v lednu 2018 byla podána Žádost
o dotaci na výstavbu „Kanalizace
a ČOV Jivina“

- do MŠ 10.5.2018 od 10,00 hodin do 11,15 hodin



Základní škola a Mateřská škola oznamují, že zrušený maškarní
ples dětí je přeložen na konec března. Datum bude upřesněno na
webu školy a obce.

Chodníky a místní komunikace
plánuje obec opravit po
zhotovení kanalizace.



z důvodu nedostačující kapacity
současné MŠ Jivina a zajištění
míst pro umístění dvouletých
dětí se plánují „Stavební úpravy
a přístavba MŠ Jivina“.

ZŠ a MŠ informuje

- do ZŠ 12.4.2018 v odpoledních hodinách

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně
Obědy se vydávají od 11:15 do 12 hodin do jídlonosičů, popř. si je strávník může zkon-



v současné době se připravuje a
plánuje prodej a zasíťovaní
stavebních parcel na pozemcích
naproti „Kališťatům“.



na jaře bude probíhat úprava
zeleně v prostoru za Obecním
úřadem



v letošním roce se plánuje
výstavba nové autobusové
zastávky, která nahradí starou
zastávku



Dále upozorňujeme občany na
změnu dopravního značení před
MŠ směrem k Neveklovicím, je
zákaz zastavení, z důvodu
bezpečnosti dětí (vybíhajících z
mateřské školy).

zumovat ve vyhrazených prostorách a čase přímo v jídelně, cizí strávníci se nesmí stravovat společně se školními dětmi
Nabídka jídla je stejná jako pro zaměstnance školy, stejná je i norma masa tj. 75 g
Objednávky jídel se přijímají vždy na následující 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

Informace

Cena oběda je stanovena na 60 Kč, pro místní občany. Cizí strávníci platí 65,- Kč. Tato
cena se může během roku změnit, platba se provádí zpětně za kalendářní měsíc vždy
mezi 10 . a 15 . dnem , první platba se provede podle počtu objednaných obědů v den

prvního odběru
Vaří se ve všední dny - v dny školního vyučování.
Informace osobně v ZŠ, OÚ nebo ŠJ nebo na tel. čísle 326 921 577, 604 305 202 nebo 326
786 116.
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Základní škola a Mateřská škola informují o konání zápisů:

V ydáv á OÚ Jiv in a

Informace k plánům obce pro rok 2018

JIVINSKÝ
OBČASNÍK

Srdečně zveme všechny
na
„Jivinskou oslavu MDŽ“ ,

která se koná v sobotu
10.března 2018 od 16,00
hodin ve školní jídelně.
————

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.

Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo 06.03.2018 v nákladu 170 výtisků

Svoz komunálního odpadu:

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

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

Možnosti třídění odpadu:
Kontejnery na plasty – umístění:

Od 1.1.2018 je možno na obecním úřadě ověřit podpisy a listiny.

V budově OÚ – provozovny
•
kadeřnické služby
•
masérské služby
•
kosmetické služby
•
jóga—pondělí, úterý a pátek od 19.00 hod
•
místní knihovna 1 x za 14 dní ve čtvrtek od 15,30 do 17.30 h .
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu v měsíci od
19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zasedání je VEŘEJNÉ.
****

NOVĚ SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete
životní prostředí i životnost vaší kanalizace.
Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve
vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.Olej je pak
určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec zajišťuje
firma Černohlávek oil.

V neděli 18.3.2018 v 10,00 hodin proběhne svoz
nebezpečného odpadu za budovou Obecního úřadu.
Prosíme majitele psů, aby po svých
čtyřnohých miláčcích uklízeli—po
obci jsou rozmístěny odpadkové
koše se sáčky na psí výkaly.

 za školou  u Okálu  „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 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 – posekaná
tráva, listí, kuchyňské odpady rostlinného původu = rozložitelné
odpady rostlinného původu): umístěn na Návsi u hasičské nádrže
v období od 1.dubna do 30.listopadu – prosíme, do tohoto kontejneru NEPATŘÍ větve, ty patří za „Kališťata“ .
Celoročně lze vozit za „Kališťata“ větve z ořezaných stromů ze
zahrad a dřevěný odpad.
Byla zřízena Komunitní kompostárna na „Kališťatech“, kde lze
ukládat biologický odpad
Telefonní kontakt na vývoz jímek a septiků: pan Kuntoš Bukovina 728113776

ODPADY a jejich třídění

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

INFORMACE Z OÚ

Od 1.října do 30.dubna KAŽDÝ pátek.

