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 při MŠ je vedena logopedie 

 při ZŠ kroužky: míčové hry, keramika, flétnička, do-
vedné ruce, čtenářský kroužek 

 od měsíce října, nejpozději měsíce listopadu se navy-
šuje kapacita MŠ Jivina o 14 dětí, tedy celkem na 40 
dětí  

ZŠ a MŠ zve tímto širokou veřejnost na tyto akce: 

 1.9.2014 slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 

 dne 13.9.2014 , ve 13.00 hodin se koná 9. roč-
ník akce pořádané ZŠ „POHÁDKOVÝ LES“ 

 Sběr starého papíru se uskuteční v měsíci říjnu 2014. 

 ZŠ, MŠ a zřizovatel OÚ vyhlašují výběrové řízení na pracovní 

pozice: učitelka MŠ, kuchařka a pomocná síla do kuchyně – po-

drobnější info na internetových stránkách ZŠ Jivina a úřední des-

ce OÚ. 

 MŠ vyhlašuje dodatečný zápis do MŠ, který proběhne 4.9.2014 od 

11:30 v budově MŠ – podrobnější info na internetových stránkách 

ZŠ a úřední desce OÚ. 

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu 

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 

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

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

ÚŘADU: 

 

1) vybudováno dětské hřiště s 

herními prvky 
2) o letních prázdninách probíhá 
zateplení MŠ a vnitřní úpravy z 

důvodu navýšení kapacity 
3) v současné době probíhá úprava 

„Kališťat“ 
4) přípravy na podání žádostí o 
dotaci na výstavbu chodníků k 

Cihelně a u Křížku 
5) přípravy na podání žádosti o 

dotaci na výstavbu víceúčelového 
sportovního hřiště            
6) probíhá rekonstrukce restaurační 

kuchyně, která bude sloužit, jako 
vývařovna pro místní ZŠ a MŠ z 

důvodu nevyhovujících prostor 
současné školní kuchyně v budově 

MŠ 
7) došlo k navýšení kapacity MŠ ze 
současných 26 dětí na 40 dětí 

 
Provozní doba místní knihovny: 1 x 

za 14 dní ve čtvrtek od  15,30  do 
17.30  hodin 

 

Upozorňujeme, zejména starší 
občany, na podvodné jednání 

různých individuí. Doporučujeme 
zásadně neotvírat a nezvat cizí 

lidi do svých domovů! 

JIVINSKÝ 
OBČASNÍK  
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Výběrové řízení na pronájem místního 

restauračního zařízení bylo neúspěšné, 

nepřihlásil se žádný zájemce, z tohoto 

důvodu i z důvodu navyšující se 

kapacity mateřské školky a 

nevyhovující školní kuchyně, se  

stávající kuchyň rekonstruuje a bude 

sloužit, jako vývařovna místní ZŠ a 

MŠ, s možností prostorů jídelny a 

kuchyně k pronájmu na soukromé akce, 

ev. výhledově  vaření pro veřejnost. 

—————————————————————————————————————- 

Dne 14.září 2014 od 10,30 do 10,45 

hodin proběhne svoz 

nebezpečného odpadu, před 

budovou OÚ. 

 

Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo  26.8.2014 



Každé první pondělí v měsíci se koná setkání důchodců  

vždy  od 17 hodin. 

Na obecním úřadě je v provozu Czech Point – možnost výpisu z Rejstříku 

trestů, založení datové schránky, výpis z bodového hodnocení řidičů. 

VOLBY 

V pátek 10. 10.2014 od 14:00 do 22:00 hodin   

a sobotu 11.10.2014 od 08:00 do 14:00 hodin proběhnou  

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. 

Volební místnost pro  volební okrsek Jivina je v budově OÚ.  

Volič je povinen  se při příchodu do volební místnosti prokázat ob-

čanským průkazem či pasem. 

Prohlídka Kláštera Hradiště – pivovaru, krypty  

Dne 4. 10. 2014 je možné navštívit pivovar v Klášteře Hradišti. Na 

programu je seznámení se s historií kláštera v Klášteře a historií pi-

vovaru, ukázka fragmentů zaniklého kláštera. Návštěva prostor, kde 

se vaří pivo, včetně zajímavého výkladu o tom, jak se pivo vaří. Za-

končení prohlídky bude ve sklepeních, kde je pro Vás připravena 

ochutnávka výborné kvasnicové klášterské „ dvanáctky“.  

Cena cca 100 Kč / osobu Sraz účastníků: v 9:15 U Křížku na Jivině. 

Prosím zájemce, aby se přihlásili u J.Altmana, telefonní číslo: 731 

903 553, mail: altmanj@seznam.cz, nebo osobně v Jivině 72 

Dále se můžete těšit na: v půlce listopadu výlet do Ostravy, v prosinci Vá-

noční trhy v Žitavě. 
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Svoz komunálního odpadu: 

Od 1.května do 30.září každý lichý pátek. 

Kontejner na posekanou trávu:  

                umístěn „na Návsi“ u hasičské nádrže  

Možnosti třídění odpadu:  

Kontejnery na plasty – umístění:  

  za školou     u Okálu    „na Návsi“ 

  za stodolou p. Holase   u plotu p. Pytlouna Tomáše 

Kontejnery na sklo –   za školou 

Kontejner na papír –   za školou 

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

Sběrné nádoby umístěné v budově OÚ  

   nefunkční elektropřístroje 

   použité baterie 

   žárovky 

   tonery 
 
 

Česká pošta s.p. informuje o změně hodin  
pro veřejnost od 1.9.2014:  

PO – PÁ 08:00-10:00 a 14:00-16:00 hodin 

 

 


