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Slovo úvodem

ám  to  privilegium,  že  v  každém
zpravodaji píši první příspěvek. Tuto

výsadu  jsem  si   při  zrodu  Jivenského
zpravodaje  vydobyl  jako  jeho
„šéfredaktor“  a  „editor“  (uvozovky  jsou
zde zcela záměrně, své snažení o obecní
noviny nedávám na stejnou úroveň těmto
profesím).  Pokaždé  se  snažím,  aby
v úvodu byla zmíněna témata, kterými se
zabývají  autoři  dalších  článků  v  daném
čísle.  Při  hledání  inspirace  pro  tento
úvodník  jsem  si  přečetl  všech  osm
minulých „slov úvodem“. Ve většině z nich
jsem psal o vodě. A vlastně to ani není
překvapující, neboť voda je pro život ten
nejdůležitější  element.  Myslím,  že  každý
zastupitel  má  upřímný  zájem  na  tom,
abychom  všichni  měli  dostatek  kvalitní
pitné  vody.  Naše  obec  ale  nemá
neomezené  finanční  prostředky  na  to,

M abychom  mohli  vyhovět  jakémukoli
požadavku ze strany našich občanů. Proto
se  snažíme  nalézt  nějaké  východisko
schůdné pro všechny zúčastněné strany.
Takový  kompromis  se  nerodí  zlehka,
může  se  tak  zdát,  že  nemáme  zájem
problém řešit. Je potřeba konstruktivního
a aktivního přístupu z obou stran. Pasivní
čekání  a  kritika  určitě  nepřinesou  lepší
a rychlejší  řešení.  Ač  to  třeba  někoho
překvapí,  zastupitelé  jsou  obyčení  lidé,
kteří  se  dobrovolně  rozhodli  ve  svém
volném čase   řešit  problémy ostatních.
Každý  obyvatel  obce  má  možnost
kandidovat  ve  volbách  do  obecního
zastupitelstva a tuto činnost si vyzkoušet
„na vlastní kůži“. Věřím, že v podzimních
volbách  budeme  mít  možnost  vybrat  ty
nejlepší.

Ondřej Votruba 

Sloupek pana starosty

ážení  spoluobčané,  skončil  nám  rok
se  šťastnou  sedmičkou  na  konci

a všichni dobře víme, že roky s magickou
osmičkou  přinášejí  významné  změny.  Je
prý  s  nimi  spojeno  něco  osudového,
dějinného.  My  na  prahu  takového  roku
stojíme, tak doufejme, že bude významný
jen v dobrém.

V

Pojďme  si  nyní  ale  zhodnotit ten  rok
uplynulý. Já  ho  hodnotím  jako  velmi
úspěšný.  Podařilo  se  nám  zrealizovat
většinu  připravovaných  projektů,
probíhalo  spoustu  sportovních
a společenských  akcí  a  akcí  pro  děti.
Na některých  se  podílela  obec
spolupořádáním  nebo  jen  finančním
příspěvkem.
V uplynulém roce  jsme  dokončili  úpravy

