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Slovo úvodem

T

oto číslo zpravodaje se z velké části
věnuje Vyhlídkám. Tuto místní část
naší obce, tak jako nás všechny, postihlo
loňské sucho. Vyhlídky se potýkaly se
špatnou
kvalitou
vody
a
jejím
nedostatkem i v letech, kdy sucho nebylo.
Vloni v létě ale studny na Vyhlídkách
vyschly. Přeji tedy na prahu letošního léta

nám všem, aby v příštích měsících byly
kromě krásných slunečních dnů i některé
dny deštivé a aby jejich poměr byl
vyvážený tak, abychom si mohli říci, že
léto se vydařilo a žádné sucho nenastalo.
Tak tedy krásné léto všem.
Ondřej Votruba

Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, už je to rok, co se
vám do rukou dostalo první číslo
Jivenského
zpravodaje.
Jeho
prostřednictvím vás informujeme o tom,
co se během posledního čtvrtletí povedlo
vybudovat nebo opravit, na čem se právě
pracuje, jaké obecní akce se organizovaly,
ale také vás v něm seznamujeme
s dalšími plány do budoucna. Především
se to týká akcí kulturních a realizačních,
které slouží k zajištění chodu obce a
zabezpečování potřeb obyvatel.
V uplynulém
čtvrtletí
považuji
za
nejdůležitější
investiční
akci
Jivna
vybudování posilovacího vrtu. Vzhledem
k tomu, že se protáhla realizace vrtných
prací, proběhlo vybudování zhlaví a
propojení vrtu do vodojemu až letos na
jaře. Činnosti na sebe musejí navazovat a
vše potřebuje svůj čas. V současné době
je vrt s technologií ve zkušebním provozu.
Co se týká havarijního zásobování
Vyhlídek
vodou
na
posledním
zastupitelstvu byla vybrána firma na
zrealizování vrtu. Na místo, ze kterého
budoucí vrt napojíme, je již přivedena
elektřina.
Další rozsáhlou akcí je vybudování
dětského hřiště, se kterým zároveň
upravujeme prostranství kolem obecního

úřadu. Bylo nutné vyřešit parkování
traktoru, jelikož jsme o možnost
dosavadního parkování přišli, ale také
jsme potřebovali prostor pro kontejnery
na tříděný odpad. Zpracoval jsem
jednoduchý záměr, jak by se dalo
prostranství využít. Byly odstraněny dvě
polorozpadlé kolny a v současné době se
provádí příprava podloží pro postavení
plechové garáže, komunikace a odstavné
plochy pro kontejnery. Zároveň se buduje
podklad pro dětské hřiště a oplocení.
S realizací nám pomáhají firmy, které
dlouhodobě s obcí spolupracují. Podařilo
se mi zajistit dar od E.ONu ve výši 50 tis.
Kč. Předpoklad ukončení této akce je do
konce srpna.
Pracujeme na dokončení úprav části
obecního úřadu. Proběhlo několik názorů
a návrhů, jakým způsobem využívat tyto
prostory. Na školku je tento prostor malý
- nabízí se dětská skupina a využití
prostoru pro volnočasové aktivity (pro
maminky s dětmi, cvičení pro ženy
apod.). Jak jsem již uvedl v minulém
zpravodaji, očekáváme jakékoliv návrhy
k využití těchto opravených prostor.
Ještě několik vět k dopravě – bylo
dokončeno nové dopravní značení v obci
za účelem snížení rychlosti a zatížení nově
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opravených komunikací a byla opravena
komunikace
k parkovišti
u Mrhalu.
Pokračoval jsem v dalších jednáních se
zástupci Dopravního podniku České
Budějovice
k zajištění
autobusové
dopravy do obce. Z jejich strany bylo
zpracováno ekonomické vyhodnocení
nákladů na provozování dopravy pro
potřeby Jivna, Adamova a Hůr. Ta částka
je však neadekvátní, takže ve spolupráci
se starosty dále hledáme jiné odpovídající
řešení.

občánků, které jsme mohli vítat, bylo
přihlášeno devět dětí a z toho se nakonec
zúčastnilo sedm dětí s rodiči. Tato akce se
vydařila a přivítaní občánci při této
příležitosti dostali pamětní list, malý dárek
a maminky kytičku. Fotky z této akce byly
uveřejněny
i
v Českobudějovickém
deníku.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem
krásné léto a dětem co nejlépe strávené
prázdniny.
Pavel Halámka

