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Slovo úvodem
onec  října  přinesl  mnoho  změn.
Ve volbách  se  změnilo  složení

Poslanecké  sněmovny,  přešli  jsme  na
zimní  čas,  prudký  vichr  nám  vyměnil
ovzduší a při budování průzkumného vrtu
na  Vyhlídkách  jsme  zaznamenali  nové
postoje  tamních  občanů.  Změny  vždy
provázejí  obtíže.  Po  jejich  překonání  se
s odstupem času projeví, zda tyto změny

K byly k  lepšímu, nebo horšímu. Já jsem
optimista a věřím v lepší zítřky.  Přeji nám
všem klidný konec letošního roku, který si
můžeme  zpestřit  i  účastí  na  některém
z adventních  a  vánočních  setkání,  které
již  tradičně  připravujeme.  Program  si
můžete přečíst na poslední straně.

Ondřej Votruba 

Sloupek pana starosty

ážení  spoluobčané,  opět  nastala
chvíle,  abych  vás  seznámil

prostřednictvím  našeho  zpravodaje
s činností v uplynulém období.

V
Začnu tou prací, která není vidět. Myslím
tím spoustu kancelářské činnosti, která se
každým  rokem  rozrůstá.  Na  úseku
účetnictví  se  mohu  stoprocentně
spolehnout  na  našeho  pana  účetního,
v úseku spisové služby od srpna letošního
roku  postupně  přecházíme  na
elektronickou  spisovnu,  která  bude  od
nového  roku  povinností.  Za  spolupráci
v této  činnosti  chci  poděkovat  našemu
místostarostovi.  Obecní  úřad Jivno,  jako
věcně a místně příslušný silniční  správní
úřad ve věcech místních komunikací, řeší
rozhodnutí  o  připojení  pozemků  na
komunikace, osazení dopravního značení,
které bylo dáno v druhé půlce letošního
roku  do  souladu  s obecně  platnou
legislativou.  Řešili  jsme  a  stále  řešíme
správní  řízení  ve  věci  přístupu  na
pozemky  mezi  soukromými  vlastníky
pozemků.  Tato  řízení,  kdy  se  svolávají
jednání  a  místní  šetření  za  přítomnosti
navrhovatelů,  odpůrců  a  jejich  právních
zástupců,  jsou  časově  velmi  náročná  a
některá řízení trvají déle jak tři roky. To je
způsobeno  odvoláváním  jednotlivých

stran  a  vracení  řízení  zpět  k projednání
Krajským úřadem.
Na současné i minulé zastupitelstvo, bylo
podáno  trestní  oznámení  pro  údajně
špatné  hospodaření  se  svěřeným
majetkem. Toto bylo Policií ČR odloženo,
ale  jen  připravení  a  předání  podkladů,
které čítalo přes tři sta stran dá zabrat. 
Na základě zákona o svobodném přístupu
k informacím  jsme  kromě  „normálních“
dotazů museli odpovídat i na dotaz, jestli
má  náš  správní  orgán  řešení,  kdyby
„přiletěli  ufoni“,  jak  by  probíhala
komunikace  s  nimi  a  jestli  máme
zajištěno  případné  tlumočení  do  jazyka
Českého. Zda se na našem území udělují
vozidlům  technické  prostředky
k zabránění odjezdu vozidla a pokud ano,
zda  máme  takovou  „botičku“  i  pro
dopravní  prostředky  (objekty  –  létající
talíře), které nemají  kola a levitují.  Ano,
i  s  takovými  dotazy  jsme  povinni  se
zabývat.
V současné  době  probíhá  zpracování
změny územního plánu. Zatím se předali
schválené  podklady  projekční  kanceláři
a ta zpracovává první návrh.
K tomuto  lze  přičíst  i  spoustu  jednání
s orgány  státní  správy  a  organizacemi,
které  zajišťují  pro  obec  služby,  jako  je
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Čevak, Marius Pedersen a se stavebními
firmami.  V  neposlední  řadě  jsou  to
schůzky a jednání s vámi občany.
A  teď  k těm  věcem,  které  vidět  jsou.
Podařilo se nám vybudovat autobusovou
zastávku  a  linková  doprava  už  jezdí  na
základě  licence.  Opravila  se  část  návsi
kolem křížku. Na příští  stavění májky už
budeme  mít  stojan  a  nebudeme  muset
kopat jámu. V současné době provádíme
rekonstrukci  části  budovy  obecního
úřadu,  kde  byly  kanceláře.  Změnila  se
dispozice,  byla  provedena  nová
elektroinstalace,  vytápění,  podlahová
krytina a zateplené podhledy. Plánujeme,
že se v půlce listopadu nastěhujeme zpět
do původních prostor. Na tuto opravu byla
zajištěna  dotace  z krajského  Programu
obnovy venkova. Zde bych rád poděkoval
za  výbornou  spolupráci  při  vyřizování
dotace  a  realizaci  uvedeného  díla
Zdeňkovi  Jarolímovi.  Opravila  se  část
komunikací  mezi  chatami  z recyklátu,
který obec koupila v roce 2016.  Některé
komunikace  mezi  chatami  byly  už
v takovém stavu,  že  při  větším dešti  se
z cest stávaly potoky a voda způsobovala
škody  na  majetku  majitelů  pozemků
sousedících s cestou. 

