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Vážení občané, 

 věnujte prosím pozornost následující důležité informaci.  

Od 23.11.2022 se mohou ti, kteří mají na zákaznickém centru 

v České Lípě uzavřenou smlouvu o vypouštění odpadních vod 

připojit na obecní kanalizaci. 

Postupujte následně: 

1) Stavební firmě VHS, konkrétně panu Pokrupovi  737 340 714  zavolejte termín, 

kdy se na obecní kanalizaci přepojíte. Přijedou a zprovozní chránič, ventil, šoupě. 

 2) Skutečnost, že jste přepojeni oznamte na náš obecní úřad tel. 724 168 476. 

 3) Občané, kteří mají připojení objednané, firma VHS postupně připojí. 

Dovolujeme si požádat, abyste připojení provedli co nejdříve, aby firma VHS stihla 

obsypat čerpací nádobu a provézt povrchové úpravy, které mají být ukončené 15. 

prosince. 

 

          Kdo ještě nemá smlouvu o vypouštění odpadních vod uzavřenou: 

 Urychleně si ji prosím uzavřete na zákaznickém centru SčVK na adrese Újezd 1400, 

Česká Lípa nebo elektronicky po zaslané žádosti na email info@scvk.cz.  

Děkujeme za pochopení, zprocesování na SčVAKU do jejich systému se ze dvou 

týdnů protáhlo na čtyři týdny a nemohli jsme tuto dobu ovlivnit. 

 

                                  UPOZORNĚNÍ 

Do kanalizace, nesmí být svedena dešťová voda !!!!!    

V případě poruchy DČJ volejte na číslo  602 154 583    

                                                                                                                  Květoslava Doubková                                    

mailto:info@scvk.cz
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                                                                ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  JJUUBBIILLEEAA 

 

 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci 

listopadu oslaví, nebo oslavili životní 

jubileum. 

 

Formánek František, Prokešová Dáša, Hladíková Marta, 

Babková Anna, Bludská Hana, Juřicová Simona 
 

 

 

                                                                                                   

IINNFFOORRMMAACCEE  ZZEE  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  AA  MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLYY  
  

 

 

Vážené občanky a vážení občané Oken, končí první čtvrtletí školního roku 2022/2023 a my si vás 

opět dovolujeme informovat o činnosti školy a školek v tomto období.  

Největší novinkou je, že poprvé jsme plnohodnotnou školou s devíti ročníky v devíti třídách. 

Poprvé nás tak čeká napětí, které provází výběr budoucího povolání či přijímací zkoušky. Prvního 

deváťáka jsme však do světa vypustili už v loňském školním roce. Ten nyní studuje na 

českolipském gymnáziu.  

Školní rok jsme snad již tradičně zahájili Poutí. Tentokrát byl jejím cílem vrchol Radobýlu, ze 

kterého Karel Hynek Mácha kdysi spatřil hořící Litoměřice. Stejně jako v minulých letech jsme ušli 

něco málo přes sto kilometrů a ve skromných podmínkách spolu strávili pět dnů a čtyři noci. Když 

jsme zrovna nechodili či nespali, prohlédli jsme si soukromou pekárnu v Zahrádkách, oboru 

Vřísek nebo v doprovodu duchovního dva litoměřické kostely. Až do cíle dorazilo 48 dětských 

poutníků. 

Tradiční se už stala i podzimní exkurze žáků druhého stupně. Jejím cílem byl jih Moravy. Ne však 

kvůli vínu. Program byl zaměřen na jednotlivé předměty. Žáci a žákyně tak plnili fyzikální a 

chemické úkoly přímo v elektrárnách – přečerpávací v Dalešicích a jaderné v Dukovanech, 

přírodovědné a zeměpisné v národním parku Podyjí nebo historické v židovských památkách 

v Třebíči a v Polné.  
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Jako jedné z mála škol v republice se nám podařilo uspět se dvěma projekty programu Erasmus+. 

Naše děti s pedagogickým doprovodem díky tomu vycestovaly nejprve do Turecka, kde se 

seznámily nejen s antickými památkami, ale díky pobytu v rodinách i s tureckou kulturou. Antické 

památky pak druhou skupinu čekaly i v Řecku. Projekty nejsou jen o poznávání cizích zemí. Doma 

i v zahraničí se plní různé body projektu. Mladší žáci a žákyně zkoumají vodu. Jak se získává, jak 

se čistí, jak vypadá její koloběh v přírodě, jaké má netradiční fyzikální vlastnosti nebo v jakých 

podobách se objevuje v písních. Ti starší se pro změnu zaměřují na povolání – jak ta už takřka 

zaniklá, tak moderní.  

Mimo Erasmus+ dvacítka žáků a žákyň navštívila Brusel. Na kulturní památky byl plánován jen 

jeden den, zbytek času byl věnován spolupráci s Evropskou školou či exkurzí do evropských 

institucí. Vzhledem k motivu letošního předsednictví jsme se dokonce ze Zastoupení České 

republiky při EU spojili telemostem s Památníkem Karla Čapka a dozvěděli se mnohé o životě 

českého spisovatele, který byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu.  

Nedá nám to, ale škarohlídům, kteří oponují, že okenské děti se moc neučí a stále někde jezdí, 

sdělujeme, že o Turecku, islámu, antice nebo přírodě subtropického pásma se mnohem lépe učí 

v Turecku než doma nad atlasem, o jaderné elektrárně zase lépe v Dukovanech než v Oknech. 

Díky vstřícnosti zahraničních partnerů jsme navíc k zahraničním výjezdům využili termíny státních 

svátků a podzimních prázdnin.   

Se zahraničím, konkrétně s Německem, spolupracují i naše školky.  Mimo jiné navštívili Neukirch, 

kde je čekal vzdělávací program v místní ZOO o hospodářských zvířatech a ptactvu. Školky se ale 

kromě tradičního začleňování nových dětí věnují například bezpečnosti a pravidlům. Děti se v 

Kruhu učily péct chleba, rohlíky nebo koláče, užily si Jablíčkový den, společně s MŠ Jestřebí byly v 

EKOparku v Liberci. Hitem je mezi dětmi Halloween. Kromě školek si ho uspořádali třeba třeťáci a 

spojili to i s přespáním ve škole. Ve škole se však spalo i z jiných důvodů - například kvůli tomu, 

abychom splnili úkol soutěže Zlatý list a pozorovali noční hmyz. 

Sezóna soutěží se teprve rozbíhá, ale úspěchem našeho družstva je třeba čtvrté místo na 

Volfartickém Vlastíkovi. Ze závodů v orientačním běhu v Novém Boru naši atleti dovezli šest 

medailí.  

Z veřejných akcí připomeňme Lesní festiválek, v rámci něhož proběhl možná první koncert 

uskutečněný na chodbě okenské školy. Dílničky, bazárek, Tři vlasy děda Vševěda, malování na 

obličej, hromady buchet, domácí chléb i paštiky, dýňová polévka a guláš, ořechová hádanka. I 

přes nepřízeň počasí dorazilo několik desítek lidí. Ještě větší účast měl Svatomartinský průvod s 

takřka bílým koněm v čele. Doufáme, že Vánočních trhů, které proběhnou už tento pátek 25. 

listopadu, se vás zúčastní ještě více.    

Mgr. Milan Bárta, učitel ZŠ a MŠ Okna 

  

  

 