vnitřních prostor obecního úřadu. Pokud,
tak  jako  loňský  rok,  dostaneme  dotace
z krajského  úřadu,  budeme  pokračovat
v opravě  fasády  a  klempířských  prvků.
Od vstupu  tak  špatně  fasáda  nevypadá,
ale  z boku  spadla  část  římsy  a  vlivem
špatně  provedených  dešťových  svodů
zatékalo do fasády na zadní straně úřadu.
Tam je fasáda v hodně špatném stavu.
Podařilo  se  dokončit  autobusovou
zastávku,  autobus  jezdí  jako  pravidelná
linková  doprava  s licencí,  na  základě
uzavřené smlouvy.
Dokončila se úprava návsi  kolem křížku.
S touto  úpravou  se  zabudoval  držák
na stavění májky a letos tedy nebudeme
muset poprvé kopat jámu.
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Provedli jsme pasport dopravního značení
a  úpravu  dopravního  značení  dle
schváleného projektu.
O vrtech pro zásobení pitnou vodou jsem
psal v minulém zpravodaji. Nyní budeme
kupovat  pozemky  v blízkosti  vrtu  pro
centrální zásobování obce. Je to z důvodu
projektování ochranného pásma. Na vrtu
pro Vyhlídky bude nyní pokračovat čerpací
zkouška. 
Otázka  kanalizace  pro  část  Vyhlídky  je
pořád  otevřená.  Na  prvním  zasedání
zastupitelstva letošního roku byl stanoven
následující  postup, který je  již  postupně
plněn. V průběhu ledna a února provedla
obec  informační  kampaň  ohledně
kanalizace  s  vysvětlením  podmínek.
Občané Vyhlídek předložili dotazy a obec
formou letáčků odpověděla. 
Následně  bude  jednáno  s  každou
domácností zvlášť, zda se bude projektu
účastnit.  Tato  jednání  budou  provádět
dva  zastupitelé  obce  s účastí  zástupce
Vyhlídek.  Vše  toto  konáme  hlavně
z důvodu, že názory občanů Vyhlídek jsou
nejednotné,  a  proto  chceme  dospět
k ucelenému názoru. Musíme si uvědomit,
že tato akce bude realizačně zasahovat  

přes  dvě  volební  období  a  finančně
možná  i  tři  volební  období.  Bude  se
jednat o zadlužení obce na dobu osmi až
deseti  let.  Ke  všem  těmto  aspektům
musíme  přihlížet.   Nyní  vychází  náklady
na  jeden  připojovaný  objekt  cca
250.000,-Kč.  Je  pravdou,  že  je  to
investice do budoucnosti,  ochráníme tím
životní  prostředí  a  zajistíme  rozvoj  této
části  obce,  ale  na  druhou  stranu  se
musíme chovat jako dobří hospodáři. 
Jak  vidíte,  problematikou  občanské
vybavenosti  Vyhlídek  se  zaobíráme  od
počátku  tohoto  volebního  období,  kdy
bylo  ze  strany  jejích  občanů  přednostní
záležitostí  zajištění  pitné  vody.  Dle  toho
se  navrhl  a  schválil  Místní  program
obnovy  venkova.  Když  už  se  vyvrtala
studna tak, jak bylo od samého začátku
plánováno,  přišli  obyvatelé  Vyhlídek
s výzvou, že je v současné době nejlepší
možnost získat dotace na odkanalizování
této  části  obce.  Byla  to  ale  mediální
bublina,  se  zaměřením  na  čištění
odpadních  vod  separátně  pro  jednotlivé
domy.  Přesto  jsme  připravili  studii,  pro
kterou  si  podklady  dali  sami  obyvatelé
Vyhlídek  a  prostřednictvím  svého
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zastupitele  p.  Karla  Filipa  jednali  i  se
zpracovatelem  této  studie.  Když  už  je
zřejmé,  že  se  podnikly  kroky  ohledně
kanalizace, je na pořadu dne komunikace
mezi Jivnem a Vyhlídkami. Myslí si někdo,
že je možné tohle vše zrealizovat za čtyři
roky  našeho  mandátu?  Vždyť  Vyhlídky
jsou součástí  obce od roku 1993 a proč
jsme kritizováni zrovna my, kteří se snaží
situaci  řešit?  Jsou  to  přece  obrovské
investice  pro  náš  rozpočet  a  velká
zodpovědnost při  zadlužování  naší  obce,
proto ta rozhodování nejsou jednoduchá,
to si musíme uvědomit. A jak se říká „Ani
Řím  nepostavili  za  jediný  den“,  tak  je
třeba trochu trpělivosti  při  řešení  těchto
problémů, které se neřešily padesát let.
Takže pokud bude domluven dostatečný
počet  připojitelných  objektů
a odsouhlasen  rozpočet  na  tlakovou
kanalizaci  s krajským  úřadem,  bude
zadána  ke  zpracování  projektová
dokumentace  a  inženýring  (územní
a stavební  povolení).  Zahájení  prací  se
předpokládá  v roce  2019,  rozděleno  dle
možnosti financování do tří let. 
Pro  letošní  rok  připravujeme  k  realizaci
další  projekty  a  akce,  které  občanům
pomohou a doufám, že je i potěší.
Co se týká stavebních akcí, je to, jak jsem
uvedl  výše,  oprava  fasády  obecního
úřadu, připojení nového vrtu do systému
zásobení  obce  vodou,  dokončení  vrtu