 Před  dvěma  týdny  proběhly  volby  do
Poslanecké  sněmovny.  Někdo  je
s výsledky  spokojen,  někdo  ne,  ale
v každém  případě  bych  chtěl  na  tomto
místě  poděkovat  naší  volební  komisi  za
vynikající  a  svědomitou  práci.  Vždy  si
moc vážím  dobré  práce  ostatních.
Už proto,  že  ocenit  a  pochválit  je  moc
důležité. Kritiků má svět hodně. 
Když  už  jsme  u  té  kritiky,  té  se  Jivnu
dostává  již  desítky  let  od  občanů
Vyhlídek.  V  zastupitelstvu,  jak jistě  víte,
vždy měla tato část obce svého zástupce
a vždy byla jejich priorita zavedení pitné
vody  a  odkanalizování.  Zpracovalo  se
několik  projektových  dokumentací,  ale
nikdy se tyto snahy nepodařilo dotáhnout
do konce. My jsme v této chvíli nejdál, co
se kdy podařilo, ale opět jsme kritizováni.
O  stavu  kolem  průzkumných  vrtů  se
dozvíte v samostatném článku.
Další zpravodaj vyjde až v příštím roce a
proto  bych  vám  chtěl  už  nyní  popřát
krásné  Vánoce  a  úspěšný  vstup  do
nového roku.
Jediné,  co  se  dá  v  životě  změnit  je
budoucnost, tak ať je co nejlepší.

Pavel Halámka

Dobrovolní hasiči

romě větších dotačních akcí, jako jsou
průzkumné  vrty  a  modernizace

budovy obecního úřadu jsme byli úspěšní
i  v  dotaci  na  vybavení  obecní  jednotky
dobrovolných  hasičů.  Obdrželi  jsme  od
kraje  10000  Kč  na  nové  přilby  pro
zásahovou  jednotku  obce.  K  těmto
penězům přidala obec ještě jednou tolik a
zakoupila  čtyři  nové  zásahové  přilby.
Jednotka tak obdržela poslední  chybějící
část  požadované  výstroje  pro  zásah.
Dobrovolní  hasiči  mají  v  naší  obci