Z kulturních akcí obce bych rád vyzdvihl
vítání občánků. Z možných třinácti

Požadavek občanů Vyhlídek

D

ne 13.6.2016 obdržel starosta naší
obce dokument podepsaný bezmála
třiceti občany Vyhlídek. Přikládáme jeho
doslovný přepis:
„Dotaz a požadavky občanů Vyhlídek:
Jak je patrno z dění obce, jsme neustále
opomíjeni
co
se
týče
občanské
vybavenosti. Několik desítek let je na
Vyhlídkách havarijní stav s pitnou vodou a
kanalizací. Cesta, která se opravovala
ještě za pana starosty Makovce, není
dodnes dodělaná. Zatímco v Jivně jsou
budovány asfaltové cesty a inženýrské
sítě i do oblastí s malým počtem stálých
obyvatel, žádný OÚ od znovu připojení
Vyhlídek k obci Jivno, nebyl schopen ani
ochoten vybudovat kvalitní spojovací
cestu mezi oběma částmi. Stále jenom

slyšíme, proč to nejde.
Nejdůležitější je ale pro Vyhlídky
zásobování pitnou vodou a kanalizace.
Vypadá to, jako že OÚ nechce tento
problém řešit a tím vlastně brání dalšímu
rozvoji Vyhlídek (nová výstavba). Někdy
nám to připadá, že ani nejsme součástí
Jivna (i když při odbočení na Vyhlídky
muselo být na ceduli napsáno JIVNO).
Když v důsledku sucha došlo k
přechodnému úbytku vody v Jivně,
okamžitě to bylo řešeno a vyřešeno, jako
havarijní situace bez ohledu na náklady.
Což je v pořádku, pokud se takto
postupuje v rámci celé obce, tj. i
Vyhlídek. V poslední době se na Jivně
budovaly např.:
– cesty k Mrhalu a na Klaudu
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buduje se krásné dětské hřiště za
asistence mechanizace (zatímco
my si ho budujeme z velké části
svépomocí několik let)
– garáž pro traktor
– byl vybudován nový vrt včetně
technologie
– opravena hospoda a kaplička
– rekonstrukce obec. úřadu, atd.
Zatímco na Vyhlídkách bylo letos
vybudováno cca 30m asfaltové cesty a
podle našich informací se letos s další
opravou cest nepočítá.
Požadujeme tedy:
– vyčíslit alespoň za poslední tři
roky kolik se v přepočtu na
obyvatele vydalo na Jivno a na
Vyhlídky
– vybudovat asfaltovou spojovací
cestu Jivno – Vyhlídky

vybudovat slíbený vrt (viz.
Jivenský zpravodaj březen 2016)
– provést el. přípojku na obecní
pozemek (důležité pro provoz
vrtu)
– určit závazný termín pro řešení
havarijní
situace
zásobování
pitnou
vodou,
případně
kanalizace
Řešení těchto požadavků vidíme i v
možnosti
upřednostnění
potřebných
investic, před ne tolik důležitými akcemi v
samotné obci Jivno. Žádáme, aby toto
bylo
projednáno
na
obecním
zastupitelstvu a byla nám sdělena
odpověď.
Občané Vyhlídek:
12.6.2016“
Tolik tedy úplný přepis dokumentu.

–

–

Ondřej Votruba

Reakce zastupitelů obce na požadavky občanů
Vyhlídek

T

akto závažný podnět, který podepsala
skoro desetina všech jivenských
občanů, je třeba řádně projednat v
zastupitelstvu s předem ohlášeným a
zveřejněným programem. Požadavek
obyvatel Vyhlídek byl na obecní úřad
předán v době, kdy již nebylo možno jej
zařadit do programu XII. zastupitelstva
konaného dne 20.6.2016. Na tomto
zastupitelstvu jsme se pouze v diskusi s
tímto dopisem seznámili a bez dalších
usnesení toto téma prodiskutovali. Řádně
se jím budeme zabývat na dalším
zastupitelstvu předběžně plánovanému na
konec července. V současnosti lze přesto
konstatovat několik věcí:
Budování vrtu na Vyhlídkách probíhá. Je
čerstvě vybrán zhotovitel díla. V řádu

týdnů se začne vrtat, návazné práce (el.
přípojka, zhlaví a technologie) budou
následovat.
Na samém začátku svého působení
odhlasovalo
zastupitelstvo
dokument
„Místní plán obnovy venkova“ pro roky
2014 – 2018. (Tento dokument je
zveřejněn na webových stránkách obce v
sekci „ke stažení“.) V bodě 4. je
odsouhlasen příspěvek 25000,- Kč na
každou
nově
vybudovanou
a
zkolaudovanou
domovní
čističku
odpadních vod v místech, kde není možné
se napojit na rozvody kanalizace.
Opravy
úřadu
a
kapličky
byly
upřednostěny hlavně z důvodu dotací,
které jsme na tyto akce obdrželi.
Zastupitelé obce
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K iniciativě občanů

