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        IINNFFOORRMMAACCEE    ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO    ÚÚŘŘAADDUU::  

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo,  z důvodu státních svátků, 

netradičně ve čtvrtek 7.července 2011 od 17:00 hodin. 

Jedním z důleţitých bodů jednání bylo projednání cenových nabídek na 

vypracování studie na rozšíření prostor pro potřeby mateřské školy 

v Oknech. Jedná se o propojení stávající budovy MŠ a hospodářského 

objektu, který bude vyuţit jako herna mateřské školy. Zastupitelstvo souhlasilo 

s vypracováním studie na rozšíření prostor pro MŠ. Cena této studie je ve výši 18 500,- Kč. 

Dále byla projednávána ţádost o zateplení budovy základní školy v Oknech. Důvodem této 

ţádosti je v této době jiţ prováděná instalace akumulačních kamen v budově školy. Ţadatel 

upozorňuje na drahý způsob vytápění a následné zvyšování provozních nákladů školy. 

Z těchto důvodů ţádá o doplnění tepelných izolací budovy školy.  

Zastupitelstvo tuto ţádost zamítlo z níţe uvedených důvodů: 

 Budova školy byla zateplena v roce 2004, kdy se prováděla rekonstrukce fasády. Bylo 

provedeno zateplení bočních stran školy v celkové výměře 148 m
2
 ( izolant polystyren 

tl. 5). 

 Příkon všech akumulačních kamen, která budou instalována do budovy ZŠ je skutečně 

79 kW. Z toho sluţební byt 23 kW ( 5 akum.kamen)  Z prostředku obce budeme hradit 

spotřebovanou energii z 10 akum.kamen – 56 kW. 

 V období od 15.7.2009 do 19.7.2010 zaplatila škola za el. energii (nejen akum.kamna) 

částku ve výši 103 104,22 Kč. (v ţádosti je uvedena částka 199 870,- Kč za rok) 

Zastupitelstvo na zasedání  bylo také informováno o dokumentaci vlivu záměru na ţivotní 

prostředí „Přeloţka silnice I/38 Doksy – Obora“. Záměrem je novostavba obchvatu silnice 

I/38  jiţní části Doks. Délka obchvatu je 6,2 km. Záměr se nachází převáţně na území města 

Doksy. Územím obce Okna prochází v délce cca 400 m. 

Dále na zasedání starosta informoval o průběhu návštěvy hodnotitelské komise krajského kola 

soutěţe Vesnice roku 2011. Tato komise k nám dorazila v pondělí 20.června.  

Na prezentaci a představení obce komisi má kaţdá obec vyčleněn čas 1,5 hodiny. V tomto 

časovém úseku je třeba komisi připravit co nejlepší a nejvěrnější prezentaci spojenou 

s prohlídkou obce. Komise při prohlídce obce navštívila mateřskou školu, kde je provedla 

paní učitelka Pavla Štěrbová. Prezentaci naší školy provedla výborně paní učitelka Jaroslava 

Havelková.  

Poděkování patří také místostarostovi obce Vladimíru Hrochovi a zastupitelce Haně Uhlířové 

za jejich účast při prezentaci a doprovodu komise naší obcí.  

OOKKEENNSSKKÝÝ  

ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
ČČeerrvveenneecc  22001111  

  

  

  

    22001111  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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 
 
 
 

Naše obec se této soutěže zúčastnila poprvé a o to více nás potěšilo, že byla oceněna 

„Zelenou stuhou – za péči o zeleň a životní prostředí“. 

Níţe je uvedeno vyhodnocení krajského kola této soutěţe . 

                                                                                                            Stanislav Havlín – starosta 

Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Libereckém kraji 
Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Libereckém kraji 

Zlatá stuha – krajský vítěz                      Obec: Křižany, okres: Liberec 

Modrá stuha – za společenský život     Obec: Nová Ves nad Nisou, 

                                                                   okres: Jablonec nad Nisou. 

Bílá stuha – za činnost mládeže            Obec: Mříčná, okres: Semily. 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu     

                                                                  Obec: Studenec, okres: Semily. 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí  

                                                       Obec: Okna, okres: Česká Lípa. 

Skokan roku 

Obec: Polevsko, okres: Česká Lípa. 

Ocenění za rozvoj venkova 

Obec: Všeň, okres Semily. 

