
Svoz komunálního odpadu: 
Od 1. října do 30. dubna vždy v pátek. 
Od 1.května do 30.září 1x za 14 dní vždy lichý týden v pátek. 

 
2x ročně je zajištěn svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Informace vždy na 
internetových stránkách a venkovní nástěnce (předpoklad jaro a podzim). 
 
Do velkoobjemového kontejneru patří objemný odpad z domácností – např. starý nábytek, 
kamna, sporáky, bedny, matrace, koberce apod. Ačkoliv se jedná o velkoobjemový odpad, je 
vhodné pokusit se objem tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované, kra-
bice (pokud je nedokážete rozřezat a vhodit do kontejneru na papír) alespoň rozložit. 
 
Možnost celoročního sběru elektrozařízení (lednice, mrazáky, sporáky, myčky, televize, PC a 
drobné elektrospotřebiče) a nebezpečného odpadu (autobaterie, barvy), podrobnější informace na 
Obecním úřadě – sběrné místo firmy REMA. 

Kontejner firmy je umístěn vedle školní jídelny (barvy zelené) 

Kontejner Help tex, zs je charitativně ekologický projekt, www.helptex.cz, který 
se chová    ekologicky,               chrání životní prostředí, snižuje náklady na svoz 
odpadu a plní charitativní účely, kdy z výtěžku finančně podporuje Dětské kri-
zové centrum, www.ditekrize.cz, které se snaží udržet rodiny pohromadě, jeli-
kož opravdu není snem dítěte vyrůstat v dětském domově.. 

Do kontejneru prosím vhazujte - spárovanou obuv, nepoškozené oblečení, oděvní doplňky, hračky 
a bytový textil. Vše nositelné, nezničené, čisté, suché a bez nutnosti dalších oprav a v igelitovém 
obalu, který je velmi důležitý kvůli další manipulaci a předchází znehodnocení Vašich darů. 

 Do kontejneru nepatří věci mokré, znečištěné, zapáchající, poškozené, matrace, koberce, moli-
tan, netextilní odpad. 

Celoročně lze vozit za „Kališťata“ větve z ořezaných stromů ze zahrad a dřevěný odpad. 

Celoročně lze ve vymezeném prostoru na „Kališťatech“ ukládat biologický odpad. 

Kontejnery na plasty – umístění: u ZŠ, u okálu, na Návsi, za stodolou p.Holase, u plotu p. 
Pytlouna, u fotbalového hřiště, u přečerpávací stanice směr Neveklovice, u ZD 

Kontejnery na sklo – umístění: u ZŠ, na Návsi, u Okálu, u fotbalového hřiště, u    
  ZD 

Kontejner na papír – umístění u školní kuchyně 3x, na Návsi, u Okálu – 3x, u fotbalového 
hřiště, u přečerpávací stanice směr Neveklovice, u ZD 

Sběrné nádoby umístěné v budově OÚ – použité baterie, žárovky, tonery, nefunkční malé 
elektropřístroje 

Velká popelnice na kovy – umístění u školní kuchyně 
Velké popelnice na jedlé oleje a tuky – umístění u školní kuchyně, na   Návsi, u Okálu 

 
Vážení občané, žádáme Vás o udržování pořádku a čistoty u kontejnerových stání na třídění od-
pad, velké papírové obaly – prosíme rozřežte a vhoďte do nádob tomu určených, plastové lahve 
lze zmačkat.  
Veškerý odpad vkládejte do nádob tomu určených, nenechávejte volně pohozené. 
Děkujeme 

Možnosti třídění odpadu: 
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Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo  21.09.2022 v nákladu 170 výtisků 

Volby do obecních zastupitelstev  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se uskuteční  
v pátek 23. září a sobotu 24. září.  

Volební místnost najdete v zasedací 
síni v budově Obecního úřadu Jivina.  

 
Možnost volit máte  v pátek 23.9.2022 
od 14.00 h do 22.00 hodin a v sobotu 
24.9.2022 od 8.00 hodin do 14.00 h.  

 
Hlasovací lístky již každý oprávněný 

volič obdržel. 
Pokud hlasovací lístek nemáte, nebo je 

poškozen ve volební místnosti 
dostanete nový. 

 
Při volbách je nutno prokázat svou 
totožnost, proto si přineste s sebou 

platný občanský průkaz. 