N

a Vyhlídkách vznikla spontánní
iniciativa
občanů,
která
chce
upozornit na důležité skutečnosti. Tou
nejdůležitější je, že stav občanské
vybavenosti je v této části obce Jivno
velmi nízký. Není zde vodovod ani
kanalizace, každý tuto situaci řeší
individuálně a často provizorně. Dalším
požadavkem je postupné vybudování
silniční komunikace mezi centrální částí
obce a Vyhlídkami. Zmiňována je
ekonomická stránka věci – dlouhodobé
podfinancování investic v této části obce..
atd. Iniciativu jsem nepodepsal, protože
jsem byl na dovolené, ale s těmito

základními myšlenkami se ztotožňuji. Na
straně druhé je pravdou, že během
posledních dvou let se věci hnuly k
lepšímu. Jde jen o to, aby po prvních
krocích následovaly další. To vše bude
projednáváno na zasedání příštího
zastupitelstva obce jako hlavní bod
programu a věřím, že najdeme odvahu k
opravdovému
řešení
a
stanovení
konkrétních
kroků.
Vyhlídky
jsou
historicky součástí obce Jivno a všechny
kroky, které tuto sounáležitost posilují
jsou prospěšné.
Karel Filip - místostarosta

K iniciativě občanů II

V

souvislosti s požadavkem obyvatel
Vyhlídek
je
upozorňováno
na
dopravní značení „JIVNO“ na Vyhlídkách.
Rád bych se pokusil srozumitelně vysvětlit
stav. Dle zákona se území České republiky
dělí na územní celky. Základním územním
celkem je obec. Obec se může skládat z
"částí obce" (dříve osad) tyto části mají
vlastní katastrální území a vlastní číselnou
řadu čísel popisných a čísel evidenčních.
Obec Jivno žádné "části obce" nemá.
Všechny domy, ať už ve vsi, na
Vyhlídkách, na Klaudě, na Samotách, mají
společnou řadu čísel popisných. Pro tyto
lokality se dříve uváděl oficiální název
"místní část". Dnes se tento termín již
oficiálně nepoužívá a nemá ani žádnou

náhradu. "Místní část" je definovaná jako
skupina domů, oddělená od vlastní osady
a mající zvláštní místopisný název. Obec
Jivno má takovýchto "místních částí"
mnoho. Nutno podotknout, že v žádné
takovéto Jivenské "místní části" není
zavedena kanalizace, vodovod či snad
dokonce plyn. Já osobně, jako obyvatel
jedné z těchto "místních částí", si
uvědomuji, že napojení odlehlých koutů
rozlehlého území obce na rozvody vody a
kanalizace je velice nesnadný a nákladný
úkol. Na druhou stranu je dobré, že se
vodovod začíná budovat v největší "místní
části" Jivna - tedy na Vyhlídkách.
Ondřej Votruba

Ještě k využití nových prostor na OÚ

C

htěla bych reagovat na článek
v minulém
čísle
Jivenského
zpravodaje od Hany Kotyz Máslové, která

psala o využití nově vzniklých prostor.
Tyto
místnosti
se
nabízejí
jak
k pohybovým činnostem a kroužkům pro
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děti, tak ke znovuobnovení místní
knihovny, kde by se daly konat různé
besedy pro děti, popřípadě pro dospělé.
Dalo by se říct, že se tak spojí návrat ke
knize samotné, zvlášť když jsou knihy
v dnešní
době
poměrně
drahou
záležitostí, tak jde i o snahu připoutat děti
ke knížkám v tomto přetechnizovaném
světe.
Vzhledem k tomu, že před technikou a
internetem nelze uniknout, mohl by se do
knihovny internet zavést a návštěvníci by
tak mohli knihovnu využívat víceúčelově.
Knihy se obměňují 2x za rok a je možno
si půjčovat různé žánry, časopisy a dětské

knihy.
Výpůjční doba by se mohla samozřejmě
stanovit tak, aby nebránila případným
kroužkům a cvičením.
Pan místostarosta mi navrhl, abych
udělala průzkum, zda by byl o knihovnu
zájem. Proto prosím všechny, které tento
návrh zaujal, aby mě kontaktovali na tel.:
777 585 814, nebo na email:
alcastanku@seznam.cz
Děkuji za Vaše reakce a připomínky a
věřím, že se budeme setkávat v obecní
knihovně.
Alena Staňková