Cena naděje pro živý venkov „Duhová cena“ (za místní spolkový život a občanskou společnost 

v obcích) 

Obec: Radimovice, okres: Liberec. 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu 

Programu obnovy venkova: 

Kategorie A 

Obec: Nová Ves nad Nisou (Boží muka Anastázového Tondy), okres: Jablonec nad Nisou 

Kategorie B 

nebyla udělena 

Kategorie C 

Obec: Všeň (Boží muka na rozcestí), okres: Semily. 

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) 

Obec: Polevsko, okres: Česká Lípa. 

Diplom za mediální prezentaci obce 

Obec: Kravaře, okres: Česká Lípa. 

  

ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  JJUUBBIILLEEAA::  

Blahopřejeme jubilantům, kteří v červenci a srpnu  oslavili nebo oslaví 

životní jubileum. 
Irena Benáková,  Stanislav Havlín,  Iveta Myšková, Jan Bucek, Jana Lucbauerová, 

**************************************************************** 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  7. 7. 2011 

(přítomno 6 zastupitelů,  omluven Ing. Ráž) 

Usn. 40/2011 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ţe usnesení z minulého zasedání je splněno. 

 

Usn. 41/2011 

Zastupitelstvo bere na vědomí  výsledky krajského kola soutěţe „Vesnice roku 2011“, 

v které naše obec získala ocenění za péči o zeleň a ţivotní prostředí – Zelená stuha. 

 

Usn. 42/2011 

Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou na vypracování studie na rozšíření prostor pro 

potřeby mateřské školy v Oknech. 

Cenová nabídka: 18 500,- Kč (s DPH). 

Předkladatel nabídky: Eva Zimová. 

Hlasování:     pro: 6             zdrţel: 0              proti: 0                   zajistí:starosta 

 

Usn. 43/2011 

Zastupitelstvo obce zamítá  ţádost  p. J.Jareše o zateplení budovy ZŠ v Oknech. 

Hlasování:   pro: 6             zdrţel: 0           proti: 0                    zajistí: starosta 

 

Usn. 44/2011  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o dokumentaci vlivu záměru „Přeloţka silnice 

I/38 Doksy – Obora“ na ţivotní prostředí. 

V Oknech  7. 7. 2011 

                          Stanislav Havlín                                                     Vladimír  Hroch                             

                                     starosta                                                                místostarosta  

 

OZNÁMENÍ 

Dovolená starosta: od 25.července  do  5. srpna 2011. 

*************************************************************** 
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Jízdní řád Výletního vláčku 

od soboty 9.7.2011 do neděle 21.8.2011(?) 

Máchovo jezero -Staré Splavy a Doksy  

Jízda ve směru Staré Splavy – Doksy  

Zastávky výletního vláčku čas čas čas čas pásmo 

St. Splavy záchytné parkoviště 10:00 12:00 14:30 16:30 1 

U myslivna  (lunapark) 10:10 12:10 14:40 16:40 1 

Borný – motokáry 10:11 12:11 14:41 16:41 1 

Borný – odbočka ke kempu 10:12 12:12 14:42 16:42 1 

Doksy odbočka – Bílý Kámen 10:27 12:27 14:57 16:57 2 

Doksy – Lipové náměstí  10:30 12:30 15:00 16:00 2 

Doksy - u parkoviště u Pláže 10:33 12:33 15:03 17:03 2 

Doksy náměstí 10:40 12:40 15:10 17:10 2 

Jízda ve směru Doksy – Staré Splavy 

Zastávky výletního vláčku čas čas čas čas pásmo 

Doksy náměstí 11:00 13:00 15:30 17:30 1 

Doksy odbočka - Bílý Kámen 11:10 13:10 15:40 17:40 1 

Borný - odbočka ke kempu 11:25 13:25 15:55 17:55 2 

Borný - motokáry 11:26 13:26 15:56 17:56 2 

U myslivny (lunapark) 11:27 13:27 15:57 17:57 2 

St. Splavy záchytné parkoviště 11:40 13:40 16:10 18:10 2 

Zastávku Borný-motokáry hlaste předem obsluze (zastávka na znamení). 

Na trase platí smluvní jízdné.  

Jízdné v jednom směru : 

 Osoba  50,-Kč (na zastávku mezi pásma 1 a 2,viz. sloupec poslední) 

                           30,-Kč (na zastávku v pásmu 1 nebo v pásmu 2) 

 Děti    3 – 15 let  50% sleva,  děti do 3 let zdarma. 

Upozornění : Kapacita vláčku je limitována -  44 osob. 

Při plné obsazenosti vláčku se ze zastávky odjíždí ihned  -  ( bez ohledu na jízdní řád ) . 


