

při ZŠ kroužky: míčové hry, keramika, flétnička, dovedné ruce, čtenářský kroužek



od 4.6.2014 každý týden výuka plavání

Činnost OÚ dle 10-ti letého výhledu:


ZŠ a MŠ zve tímto širokou veřejnost na tyto akce:


30.5.2014 proběhne při ZŠ dětský jarmark, který se koná od 14,30 hodin před budovou ZŠ



2.6.2014 od 10 hodin v budově sokolovny se koná
loutkové představení



13.6.2014 od 16.00 hodin v sokolovně „Den otců“



19.6.2014 od 9.00 hodin v budově OÚ v zasedací místnosti kytarový koncert



27.6.2014 od 8.00 hodin slavnostní předávání vysvědčení v zasedací místnosti Obecního úřadu

ZŠ děkuje za sběr starého papíru. Další sběr se uskuteční v
měsíci říjnu 2014.
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu

Připomínáme:

INFORMACE Z OBECNÍHO
ÚŘADU:

v měsíci od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zasedání je VEŘEJNÉ.
Úřední hodiny OÚ Jivina jsou:
pondělí—pátek od 08: - 12:00 hod












dokončena rekonstrukce budovy
MŠ – výměna oken a kotlů
ZŠ, OÚ a sokolovna – výměna
oken, zateplení budov, nové
fasády, výměna kotle a zaveden
nový tepelný zdroj
vybudováno dětské hřiště včetně
herních prvků
o letních prázdninách proběhne
zateplení MŠ
v současné době probíhá úprava
„Kališťat“
přípravy na podání žádostí o
dotaci na výstavbu chodníků k
"Cihelně" a "u Křížku"
přípravy na podání žádosti o
dotaci na výstavbu
víceúčelového sportovního hřiště
probíhá úprava prostoru kolem
ZŠ - jejím cílem je zvýšení
bezpečnosti dětí místní základní
školy a také všech, kteří
využívají pin-pongový stůl
umístěný za budovou Obecního
úřadu

čí s l o 01/201 4

při MŠ je vedena logopedie

Vyd áv á OÚ J i vi na

Informace ze ZŠ a MŠ



JIVINSKÝ
OBČASNÍK

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou první číslo
Jivinského občasníku, jehož úkolem je
Vás ve stručnosti informovat o tom,
co se v naší obci děje, co se připravuje
a jaké jsou plány. Zároveň zde najdete
i to, co se již podařilo ….

V současné době probíhá Anketa
„Koho chcete v obecním
zastupitelstvu obce Jivina ve
volebním období 2014 – 2018“.
Anketní lístky (dotazníky) možno
odevzdat v místním obchodě nebo do

v pondělí 13:00—17:00 hod ; ve středu: 13:00—19:00 hod

poštovní schránky obecního úřadu do

tel: 326 786 116; email: obec@jivina.cz; web: ww.jivina.cz

30. června 2014 .
Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo 23.5.2014

Každé první pondělí v měsíci se koná setkání důchodců

Svoz komunálního odpadu:

vždy od 17 hodin.

Od 1.května do 30.září každý lichý pátek.
Kontejner na posekanou trávu:

špacír“.

Možnosti třídění odpadu:
Kontejnery na plasty – umístění:

14.6.2014 od 9,30 hodin proběhne slavnostní zápis nových



za školou

Obecního úřadu. Zapsáni budou: David Vodolan, Natálka



za stodolou p. Holase

Kloučková, Matyáš Knebl, Terezka Křížková.

Kontejnery na sklo –  za školou

Provozní doba místní knihovny: 1 x za 14 dní ve čtvrtek od 15,30

Kontejner na papír –

do 17.30 hodin. Červen: 12 a 26; Červenec: 10 a 24;

Kontejner na tetra obaly (od mléka, džusů)  za školou

občánků do „Knihy narození“ v zasedací místnosti

Srpen: 7 a 21.

Jubilea

umístěn „na Návsi“ u hasičské nádrže (od 1.6.14)

V měsíci červnu až září 2014 čeká významné životní
jubileum Marii Fidlerovou, Josefa Houžvice, Danuši
Janouškovou, Věru Šámalovou, Josefa Eichlera a Milenu
Nevyhoštěnou. Blahopřejeme!



u Okálu



„na Návsi“

 u plotu p. Pytlouna Tomáše

 za školou

Sběrné nádoby umístěné v budově OÚ






nefunkční elektropřístroje
použité baterie
žárovky
tonery
Obec Jivina
VYHLAŠUJE ZÁMĚR PRONÁJMU
NEBYTOVÉHO PROSTORU
restauračního zařízení čp. 108

ODPADY a jejich třídění

červen 2014

Dne 28.6.2014 pořádá místní organizace SDH „Jivinský