 

Úřední hodiny OÚ pro veřejnost: 

PO 8,00-12,00 13,00-17,00  

ÚT na objednání *    

ST 8,00-12,00 13,00-19,00  

ČT  na objednání *  

PÁ na objednání * 

 tel.č. 326 786 116  

 e-mail: obec@jivina.cz 

 web: www.jivina.cz 

 * pro návštěvu OÚ v úterý, čtvrtek a 
pátek si sjednejte schůzku na tel čísle 
326 786 116 

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

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

 

 
Obec Jivina vám nabízí 
možnost přihlášení do 
obecního (IS Jivina). 
Jedná se o zasílání 
informačních SMS o 

důležitých varováních, akcích a skutečnostech 
týkajících se života v obci.  
Příkladem je plánovaný výpadek elektřiny v 
obci. Mezi další oznámení, které budeme 
rozesílat, patří různá varování (snížená 
kvalita či odstávka vody, požáry v okolí, 
přívalové deště atd.), informace o změnách 
svozu odpadu, změny v místní dopravě a 
dopravních omezeních, a pod. 
Zařazení mezi příjemce informačních SMS 
ani jejich příjem není zpoplatněn. 

http://www.helptex.cz
http://www.ditekrize.cz
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Děkujeme členům končícího zastupitelstva obce za jejich práci v uplynulém 

volebním období. Zvlášť děkujeme starostovi panu Tomáši Pytlounovi, 

který několik volebních období svojí obětavou prací přispíval k rozvoji 

naší obce. 

V posledních letech se mimo jiné postavila nová budova mateřské školky, 

vybudovalo se víceúčelové hřiště a splašková kanalizace s čističkou 

odpadních vod. 

 Za likvidace odpadních vod nyní  platíme necelých padesát korun.  

Pokud jsme si nechávali odpadní vody odvážet na jinou čističku platili jsme 

s dopravou více než 300,-Kč za kubický metr.  

Nesmíme zapomenout na kladný vliv čističky na životní prostředí.  

Úspěšně jsme zažádali o 100% dotaci na výsadbu zeleně v obci, jedna dotace 

na výsadbu zeleně na návsi a druhá výsadba stromů pod čistírnou 

odpadních vod.  

Zkoušeli jsme i dotaci na výsadbu stromů podél silnice směr od Jiviny na 

Klášter Hradiště nad Jizerou, ale bohužel jsme nedostali souhlas od všech 

vlastníků pozemků.  

Po dvouleté covidové pauze se vrátila  Cesta pohádkovým lesem 

Děkujeme všem, 

kteří nám s 

organizací akce 

pomohli, především 

těm, kdo se desátého 

září proměnili v 

pohádkové bytosti a 

téměř stovce dětí 

vytvořili krásné 

odpoledne. 
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Krátce k úvěru obce 

Obec zainvestovala a vybudovala kanalizaci a čističku odpadních 
vod. 
 Obec neručí se žádným majetkem.  
Realizace proběhla v pravý čas. Nyní by stavba vznikala s velkými 
problémy nebo vůbec.  
K realizaci obec využila úvěr.  
 Důležité je být schopný úvěr splácet. A to obec v současné 

době je a zároveň je schopna se rozvíjet. 
 
Pokud se chcete rozvíjet je nutné využít i financování svých potřeb 
úvěrem.  
Kanalizace byla velká investice. A proto byla její část financována 
úvěrem.  
 Za 2 roky splácení se úvěr z 27 000 000 snížil na 24 00 000 

Kč. Úroková sazba je zafixována na 10 let  
 Splácení úvěru je nastaveno na 25 let. Je možné a reálné 

splatit úvěr dříve. 
 
Na posledním jednání zastupitelstva bylo shrnuto co je v plánu na 
cca dva roky: 
 výměna autobusové zastávky 
 doplnění mobiliáře obce o stoly a lavičky na hřišti, u víceú-

čelového hřiště, u školy a na návsi 
 úprava zeleně u hřbitova 
 oprava hřbitovní zdi 
 oprava márnice 
 
Stěžejní akce na nejbližší budoucnost je oprava chodníků a jeho 
prodloužení k cihelně. 
 
Obec má také schválený Územní plán a Strategický rozvojový 
plán. Dva důležité dokumenty k dalšímu rozvoji obce. 
             

 

 