na Vyhlídkách,  připravujeme  projekty
na rekonstrukci  části  vodovodního  řadu
od  vodojemu  severozápadním  směrem,
oprava  hráze  Stávku  s bezpečnostním
přelivem a  v případě  úspěšného jednání
ohledně  kanalizace  na  Vyhlídkách,  bude
zadána  na  základě  výběrového  řízení
projektová dokumentace.  
A nyní se dostávám k akcím, které by vás
mohly  potěšit.  Jedná  se  o  společenské
a kulturní  akce,  jejichž  celkový  přehled
bude  uveden  na  poslední  straně  tohoto
zpravodaje. Rád bych vás pozval na akce,
které  pořádají  jivenské  maminky
s přispěním naší obce pro malé jiveňáčky.
Tyto  akce  se  těší  velkému  zájmu
a zúčastňuje se jich více a více dětiček. 
Na  co  pro  letošní  rok  nesmím
zapomenout,  jsou  oslavy  640  roků
od založení  obce  a  120  let  od  založení
Sboru dobrovolných hasičů v Jivně.
Chtěl  bych poděkovat vám, občanům za
spolupráci,  za  trpělivost  v  řešení
některých  věcí,  chci  ocenit  práci
dobrovolných  hasičů,  maminek  i  všech
ostatních  za  uskutečnění  celé  řady
příjemných  kulturních,  sportovních
a volnočasových  akcí,  které  přinášejí
do života  nám všem zpestření  a  naději,
že jsou  lidé,  kterým  na  Jivně  záleží
a obětují svůj volný čas pro ostatní. 

Pavel Halámka

Volba prezidenta republiky

 lednu  proběhla  obě  kola  volby
prezidenta  republiky,  výsledky  za

jivenský volební okrsek jsou následující:
V
Prvního kola ze zúčastnilo 180 voličů, 179
jich  odevzdalo  platný  hlas.  Nyní  uvedu
kandidáty  dle  počtu  obdržených  hlasů:
Miloš  Zeman  65  hlasů,  Jiří  Drahoš  25,
Michal Horáček 25, Pavel Fišer 21, Marek

Hilšer  19,  Mirek  Topolánek  16,  Petr
Hannig  3,  Vratislav  Kulhánek  3,  Jiří
Hynek 2.
Druhého  kola  se  zúčastnilo  181  voličů,
180 jich odevzdalo platný hlas. Výsledek
druhého kola: Miloš Zeman 94 hlasů, Jiří
Drahoš 86 hlasů.

Ondřej Votruba
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Vyhlídky z druhého konce jinak

sem  nucen  reagovat  na  článek
místostarosty obce Jivno p.  O. Votruby

v JIVENSKÉM  ZPRAVODAJI  č. 3.  z
listopadu  2017,  pod  názvem  „Vyhlídky
z druhého  konce“,  kde  čtenářům
předkládá jakousi svou verzi (doufám, že
jenom svou) závažných problémů v části
Vyhlídky.

J

Z obsahu tohoto  článku  mám obavy,  že
p. místostarosta  se  vrací  k osvědčené
taktice  předchozích  OÚ  a  to:  „Vyhlíďáci
neví, co chtějí, nedokážou se dohodnout“
a tak nebude nic.
Samozřejmě  nikde  není  100  %  názor
obyvatel.  Já myslím, že ani v samotném
Jivně  ne.  Ostatně  občané  Vyhlídek  dali
svůj  názor  dostatečně  najevo  ve  dvou
peticích předaných na OÚ Jivno.
Co mne v tomto článku nabudilo, je názor
p. místostarosty na svého kolegu p. Karla
Filipa.  V článku  ho  nazývá  jakýmsi
„mluvčím“.  Nevím  jak  na  tento  „titul“
přišel.  Pan  K.  Filip  je  řádně  zvoleným
zastupitelem  obce  Jivno,  žijícím  v části
Vyhlídky a tudíž kolegou p. místostarosty
(mimochodem při  volbě obdržel  nejvyšší
počet  hlasů)  a  z tohoto  titulu  také  řeší
oprávněné  požadavky  občanů  Vyhlídek.
Věřím,  že  kdyby  stejné  problémy  jaké
jsou na Vyhlídkách, byly v Jivně, zachoval
by  se  stejně.  Je  proto  zbytečné  a
nešťastné  zpochybňovat  jeho
věrohodnost  a  kompetentnost  ať  při
jednáních OÚ nebo dokonce veřejně.

