Jivinský kalendář akcí:

Základní škola a Mateřská škola Jivina a OÚ Jivina
Vás srdečně zve na vánoční setkání. Od 16 hodin
proběhne vánoční jarmark výrobků dětí ze školy
přímo v budově ZŠ. Zároveň ve venkovních prostorech za školou bude nabídka něčeho na zahřátí a také k zakousnutí.
To vše za doprovodu vánoční hudby.
V 17:00 hod se rozzáří vánoční stromek a společně s dětmi ze
Základní školy a Mateřské školy si budete moci zazpívat nejznámější
vánoční koledy.

Důležité upozornění pro všechny hospodyňky,
zkušené i nezkušené.
Proběhne soutěž o nejlepší vánočku. Svoji delikatesu můžete zaregistrovat do 17:00 hod, vyhlášení proběhne po společném zpívání.
Výherkyně získá Řád zlaté vařečky za rok 2022. Kreativitě se meze
nekladou, a jelikož je důležité se zúčastnit, všechny odvážné pekařky
čeká za účast odměna.
Sobota 3. 12. 2022 Mikulášská nadílka
Letošní Mikulášské nabídky se opět ujala Veronika Málková.
Z důvodů personálního zajištění se nadílka přesunula na víkendový den, proběhne tedy 3. 12. od 17:00 hod.
Zájemci se mohou hlásit v MŠ.
A jelikož se organizátorka brzy odstěhuje, hledáme dobrovolníky na
příští rok, kteří by byli ochotni se ujmout této tradice.
Veronice Málkové velice děkujeme za dosavadní organizaci a účast.
3. 12. 2022 Hasičská zábava
SDH Jivina Vás zve na zábavu, kde zahraje skupina Adaptace. Přijďte se pobavit
3. 12. 2022 od 20:00 hod na sál místní tělocvičny a zároveň podpořit místní spolek.

6. 12. 2022 v 16.00 proběhne veřejná prohlídka čističky odpadních vod.

Při deštivém počasí se zvyšuje nátok
vody do kanalizace v oblasti zástavby na
konci obce směrem k Neveklovicím.
Žádáme občany v této
části obce o kontrolu
svých dešťových svodů.
Voda z nich nepatří do
splaškové kanalizace.
Stoupají náklady ve
spotřebě elektrické energie a hrozí
poškození kultury bakterií v čističce
odpadních vod, které svojí činností čistí
splaškovou vodu.
To vše může mít za následek
statisícové škody.

Pevně věříme, že jde o nevědomě
způsobený problém, který bude co
nejdříve odstraněn jednotlivci, a obec tak
nebude nucena přistoupit k vyšetřovacím
krokům.
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Neděle 27. 11. 2022 Vánoční jarmark po jivinsku

V ydáv á OÚ Jiv in a

UPOZORNĚNÍ

JIVINSKÝ
OBČASNÍK

Úřední hodiny OÚ pro veřejnost:
PO

8:00—12:00

ÚT

na objednání *

ST

8:00—12:00

ČT

na objednání *

PÁ

na objednání *

13:00—17:00
13:00—19:00



326 786 116 - Obecní úřad



601 541 927—Starosta obce



e-mail: obec@jivina.cz



email: starosta@jivina.cz

Důležitá změna ve frekvenci svozu odpadu



web: www.jivina.cz

Svoz odpadu bude probíhat celoročně
pouze 1 x za 14 dní



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

Podrobnější info uvnitř

Obecní úřad Jivina děkuje všem, kteří se
podíleli na zajištění různých akcí, bez rozdílu
spolku či zájmové skupiny, děkujeme všem,
kteří přiložili ruku k dílu, zábavě či legraci.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a
poklidné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví a dobrou náladu po celý rok 2023.

