

Na 5. prosince je pro děti připravena mikulášská nadílka,
která je hrazena z prostředků získaných sběrem starého
papíru. Tímto děkujeme všem spoluobčanům, kteří ke
sběru přispěli.



Ţáci mateřské a základní školy si Vás dovolují pozvat dne
21. 12.2016 v 16 hodin na vánoční besídku, která se uskuteční v místní tělocvičně.



V mateřské škole proběhlo dne 10. listopadu odpoledne
dýňobraní, které uspořádaly maminky dětí.



Se změnou školského zákona dochází také k posunu termínů zápisů do základní školy na měsíc duben a pro přijetí
do mateřské školy na období od 2. do 16. května.



V mateřské škole je v jednání uskutečnění krouţku angličtiny.



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.



od 1. září 2015 moţnost zakoupení obědů pro veřejnost ve
školní kuchyni. Cena oběda pro důchodce a místní občany
60,-Kč, pro cizí 65,-Kč, podrobnější informace poskytne
ředitelka základní školy nebo vedoucí školní jídelny. Vaří
se ve všední dny.
************************************************************
Kontaktní údaje:

Telefon: ZŠ: 326 921 577 , MŠ : 326 921 578 , jídelna: 604 305 202
www.skolajivina.cz, skola@skolajivina.cz

SRDEČNĚ ZVEME 27. 11. 2016
13:30—Školní jídelna

Prodej vánočního textilu

Výstava betlémů *
14:30 Sokolovna —divadelní
představení pohádky „Princezna ze
mlejna“ v podání v podání krouţku
„UDRUŢUJEME STARÉ ZVYKY“ z
Kláštěra
17:00— rozsvícen Vánoční strom,
kde zazní naţivo zpívané koledy s
doprovodem klávesů v podání pana
Kratochvíla a dětí základní a
mateřské školy. (Pozor čas je
orientační—závisí na skončení
divadelního představení)

čí slo 01/20 16

V měsíci listopadu zahájí ţáci ze základní školy a předškoláci z mateřské školy plavecký výcvik v krytém bazénu v
Mladé Boleslavi.

V ydáv á OÚ Jiv in a

Informace ze ZŠ a MŠ



JIVINSKÝ
OBČASNÍK

Poděkování všem jež
pomohli s přípravou a
realizací „Pohádkového
lesa“ v září 2016

Občerstvení
zajištěno
(svařené víno,
vánoční
cukroví, slané
pohoštění,
točené pivo a
další).
* Výstava betlémů
Vystavené betlémy budou soutěţit.
První tři, které od Vás dostanou
nejvíce hlasů.
Kdo máte
zájem svůj
betlém
vystavit,
prosím
doneste ve dnech
23. a 24. listopadu do školy nebo
na obecní úřad.

Pozvánka k akci
Vypouštění balónků s
přáníčky k Ježíškovi,
která se koná v pátek 9. prosince,
balonky jsou vypouštěny
celorepublikově. Srdečně zveme.

Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo 15.11.2016 v nákladu 170 výtisků

Svoz komunálního odpadu:
tel.č. 326 786 116
e-mail: obec@jivina.cz
web: www.jivina.cz

Od 1.října do 30.dubna KAŽDÝ pátek.
Možnosti třídění odpadu:
Kontejnery na plasty – umístění:

 za školou  u Okálu  „na Návsi“

V budově OÚ – provozovnyk

kadeřnické služby

masérské služby

kosmetické služby¨¨

místní knihovna 1 x za 14 dní ve čtvrtek od 15,30 do 17.30 h .

 za stodolou p. Holase  u plotu p. Pytlouna Tomáše

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu v měsíci od
19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zasedání je VEŘEJNÉ.

Velká popelnice na kovy –  u školní kuchyně

INFORMAČNÍ SMS SYSTÉM
Obec Jivina vám nabízí možnost přihlášení do obecního SMS
informačního systému Jedná se o zasílání informačních SMS o
důležitých varováních, akcích a skutečnostech týkajících se
života v obci.






Příkladem je plánovaný výpadek elektřiny v obci.
Zařazení mezi příjemce informačních SMS ani jejich příjem
není zpoplatněn.
Registraci do obecního informačního SMS systému můţete provést
na webu obce nebo odesláním SMS v daném tvaru.
Postup registrace přes SMS:
Tvar SMS: ADD BEC8559 B-Prijmeni Jmeno, cislo popisne
Modře označené části nahraďte skutečnými údaji.
SMS odešlete na číslo: 608 512 513
Vyčkejte cca do 10 minut přijde potvrzení
cena odeslané sms - dle Vašeho tarifu
Registraci je moţné provést i ve webovém formuláři - ZDE
Vymazání ze systému:
Z příjmu informačních SMS se odhlásíte odesláním SMS ve tvaru:
DEL BEC8559 na telefonní číslo 608 512 513
cena odeslané sms - dle Vašeho tarifu

Kontejnery na sklo –  za školou, „Na Návsi“.
Kontejner na papír –  u školní kuchyně, „na Návsi“ a u Okálu
Kontejner na tetra obaly (od mléka, džusů)  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 = rozloţitelné 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.
Telefonní kontakt na vývoz jímek a septiků: pan Kuntoš Bukovina 728113776
Výše místního poplatku za odpady a psy, zůstává ve
stejné výši, jako v loňském roce. Poplatek se hradí od
2.ledna 2017 v úředních hodinách na obecním úřadě.

ODPADY a jejich třídění

INFORMACE Z OÚ

Úřední hodiny pro veřejnost:
PO
8,00-12,00
13,00-17,00
ÚT
8,00-12,00
ST
8,00-12,00
13,00-19,00
ČT
8,00-12,00
PÁ
8,00-12,00