K dlouholetou  tradici.  Místní  spolek
dobrovolných  hasičů  bude  příští  rok
oslavovat  120 let  od svého založení.  Po
celou  dobu  dobrovolníci  z  řad  našich
občanů  pomáhali  druhým  při  požárech
a živelních  katastrofách.  Základní
myšlenku dobrovolných hasičů vystihuje i
motto  na  praporu  jivenského  sdružení:
"Bohu  ke  cti,  bližnímu  ku  pomoci".
Dobrovolní hasiči jsou činní i v kulturním
životě  obce  a  každoročně  pořádají
hasičský  ples,  posvícenskou  zábavu
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a pouťovou zábavu.  V posledních  letech
zajišťují  i  sběr  elektrošrotu.  Vysloužilé
elektrické přístroje je možno odkládat na
návsi v loubí bývalé kovárny.
Poslední zkouškou naší zásahové jednotky
byla  nedělní  vichřice,  kdy  její  členové
operativně opravovali poškozenou střechu

na  hospodě  na  návsi  a  odstraňovali
vyvrácený  smrk  na  silnici  k  motorestu
Florida.  Všem  jivenským  hasičům  tak
náleží  poděkování  za  jejich  nezištnou
činnost ve prospěch nás všech.

Ondřej Votruba

Voda nad zlato

akto  začínal  článek,  který  vyšel
nedávno v týdeníku 5plus2 o Jivně a o

problémech s dodávkou vody.
T
Jak jsem již uváděl v minulém zpravodaji,
nechala  obec  zpracovat  projektovou
dokumentaci  na  vybudování  dvou
průzkumných  vrtů,  které  by  se  po
vyhovujících  čerpacích  zkouškách  měly
v budoucnu stát studnami pro zásobování
Jivna  a  Vyhlídek  pitnou  vodou.  V době,
kdy  už  byla  na  základě  podané  žádosti
získána  dotace  ze  státního  fondu
životního prostředí a vybrána na základě
výběrového  řízení  realizační  firma,  začal
kolega Filip rozporovat umístění vrtu, jeho
navrhovanou  hloubku  a  projektovanou
vydanost.   Vrtné  práce  na  Vyhlídkách
proběhly  v průběhu  září.  Poté  byly
zahájeny čerpací  zkoušky a třetí  den od
zahájení  jsem byl  upozorněn  na  vzniklý
problém s ovlivněním stávající studny pro
objekt  č.p.19.  Bylo  mi  oznámeno,  že
došlo  ke  snížení  hladiny  ve  studni
a zakalení  vody.  Toto  bylo  řešeno
s pracovníky zhotovitele a bylo upraveno
množství  čerpané  vody.  Za  dva  dny  se
údajně  situace  opakovala.  Proto  byly
práce  zastaveny  a  9.  10.   došlo  ke
schůzce,  na  které  byly  účastni  zástupci
obce,  zhotovitele  a  zástupci  majitele
objektu. Ze strany obce a zhotovitele bylo
navrženo, jak by bylo nejlépe postupovat
v čerpacích zkouškách tak,  aby výsledek
byl  co  nejpřesnější  a  aby  poté  bylo

rozhodnuto,  jestli  průzkumný  vrt  lze
využívat  nebo  ne.  Zástupci  majitele
nemovitosti ale neměli oprávnění cokoliv
rozhodnout  a  odsouhlasit.  Bylo  proto
domluveno,  že  zápis,  který  bude  druhý
den  rozeslán  všem  zúčastněným,  bude
předán  cestou  přítomných  zástupců
majiteli  objektu.  Než  k tomuto  došlo,
telefonicky  mě  dne  10.  10.  kontaktoval
právní  zástupce  majitele  objektu
a oznámil mi, že požaduje ukončení prací
a  že  zasílá  předžalobní  výzvu.  Ta  nám
byla  doručena  10.  10.  Nyní  je  situace
taková,  že  práce  od 8.  10.  nepokračují,
právním zástupcem majitele objektu byly
zpracovány  a  nám dne  18.  10.  zaslány
dohody  o  postupu  prací  a  vstupu  na
pozemek. Ty byly z naší strany doplněny,
upraveny,  konzultovány  se  zástupci
zhotovitele  a  odeslány  zpět.  Nakonec
jsme  s  majiteli  objektu  dne  30.10.
podepsali  dohody  o  dalším  postupu  při
čerpacích zkouškách. 
Co se týká posilovacího vrtu pro centrální
část Jivna, vrtné práce proběhly začátkem
měsíce  října,  nyní  jsou  již  ukončeny
čerpací zkoušky s dostatečnou vydatností
a je zpracována projektová dokumentace
na vystrojení vrtu a připojení na systém
zásobování obce. Tento stav je k 25.10.,
kdy  byl  připravován  tento  příspěvek.
V době, kdy budete číst tento zpravodaj,
bude  již  podána  žádost  na  Státní  fond
životního prostředí o dotaci na provedení