Na obecním úřadě je v provozu
Czech Point – možnost výpisu z
Rejstříku trestu, založení datové
schránky, výpis z bodového
hodnocení řidičů.
Zároveň je zde možno ověřit podpisy
a listiny

Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo 21.11.2022 v nákladu 170 výtisků

Volby a současné zastupitelstvo
23. 9. a 24. 9. 2022 proběhly celostátní komunální volby. Ani naše obec nebyla výjimkou
a byli zvoleni tito zastupitelé: Leoš Málek, Jaroslav Hradiský, Ing. Vladimír Eichler,
Petr Prokop, Ivana Vaňková, Mgr. Alena Pytlounová, Marek Novák.
19. 10. 2022 se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva, kde byli jednohlasně
zvoleni Ing. Vladimír Eichler na pozici starosty a Jaroslav Hradiský na pozici
místostarosty.
Děkujeme odstupujícímu zastupitelstvu za dosavadní práci a realizaci nemalého množství
projektů a zastupitelstvu novému přejeme hodně úspěchů a síly při realizaci projektů příchozích.

FCB stránka obce
Byla založena facebooková stránka Obec Jivina, kde Vás budeme pravidelně informovat o dění v obci všeho druhu. Tato
stránka má informační charakter a věříme, že tuto tvář si zachová i nadále. Má stanovený etický kodex, kde jsou ujasněna
pravidla komunikace.
Správci stránky Vám rádi zodpoví věcné dotazy.

Na čem se pracuje

STOČNÉ
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 2. 11. 2022 stanovilo cenu stočného na rok
2023 ve výši 54,57 Kč za m3. Předpokládané náklady na stočné na rok 2023 jsou 76,36
Kč za m3. Rozdíl ve výši 21,79Kč za m3 bude dotován z obecního rozpočtu.
Cena stočného za
m3 pro obyvatele

Dotace z rozpočtu
obce

Skutečná cena za m3 v roce 2023

54,57 Kč

21,79 Kč

76,36 Kč

K 31. 12. 2022 končí kontejnery na tříděný odpad typu „zvon“ a budou nahrazeny
plastovými kontejnery 1100 litrů na plast a papír a plechovými na sklo.
Průběh výměny bude následující: před koncem roku se navezou nové kontejnery a
zvonové se odvezou v prvním lednovém týdnu.
Sklo se již nebude třídit na barevné a čiré, bude jeden kontejner. Nové kontejnery budou pronajaté a v nejbližší době požádáme o vlastní z dotačního programu.
Zároveň se z dotačního programu upraví místa pro kontejnery u okálu a u hasičárny.

ODPADY

Místa pro třídění odpadu

Od roku 2023 dochází k výraznému navýšení ceny svozu odpadu ze strany dodavatele.
Proto se zastupitelstvo obce na svém jednání dne 2. 11. 2022 usneslo na svozu ve
frekvenci 1 x za 14 dní a to celoročně.

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

Poplatek za komunální odpad v roce 2023 bude ve výši 800,- za 1 osobu s trvalým
pobytem v obci Jivina a rekreační objekt.

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

Pro občany, kterým popelnice z důvodu topení tuhými palivy nebude stačit, bude na
čistírně odpadních vod přistaven kontejner. Tam bude možné popel vysypat. Systém
"otevírací doby" bude upřesněn podle počtu zájemců. Je nutné, aby se tito zájemci
přihlásili na OÚ a to v běžných úředních hodinách.
Cena svozu odpadu 1x za 14 dní pro rok 2023 (1 občan)

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

Cena pro 1 obyvatele
800 Kč

Dotace
z rozpočtu obce
150 Kč

Skutečná cena za 1 obyvatele
950 Kč

Pokud by se zachovala stávající frekvence vyvážení, skutečná cena svozu
v roce 2023 by činila 1.600 Kč.
Tuto částku by museli pokrýt občané, samozřejmě s pomocí obce. Zastupitelstvo tuto
variantu shledalo značně finančně zatěžujícím jak pro občany, tak i pro obec a
přiklonilo se k variantě uvedené výše.

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

