
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 1 

 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 Úřední hodiny Obecního úřadu v Oknech 

 

Od středy 15.4.2020 se ruší omezení úředních hodin u nás v Oknech. 

Úřední hodiny zůstávají stejné, jako před jejich omezením. 

Starostka: PONDĚLÍ a STŘEDA od    8.00  -   12.00 hodin 

                                                       od  13.00  -  17.00 hodin 

 

Účetní Obecního úřadu: PONDĚLÍ a STŘEDA od     8.00  -  11.00 hodin 

                                                                                                     13.00  -  17.00 hodin 

 

 Sběrný dvůr v areálu firmy Atmos ( u nádraží ČD ) 

 

Otevírací doba: STŘEDA od 15.00  -  16.00 hodin 

                             SOBOTA od 13. 00  -  14.00 hodin 

 

 Hřbitov - voda 

Z důvodu předpovědi mrazíků vodu na hřbitově tento týden uzavřeme. 
                       

               
                   
                  
 

                Jaroslava Janková, Marie Kavalová, Eva Kratochvílová,  
                        Lubomír Brůžek, Martin Janoušek, Jonáš Benák 
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 Česká pošta  -  upravená otevírací doba 
                                  provozovny v Oknech 
 

Den v týdnu Standartní HpV Dočasné HpV 

Úterý 14.4. 

2020 

 8:00 – 10:00       

14:00-16:00 

 8:00 – 11:00 

Středa 

15.4.2020 

8:00 – 10:00        

14:00 – 16:00 

13:00 – 16:00 

Čtvrtek 

16.4.2020 

8:00 – 10:00        

14:00 – 16:00 

8:00 – 11:00 

Pátek 

17.4.2020 

8:00 – 10:00        

14:00 – 16:00 

13:00 – 16:00 

 

 Koronavirus  –   informace 
 

Vážení občané na Obecním úřadě si můžete vyzvedávat roušky, 
ochranné vložky do roušek a dezinfekci !!!!!!! 
Vložky do roušek mají 70 % účinnost. 
Zaměstnanci a pedagogové z okenské školy připravili roušky do kterých 
se dají výše uvedené ochranné vložky použít. 
Dezinfekce jsme nakoupili 20 litrů, pouze prosíme: vezměte si 
uzavíratelné skleničky, do kterých vám dezinfekci odlejeme. 
Přijďte v kterýkoliv den, na úřadě vždy někdo bude. 
Pokud je to pro starší seniory obtížné, zavolejte, ochranné pomůcky 
vám zavezeme!!!! 
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 Informace ohledně odkanalizování obce 
V současné době je vyvěšené na úředních deskách rozhodnutí o nakládání s vodami 
a stavební povolení. Po sejmutí z úředních desek bude nabývat 15 dnů právní moc. 
Rozhodnutí s nabytím právní moci je pro nás důležité z důvodu, že bychom 
v případě neposkytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
( SFŽP ) žádali Ministerstvo zemědělství, které také zveřejnilo výzvu na podporu 
budování kanalizací a čistíren odpadních vod. 
Naše žádost o podporu ze SFŽP prošla druhou kontrolou, veškeré připomínky jsou 
opravené a žádost postupuje dále. Podle slov ministra pro životní prostředí podané 
žádosti značně přesahují alokaci výzvy. Je vyčleněno 2,5 miliardy korun a fond 
obdržel 183 žádostí s požadavkem dotace ve výši 6 miliard korun.  Nevíme jak naši 
záležitost posoudí a které žádosti upřednostní. 
 

Další zasedání zastupitelstva plánuji až na měsíc květen, termín včas 

oznámíme na úředních deskách a rozhlasem. 

                                                                                                    Eva Müllerová 
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                                 Zprávy ze školy a školky v Oknech      

                                                     
 

 

V této mimořádné situaci se naše škola snaží fungovat on-line, vyučovat, komunikovat s dětmi a 

rodiči, podporovat, vést. Zároveň tradiční i lesní školka nabízí podněty pro činnosti a spolupracuje 

s rodiči a dětmi. 

Více informací lze získat na  http://skola.obecokna.cz   nebo na facebooku ZS a MS OKNA 

 

Zápis do 1. třídy 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/ 2021 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí v termínu od 

13. do 17. dubna. V tomto termínu odevzdají rodiče žádost o přijetí nebo žádost o odklad 

(datovou schránkou, mailem, poštou, osobně po předchozí domluvě). Formuláře jsou ke stažení na 

internetové stránce školy. 

 

Zápis do mateřské školy 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/ 2021 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí v 

termínu od 2. do 16. května. V tomto termínu odevzdají rodiče žádost o přijetí a četné prohlášení 

o očkování dítěte (datovou schránkou, mailem, poštou, osobně po předchozí domluvě). Formuláře 

jsou ke stažení na internetové stránce školy. 

 

Virtuální VERNISÁŽ 

Virtuální výstava obrázků na téma K pramenům, které se účastní 15 škol Českolipska a 

Novoborska, probíhá na facebooku ZS a MS OKNA. Každý pracovní den jsou zveřejněna dílka 

další školy. Můžete lajkovat obrázky, které se Vám líbí. Výstava probíhá do konce dubna. Poté 

budou zveřejněny vítězné práce a z nich bude sestaven další nástěnný kalendář, tentokrát na rok 

2021. 

 

 

                                                                                                       Iveta Myšková 

                                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Okna 

                       

 
 
                                 

 

 

http://obecokna.cz/
http://skola.obecokna.cz/

