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Vážený pane starosto,

jménem Jivina klubu mi dovolte reagovat na Vaší výzvu uveřejněnou v posledním obecním
zpravodaji, týkající se podpory spolků.

Jivina klub je spolek ,kteni se převážně věnuje pořádání akcí pro děti i pro dospělé všech věkových
kategorií. Např. Drakiáda , Sousedské posezení, Živý betlém, Autobusový zájezd atd.

Dále se snažíme obnovovat a udržovat tradice společenskými akcemijako je např. masopustní
průvod a následná masopustní zábava.

Mezi naší dalšíčinnost patří péče o vzhled obce Jivina' Každý rok provádíme menší opravy a čištění od
náletů a rákosu v jivinském rybníku.

Nabízenou finančnípodporu bychom rádi použili na výsadbu zeleně na dětském hřišti na Jivině.

Jednalo by se o živé ploty podél silnic,které by snížily prašnost a zároveň zabránily vběhnutí dětído
vozovky. Dále bychom vysadili2 -3 stromy mezihernímiprvky, které byv budoucnu tvořilytrochu
stínu.

Uvažujeme také o venkovním stole pro stolnítenis, aby i děti ,které odrůstajíz dětského hřiště měly
v obci možnost sportovního vyžití.

Nabízenou finanční částku / max. 20 tis. Kč/ bychom po odsouhlasení záměru čerpali prostřednictvím
proplácenífaktur z obecního účtu.

Děkujeme

Miroslav Fiala - jednatel klubu 30.5.201,4
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Dětské hřiště Jivina - sADoVNlcxÁ Úpnnvn

souPls MATERIALÚ A PRAci
Zpracoval : lng. Petr Halama, DlKÉ ZAHRADY s.r.o.

Zkrácený popis - botan. název

sPEclFlKAcE l'.RosTLlNNÝ MATERlÁL
sTRoMY LlsTNATÉ

počet MJ

1001120 cm

Zkrácený popis - botan. název

Mulcovací kúra - vrstvy 8 cm ,132 m2
nad 2 m' prům 6 cm na ukotvení

dřevin s balem D do 20 cm, v rovině
dřevin s balem D do 50 cm. v

Ddo10cm.dl.do3m

hmot pro sad' a kraj. účely dle kat'

osTATNí MATERÁLY
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sto|xí tenis - Venkovní ] Etan.cz

Etan.cz * sToLNÍ TENIS .& stolní tenis - venkovní

NEJPRo-DÁv_Au'Ě;-š-Í_verwovnÍ srŮl TEcTo oUTDooR 8590 Kč !!!
DOPRAVA ZDARMA!!!

Venkovní pingpongové stoly té nejvyšší kVállty od francouzského výrobce cornilleau s.a's.

Évropský výrobce poskytuje na vétšinu těchto stolů zá'rrr'ČnÍ_dobultoha Na désky z pryskyřlce, llmiž
jsou vybaveny venkovní typy stolů - řada sPoRT - se wtahuje prodtoužená zÁnuxl až to LEŤ
(deformace, rozlepení, či setření bílých pruhů). _ VÍce lnfo ohledně záruční doby najdet€ u
konkrétního pingpon9oVého stolU'
Všechny pingpongové stoly cornilleau řady sPoRT jsou dále vybaveny:
DsI - patentovaný bezp€čnostní systém, který umožňuje automatické uzaměení stolu a to na
jakémkoliv hracím povrchu, tento systém brání nechtěnému rozložení / složení stolu.
coMPACT TEcHNoLoGY@ je inovační sklápěcí systém, kteď zabraňuje nechtěnému rozložení stolu, a
ulehčuje rozkládání a skládání pingpong stolu. Jedinou automatlckou pákou ovládáte sklápění desky. Při
sklápění desek se současně narovnávají nohy stolu.

všechny stoly dodáváme v rozloženém stavu v Ploché kfabici s českým návodem k
montáži.

Na všechny stoly na stolní tenis DoPRAVA ZDARMA!!!

stůl na stolní tenis cornilleau PRo 510 stůl na stolní tenis cornilleau sPort 2oo
outdoor

Výrobce:

fllířT cornllleau - Francle
. I a- Prodejni cenal

] 13 690,00 Kč
, přidat do košÍku

Venkovní stůl na stolní tenis. DoPRAVA ZDARMA! i Venkovní stůl na stolní tenis. DoPMVA ZDARMA!

http :i/www.etan. czlstolni-tenis/stolni-tenis-venkovni/

outdoor
t VýrobceI

Cornilleau - Francie
Prodejní cena I

21 990,00 Kč
Přidat do košíku

stůl na stolní tenis cořnilleau sport
30oM outdoor modrý

Výrobce:
f,ffi Lornneau - rrancre
I T /ll Prodeinícena:

14 39o,o0 Kč
Přidat do košíku

Venkovní stůl na stolní tenis. DoPMVA ZDARMA!

stůl na stolní tenis cornilleau sport
30oM outdoor zelený

Výrobce:
Cornilleau - Francie

Prodejní cena:
15 790'00 Kč

Přidat do košíku

Venkovní stůl na stolní tenls. DoPMVA ZDARMA!

stůl na stolní tenis cornilleau sport
400M outdoor šedý

Výrobce:
Cornilleau - Francie

Prodejní cena:
16 290'00 Kč

Pňdat do košíku

Venkovní stůl na stolní tenis. DoPMVA ZDARMA!

stol na stolní tenis cornilleau sport
sooM outdoor šedý

Vyrobce:
Cornilleau - Francie

Prodejní cena:
18 39o,o0 Kč

Přidat do košíku

stůl na stolní tenis cornilleau sport
300M outdoor šedý

Výrobce:
Cornilleau - Francie

Prodejní cena:
13 490'00 Kč

Přidat do košíkU

Venkovní stůl na stolní tenis. DoPMVA zDARMA!

stůl na stolní tenis cořnilleau sport
40oM outdoor modÍý

Výrobce;
Cornilleau - Francie

Prodejní cena:
16 29o'oo Kč

Přidat do košíkU

Venkovní stůl na stolní tenls' DoPMVA ZDARMA!

stůl na stolní tenis cornilleau sport
5ooM outdoor modrý

Výrobce:
Cornilleau - Francie

Prodejní cena:
18 39o,oo Kč

Přidat do košíku

Venkovní stůl na Štolní tenls. DoPMVA ZDARMA!

stůl na stolní tenis cornilleau sPoRT
ONE outdoor

{1 erooeinicena: 9 99o,oo Kč
: Přidat do košíku

'Venkovní stůl na stolnl tenls. DoPMVA ZDARMA!
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Venkovní stůl na stolní tenis. DoPMVA ZDARMA!
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