Ale to není to hlavní, proč jsem se rozhodl

reagovat  na  článek  p.  místostarosty.
Daleko  zarážející  je  jeho  tvrzení,  cituji:
„Při  jednáních  jsme  se  začali  dovídat
informace,  které  ne  zcela  odpovídají
směru,  který  prosazuje  K.  Filip“.  Pro
upřesnění.  Tento  „směr“  je  vybudování
základní  občanské  vybavenosti
na Vyhlídkách.  Je  velká  škoda,  že  pan
místostarosta  zapomněl  v článku
konkrétně  uvést,  od  koho  a  jaké
informace získal, jaké jednání a kdy vedl.
Po  uvedení  tohoto  článku  jsem  jednal
o tvrzení  p.  místostarosty  s převážnou
většinou  obyvatel  Vyhlídek  a  nikdo
jakékoliv  jednání  či  kontakt
s p. místostarostou  nepotvrdil.  Později
p. Votruba sdělil, že se jednalo o 2 (slovy
dva)  obyvatele  Vyhlídek.  Jedna usedlost
z těchto  dvou  si  musela  problém
kanalizace  a  vodovodu  (  za  nemalé
finanční  prostředky)  díky  nečinnosti
předchozích  OÚ  vyřešit  sama  a  to  pro
občasnou  několikadenní  přítomnost
několika  desítek  návštěvníků  související
s duchovním zaměřením jejich komunity.
Vyhlíďáci se nevyhýbají žádné debatě. Ale
jak říká klasik: „ Kdyby nám to mluvení
ráčilo do rukou přejíti...“
Jinak  mohu  p.  místostarostu  ujistit,  že
argumentace  p.  K.  Filipa  jsou  pravdivé.
Skutečně  si  vozíme  pitnou  vodu
v kanystrech a že zde chybí v 21. století
základní občanská vybavenost   (vodovod
a kanalizace), to p. místostarosta a celý
OÚ jistě ví. 

Jaroslav Staněk , Vyhlídky

Vyhlídky z druhého konce – ještě jednou jinak

ejsem zastáncem ujasňování  názorů
přes  média.  Celý  život  dávámN přednost  jednání  „z  očí  do  očí“.  Přesto

bych dnes rád udělal výjimku a několika
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větami bych chtěl reagovat na příspěvek
pana  Jaroslava  Staňka  „Vyhlídky
z druhého  konce  jinak“.  Nevím,  proč
autora tolik  „nabudilo“,  že  místostarosta
obce O. Votruba nazval K. Filipa (kterého
si  jinak  velmi  vážím)  mluvčím  Vyhlídek.
Co je na tom špatného? Vždyť Karel na
Vyhlídkách  žije,  je  ve  styku  s  místními
občany  a  tak  má  pochopitelně  nejblíž
k jejich problémům. Je tedy zcela logické,
že na jednáních zastupitelstva obce řeší
téměř výhradně problémy Vyhlídek. Takže
dle  mého  názoru  není  na  tomto
pojmenování  nic  degradujícího  nebo
hanlivého.  Nikdo  při  jednáních
nezpochybňoval  jeho  věrohodnost  nebo
kompetentnost.  Myslím si  však,  že pana
Staňka  více  trápí  problém  v  základní
občanské vybavenosti  v  této části  obce.
Je  logické,  že  při  řešení  tak  závažného

