při MŠ je vedena logopedie



při ZŠ kroužky: taneční , keramika, flétnička, dovedné ruce, čtenářský kroužek



od 7.dubna 2015 možnost zakoupení obědů pro veřejnost
ve školní kuchyni

jídlonosičů, popř. si je strávník může zkonzumovat ve
vyhrazených prostorách a čase přímo v jídelně, cizí
strávníci se nesmí stravovat společně se školními
dětmi

Cena oběda pro důchodce a místní občany 60,-Kč,

Nabídka jídla je stejná jako pro zaměstnance školy,

pro cizí 65,-Kč.

stejná je i norma masa tj. 75 g

Pokud hledáte prostory pro rodinné oslavy, svatební hostiny,
prostory pro pořádání besed, výstav, setkání většího počtu osob
nabízí ZŠ k pronájmu školní jídelnu a kuchyni.

Objednávky jídel se přijímají vždy na následující

V měsíci říjnu bude za základní školou přistaven kontejner na
papír (časopisy, noviny – ne kartony)
Ve škole je také sběr obalů od plechovkového piva, víčka od pet
lahví, hliníkových folií od jogurtů.

týden

do čtvrtka do 11 hodin na mailové adrese:

strava@skolajivina.cz nebo na tel. 604305202 u
vedoucí školní jídelny, bude k dispozici jídelní lístek s
objednávkou v tištěné podobě /na stránkách školy
nebo přímo v jídelně/, který strávník odevzdá
podepsaný vedoucí školní jídelny, aby se předešlo
nedorozumění v objednávkách či platbách

Připomínáme:

Cena oběda je stanovena na 60 Kč, tato cena se

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu
v měsíci od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zasedání je VEŘEJNÉ.

může během roku změnit, platba se provádí zpětně

Úřední hodiny OÚ Jivina jsou:

obědů v den prvního odběru

pondělí—pátek od 08: - 12:00 hod

za kalendářní měsíc vždy mezi 10 . a 15 . dnem ,
první platba se provede podle počtu objednaných

Vyvařovat se bude v době provozu školy nebo

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

mateřské školy /tj. zhruba 14 dní o hlavních

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

prázdninách/, pokud by počet zájemců stoupl nad 30

Na obecním úřadě je v provozu Czech Point – možnost
výpisu z Rejstříku trestu,
založení datové schránky,
výpis z bodového
hodnocení řidičů

čí slo 02/20 15

Informace ze ZŠ a MŠ



Obědy se vydávají od 11:15 do 12 hodin do

V ydáv á OÚ Jiv in a

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně

Informace ze ZŠ a MŠ

JIVINSKÝ
OBČASNÍK

INFORMACE Z OBECNÍHO
ÚŘADU:
Svoz nebezpečného odpadu
(barvy, autobaterie, nádoby
obsahující barvy či oleje –
musí být uzavřeny a nesmí z
nich obsah unikat) proběhne
dne 13.9.2015 od 10:30 do
10:45 hodin před budovou
Obecního úřadu.
Provozní doba místní
knihovny: 1 x za 14 dní ve
čtvrtek od 15,30 do 17.30 h.
Upozorňujeme, zejména starší
občany, na podvodné jednání
různých individuí.
Doporučujeme zásadně
neotvírat a nezvat cizí lidi do
svých domovů!

denně, pak by se vařilo i v době prázdnin – to bude
vždy včas upřesněno

Informace osobně v ZŠ, OÚ nebo ŠJ nebo na tel.
čísle 326 921 577, 604 305 202 nebo 326 786 116 .

Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo 10.09.2015

Svoz komunálního odpadu:

víno a k tomu návštěva u Lenina“ s promítáním fotogra-

Od 1.října do 30.dubna KAŽDÝ pátek.

fií z Rumunska, Moldavska a samovyhlášené Podněstr-

Možnosti třídění odpadu:

ské republiky.

Kontejnery na plasty – umístění:

Konat se bude ve školní jídelně v Jivině, v neděli




13. září. 2015 od 15. hodin.
Dále pak na besedu s názvem:
„ Mnichovohradišťský Baťa, aneb kdo ještě dneska
zná Komperta?“
Pro přednášku bude rezervována opět školní jídelna
v Jivině, a to v neděli 18. 10. 2015 od 15. hodin.
Obě přednášky organizuje Jakub Altman

Rozsvícení vánočního stromu spojené s prodejní
výstavou, které se bude konat 29.11.2015. Podrobnosti budou upřesněny.

Sobota 12. září patří dětem. Mezi 13:00
až 14:00 se mohou vydat na
CESTU POHÁDKOVÝM LESEM
Start u školní jídelny

 „na Návsi“
za stodolou p. Holase  u plotu p. Pytlouna Tomáše
Kontejnery na sklo –  za školou, „Na Návsi“.
Kontejner na papír –  u školní kuchyně, „na Návsi“ a
za školou



u Okálu

u Okálu
Kontejner na tetra obaly (od mléka, džusů)  u školní
kuchyně
Velká popelnice na kovy –

 u školní kuchyně

Sběrné nádoby umístěné v budově OÚ






nefunkční elektropřístroje
použité baterie
žárovky
tonery

Možnost celoročního sběru elektrozařízení
(lednice, mrazáky, sporáky, myčky, televize, PC a drobné
elektrospotřebiče), podrobnější info na Obecním úřadě.
Kontejner na biologické odpady (odpady ze zahrad, kuchyňské odpady rostlinného původu = rozložitelné odpady
rostlinného původu): umístěn na Návsi u hasičské nádrže v
období od 1.dubna do 31.října.
Celoročně lze vozit za „Kališťata“ větve z ořezaných stromů ze zahrad a dřevěný odpad.

ODPADY a jejich třídění

B e s e d y

Jste zváni na přednášku „Rumunské hory, moldavské

