz
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V OKNECH

Níže uvádím informaci od koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje.

vchází v platnost 3.změna 

jízdních řádů linkové autobusové dopravy pro rok 2014. V rámci příslibu 

zástupcům ZŠ Okna dojde ve dnech školního vyučování k zavedení nového 

úseku Doksy – Okna a 

7:58. Odjezd zpět z Oken je 

technologickým možnostem (je využit autobus, který předtím přijíždí 

řádu několika minut, 

prosím proto o případnou toleranci tohoto stavu. Provoz spoje bude sledován a případně 

rámci nových jízdních řádů platných od 14.prosince.

. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje.
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Poděkování patří paní M. Doležalové, která věnovala nemalou finanční částku na úpravu 
prostor před nádražní budovou. Pozemky před nádražní budovou patří Českým drahám, které 
bohužel údržbu těchto prostor neprovádí.
Obec díky finančnímu daru zakoupila barvu
budovou nádraží.
Dále bude ještě zakoupen odpadkový koš a budou opraveny lavičky.
Ještě jednou děkuji pí. Doležalové za její nezištnou pomoc. 
Dále chci poděkovat p. Vargovi, který provedl výsadbu rostlin na 
pomoc při ošetřování rostlin na pozemcích obce.

ROZLOSOVÁNÍ  TJ OKNA 

Okna - Sosnová

Loko Č.L. B 

Lindava - Okna

Okna - H.Libchava

Okna - Zahrádky

Polevsko - Okna

Okna - Brniště

Bukovany B 

Okna - Kunratice

Mimoň B - Okna

Okna - Noviny

Pertoltice - Okna

Blahopřejeme jub

nebo oslaví 

Tuček Václav, Čurdová Anna, Rejnart Miroslav, Jareš Ladislav, Zeman Michal, 

Zemanová Dana, Neumanová  Veronika.

Žďárský Stanislav, Balda Miroslav, Merta Štefan, Fridrichová Kateřina,

                                     Seidlová Libuše, Havlínová Petra.

Okenský	zpravodaj	vydává:	Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
Internetové	stránky:	http://obecokna.cz,	E-mail:starosta@obecokna.cz
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PODĚKOVÁNÍ.

Poděkování patří paní M. Doležalové, která věnovala nemalou finanční částku na úpravu 
prostor před nádražní budovou. Pozemky před nádražní budovou patří Českým drahám, které 
bohužel údržbu těchto prostor neprovádí.
Obec díky finančnímu daru zakoupila barvu na zábradlí a rostliny pro osázení záhonů před 

Dále bude ještě zakoupen odpadkový koš a budou opraveny lavičky.
Ještě jednou děkuji pí. Doležalové za její nezištnou pomoc. 
Dále chci poděkovat p. Vargovi, který provedl výsadbu rostlin na záhony a také za jeho 
pomoc při ošetřování rostlin na pozemcích obce.

ROZLOSOVÁNÍ  TJ OKNA – fotbalový oddíl
podzim 2014

OKRESNÍ  SOUTĚŽ

Sosnová       SO               06.09.2014        17:00

Loko Č.L. B - Okna       ST               10.09.2014        17:00

Okna       NE              14.09.2014        17:00

H.Libchava       SO               20.09.2014        16:30

Zahrádky       ST               24.09.2014        17:00

Okna       SO               27.09.2014        16:30

Brniště                  SO              04.10.2014        16:00

Bukovany B - Okna       NE              12.10.2014        11:00

Kunratice       SO               18.10.2014        15:00

Okna       NE      26.10.2014        15:00

Noviny       SO               01.11.2014        14:00

Okna       SO               08.11.2014        14:00

Blahopřejeme jubilantům, kteří v září a říjnu oslavili

nebo oslaví životní jubileum.

Tuček Václav, Čurdová Anna, Rejnart Miroslav, Jareš Ladislav, Zeman Michal, 

Zemanová Dana, Neumanová  Veronika.

Žďárský Stanislav, Balda Miroslav, Merta Štefan, Fridrichová Kateřina,

Seidlová Libuše, Havlínová Petra.                                                               

Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
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Poděkování patří paní M. Doležalové, která věnovala nemalou finanční částku na úpravu 
prostor před nádražní budovou. Pozemky před nádražní budovou patří Českým drahám, které 

na zábradlí a rostliny pro osázení záhonů před 

záhony a také za jeho 

17:00

17:00

17:00

16:30

17:00

16:30

16:00

11:00

15:00

15:00

14:00

14:00

Tuček Václav, Čurdová Anna, Rejnart Miroslav, Jareš Ladislav, Zeman Michal, 

Žďárský Stanislav, Balda Miroslav, Merta Štefan, Fridrichová Kateřina,
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OKRESNÍ SOUTĚŽ 

Okna - Cvikov

K.Šenov - Okna

Okna - Brniště/V.Valtinov

Doksy - Okna                                    

Okna - Mimoň

Okna - Žandov

Bukovany - Okna

Cvikov - Okna

Okna - K.Šenov
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OKRESNÍ SOUTĚŽ – MLADŠÍ ŽÁCI

                       SO 06.09.2014     10:00

Okna                        SO 13.09.2014     09:00

Brniště/V.Valtinov            SO 20.09.2014     10:00

                                   SO 27.09.2014     10:00

                       SO 04.10.2014     10:00

andov                        SO 11.10.2014     10:00

Okna                        SO 18.10.2014     10:00

                       NE 26.10.2014     12:30

K.Šenov                        SO 01.11.2014     10:00

Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
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10:00

09:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

12:30

10:00
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