problému, jako je voda a kanalizace, se
musí brát v první řadě na zřetel finanční
náklady  a  možnosti  obce  a  ne  jen
několikrát  měnit  původní  a  domluvený
postup  dle  přání  místních  občanů.  Je
skutečností,  že  v  předchozích  volebních
obdobích pracovali  v zastupitelstvu obce
rovněž  občané  Vyhlídek  a  tak  dnes
vyčítaná  nečinnost  zastupitelstev
z minulých  let  padá  i  na  jejich  bedra.
Co se  však  posledních  roků  týká,  jak
starosta,  tak  i  místostarosta  se  tomuto
problému věnují a bylo by naprosto nefér
jejich  snahu  jakýmkoliv  způsobem
zpochybňovat.  O  tom,  že  dořešení,
respektive  vyřešení  tohoto  úkolu  je  běh
na dlouhou trať, snad nepochybuje nikdo
z občanů Jivna.

Zdeněk Jarolím – zastupitel obce

Jak jsme hospodařili v roce 2017

 roce  2017  byl  příjem do  obecního
rozpočtu  5.559.000,-Kč  a  výdaje  ve

výši 5.151.000,- Kč.  
V
Zůstatek  na  účtech  k  31.  12.  2017: 
1.131.000,-Kč.
Ke  konci  roku  2017  mělo  Jivno  již  339
občanů.  Byly nám přiděleny neinvestiční
finanční  prostředky  na  stavební  opravy
části  budovy obecního úřadu –  ve výši
220 000,- Kč.
Na  volby  do  Poslanecké  sněmovny
Parlamentu ČR bylo obci Jivno přiděleno

22 000,-  Kč,  z nichž  bylo  vyčerpáno
10 241,16 Kč a zbývajících 11 758,84 Kč
bylo vráceno ve finančním vypořádání.
Dále jsme obdrželi neinvestiční dotaci ve
výši 10 000,- za účelem zajištění projektu
„JSDHO  Jivno  –  nákup  vybavení“  na
nákup  zásahových  přileb  –  tyto
prostředky byly vyčerpány. 
Od SFŽP jsme obdrželi  zálohovou dotaci
ve výši 446 069,- Kč. Jedná se o finance
na zajištění vrtů. 

Pavel Halámka

Změna územního plánu

 loňském roce jsme dne 2. května na
XVII. Zastupitelstvu obce odsouhlasili

pořízení  změny  č. 1  územního  plánu
Jivno. Posléze byl, na základě výběrového
řízení, vybrán zhotovitel. 

V Dne  18.  září  byl  projednán  a  schválen
Návrh zadání změny územního plánu č. 1
Jivno a předán zhotoviteli.  Ten připravil
návrh změny č. 1 územního plánu Jivno
v katastrálním území Jivno, pro společné
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jednání  s dotčenými  orgány,  krajským
úřadem  a  sousedními  obcemi.  Toto
jednání  se  bude  konat  11.4.2018  a  je
neveřejné.
Návrh změny č. 1 územního plánu Jivno
je  připraven  k  nahlédnutí  na  Obecním
úřadu Jivno. A dále je návrh vystaven na

www stránkách obce.
Po  ukončení  a  vyhodnocení  připomínek,
dojde  k dohadovacímu  řízení  a  posléze
k připravení  návrhu  na  veřejné
projednání.  Následně bude možno vydat
územní plán. 

Pavel Halámka

Vesnice roku

 tomto týdnu jsem projížděl vesnicí,
která měla kromě označení na svém

okraji  ještě  ceduli  Vesnice  roku.  A  tak
jsem začal  přemýšlet:  Jak  je  to  s  mou
rodnou vesnicí Jivnem?