Žijí mezi námi

P

ovídání o dění v obci Jivno očima
bývalých starostů jsme skončili v roce
1996.
V tomto roce vystřídal ve funkci starosty
obce Jivno Lumíra Dvořáka ing. Petr
Šimek. Na své funkční období vzpomíná
takto: “V polovině volebního období
skončil z důvodu pracovního vytížení
Lumír, a já jako místostarosta jsem jej
vystřídal ve vedení obce. Protože jsme si
pouze vyměnili funkce, nebyl důvod měnit
koncepci budování a řízení obce. Prostě
jsme pokračovali v plnění úkolů, které si
zastupitelstvo předsevzalo na začátku
volebního období. Tím mám na mysli
pokračování v prodeji pozemků v chatové
oblasti Mrhal a v řešení vhodných
přístupových cest. Byl též dopracován
Územní plán obce.
V mém dalším funkčním období se
podařilo ve spolupráci s Rudolfovem a
dalšími přilehlými obecními úřady získat
dotace na kanalizační sběrač. Jednalo se
tehdy pro nás o nejdůležitější akci.
Společně
s kanalizačním
sběračem

probíhaly práce na výměně hlavního
vodovodního řadu, který byl v obci
vybudován v padesátých letech minulého
století.
No a protože v tuto dobu byl zásluhou
Pepy Makovce přitažen na kraj obce
rozvod plynu, zajistil se a postupně
zrealizoval projekt plynofikace obce.
Poslední větší akcí pak následně byla
úprava asfaltových krytů komunikací.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o
rozsáhlé a finančně nákladné akce,
vyčerpali jsme veškeré finanční možnosti
obce,
včetně
rezervy
z minulého
volebního období, i financí získaných
z prodeje obecních pozemků. Přestože
došlo ke krátkodobému zadlužení obce,
jsem přesvědčen, že realizace těchto akcí
byla velmi nutná a umožnila další
plánovaný růst obce.
Rád bych zde připomenul i jména mých
tehdejších spolupracovníků. Ve volebním
období 1998-2002 to byli Vašek Šimek,
Alena Staňková, Petr Urban a Radek
Sýkora. V následujících letech Pepa
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Makovec, Radek Sýkora, Jana Vacíková a
Jiří Břečka.
Jsem pevně přesvědčen, že po celé
období jsme všichni odváděli pro obec

Jivno dobrou práci a našim nástupcům
připravili dobrou výchozí pozici.“
Zdeněk Jarolím

Dětský den na Vyhlídkách, aneb pojďte s námi do
pohádky
V neděli 5.6. jsme se spolu s dětmi
podívali do pohádek a večerníčků, které
naše děti provázejí životem. Všechny
pohádkové úkoly, které pro ně byly
připraveny děti zvládly a splnily. Pomáhaly
navlékat korálky pro Makovou panenku, a
i přesto, že to byly korálky, které se daly
jíst, navlékl každý hezky dlouho šňůrku.

Rumcajs a plnily spoustu jiných soutěží a
úkolů až se dostaly ke slibovanému
pokladu, o který se spravedlivě rozdělily.

Přestože se počasí tvářilo všelijak, ukončili
jsme dětský den opékáním špekáčků na
obecním prostranství a dobře jsme se
bavili. Krásné momentky pro nás nafotila
paní Hana Kotyz Máslová, které tímto
velmi děkujeme.
Kristýna Boršovská

Hádaly, na co všechno měl krteček
kalhotky s velkými kapsami, dokonce
střílely i ze vzduchovky, tak jak to dělal

Obecní kronika

V

poslední době se snažíme získat co
nejvíce informací z dění v obci Jivno
v letech 1952 – 1992. Je to důležité pro
doplnění a obnovené psaní obecní
kroniky. Část informací z této doby se
nachází v kronice rudolfovské. Za každou

další
informaci
například
z kronik
rodinných či pamětí rodáků budeme
vděčni. Možno se ozvat telefonem
773557979 nebo mailem: obec@jivno.cz.
Karel Filip
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Blahopřání jubilantům

V

druhé polovině letošního roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané
(v abecedním pořadí):

Marie Braunfuchsová,
Jan Janovský,
Josef Šimek,
Marta Šimková,
Růžena Švoncová,
Růžena Vančurová
všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.
Jivenský zpravodaj, vydává Obec Jivno, Jivno 34, 37371, vydáno dne: 29.06.2016
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