V

Bylo  by  to  pěkné,  mít  takovou  ceduli
u vjezdu  do  vsi.  Nakonec  –  mnohé  se
v centrální  části  obce  udělalo,  zkrásnělo
a změnilo  k  lepšímu.  Je  tu  však  něco,
co brání  podání  přihlášky  do  soutěže
o Vesnici  roku.   Vyhlídky  –  místní  část
obce  Jivno,  kde  žije  více  než  pětina
obyvatel.  Kde  dovážíme  mnozí  vodu  na
pití  v  kanystrech,  kde  máme  problémy

s žumpama,  kde  stále  nejsou  kvalitní
cesty  ke  všem  obydlím.  Nehledě  na
spojení  s  centrální  částí  obce.  Tam  by
případná  komise  Vesnice  roku  musela
kličkovat mezi výmoly.  
Je  tedy  Vesnice  roku  Jivno  jenom
nesplnitelný  sen?  Vidím  to  naopak  jako
výzvu a věřím, že je to reálné.  Bylo by
hezké  v  roce  2022  podat  přihlášku  do
soutěže a za rok připevňovat ceduli Jivno
Vesnice roku 2023 u vjezdů do obce. Do
té  doby  se,  věřím,  podaří  vodovod,
kanalizaci a cesty zbudovat.

Karel Filip 

Vítání občánků.

odruhé chceme přivítat malé občánky,
narozené  v naší  obci.  Termín  máme

stanoven na 28.4.2018. Byl bych rád, aby
mě kontaktovali  rodiče dětí,  kteří  budou

P mít  zájem  o  přivítání  svého  dítěte
narozeného v naší obci od data 1.4.2016. 

Pavel Halámka

Za panem  Pflegerem

en  několik  dnů  před  nedožitým
osmdesátým osmým rokem a zároveň

svátkem, který slavil  vždy ve stejný den
jako  narozeniny,  jsme  se
v českobudějovickém  krematoriu
naposledy   rozloučili  s  panem  Josefem
Pflegerem.  Celý  svůj  bohatě  naplněný
život  prožil   v  nejstarším domě č.p.  15
v místní  části  Vyhlídky.   Během  života

J vykonával  mnohé pracovní funkce, které
mu  svěřovali  pro  jeho  šikovnost
i obětavost.  Pro  Jivno  byla  určitě
přínosem   jeho  několikaletá  funkce
předsedy  Městského  národního  výboru
Rudolfov, kam naše obec spolu s dalšími
menšími obcemi tenkrát  patřila. Nebál se
žádné  práce  a i v  této  funkci  dokázal
obléci montérky a přiložit ruce k dílu. Byl
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dlouholetým  rybářem,  pracovníkem  ve
sportu  a nadšeným  cestovatelem.
A hlavně včelařem. Včelařství se věnoval
až do konce svého života a pro jeho med
přicházeli  nejenom  lidé  místní.  Dokázal
poradit  i  začínajícím  včelařům.  Měl  živý
zájem o místní dění a když se na Vyhlídky
někdo přistěhoval, byl to vždy právě on,
který poradil a pomohl. Jsem rád, že jsem

mohl   v  loňském  roce  udělat  s  panem
Pflegerem  rozhovor  pro  tento  náš
zpravodaj  a  je  mi  jen   líto,  že  se
nedostane  na  domluvené  pokračování.
Pan  Pfleger  bude  chybět  nejen  své
manželce a své rodině, ale i všem nám -
jeho sousedům a známým. Buď čest jeho
památce!

Karel Filip

Přehled akcí jaro a léto 2018

31.3.2018 
15:00

Velikonoční hledačka o poklad zajíce Zrzindy

12.4. – 15. 4. 
2018

Úklid příkopů okolo cest

21.4.2018 Svatovojtěšská pouť, mše sv. od 14.00, 

zábava od 15.00 a od 19.00 k tanci

28.4.2018 Vítání občánků 

30.4.2018 Stavění májky

26.5.2018 Běh okolo Jivna a Hlincovky

a posezení pod lípou s kapelou Rokeři

9.6.2018 
15:00

Dětský den,

(soutěže, skákací hrad, kejklíř Pupa)

14.7.2018 Jivenský triatlon o pohár starosty obce

17.8. - 18.8. 
2018

Oslavy 640 let založení obce a 120 let založení 
dobrovolných hasičů

Jivenský zpravodaj, vydává Obec Jivno, Jivno 34, 37371, vydáno dne: 27.03.2018
registrováno Ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E22102. Vychází třikrát do
roka. Uzávěrka příštího vydání je 20.06.2018, kontakt: zpravodaj@jivno.cz .
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