4



projektovaných prací. Náš záměr byl takto
postupovat i v případě vrtu na Vyhlídkách,
ale  protože  nemáme  ukončené  čerpací
zkoušky  nemohli  jsme  žádost  podat.
Konec příjmu žádostí na fondu je totiž do

31.10.2017.
O další připravované akci pro Vyhlídky a
to je odkanalizování vás budu informovat
v dalším zpravodaji. 

Pavel Halámka

Volby do Poslanecké  sněmovny v Jivně

tejně,  jako  po  volbách  do  krajského
zastupitelstva, uvedu zde v přehledu,

jak v Jivně dopadly volby do Poslanecké
sněmovny. Volili jsme ve dnech 20. a 21.
října  2017.  K  tomuto  datu  bylo
registrováno celkem 267 voličů. K volební
urně se jich dostalivo 180. Volební účast
tedy  byla  67,42%.  Žádný  z  voličů
neudělal chybu a všechny lístky tedy byly
platné. A teď již výsledky: nejvíce hlasů
obdrželo  hnutí  ANO  2011  (49  hlasů,
27,22%), druhá skončila SPD–T. Okamura
(28 hlasů, 15,55%), třetí ODS (27 hlasů,
15%),  čtvrtá  Česká  pirátská  strana  (21

S hlasů,  11,66%),  pátá  STAN  (17  hlasů,
9,44%), dále TOP 09 (12 hlasů, 6,66%),
KSČM  (11  hlasů,  6,11%),  KDU-ČSL,
Svobodní a ČSSD (všichni 4 hlasy, 2,22%)
a Realisté, Referendum o EU a Rozumní
(všichni  1  hlas,  0,55%).  Zbylé  strany
nedostaly  žádný  hlas.  Při  volbě  bylo
možné  dát  i  preferenční  hlasy,  této
možnosti  nebylo moc využíváno. Nejvíce
preferenčních hlasů a to celkem tři dostali
JUDr. Vojtěch Filip z kandidátky KSČM a
Ing. Jiří Svoboda z kandidátky ANO 2011.

Ondřej Votruba

Jak dál na Vyhlídkách

řes  několik  kroků správným směrem
se  zatím  nepodařilo  pokročit  na

Vyhlídkách  v  řešení  problému  občanské
vybavenosti.  Jedná  se  především
o zajištěn pitné vody pro obyvatele  této
části  Jivna  a  rovněž  o  řešení  problému
odpadních  vod.   Další  vrt,  který  byl
proveden koncem září  na stejném místě
jako  ten  předchozí  byl  opět  neúspěšný.
Respektive  dobral  se  celkem  vydatného
pramene s poměrně čistou vodou, avšak

P zřejmě  by  ohrozil  další  fungující
a legelálně  provozovaný  vrt  v  okolí.
Nadějně  vypadá  záměr  zřízení  tlakové
kanalizace.  Pokud  se  jej  však  nepodaří
realizovat, bude to znamenat, že tato část
obce je ponechána svému osudu a bude
dál  o  padesát  let  opožděna  za  úrovní
občanské  vybavenosti  v  centrální  části
obce.

Karel Filip

Vyhlídky z druhého konce

sem  zastupitelem,  který  (jak  valná
většina z vás ví) bydlí na druhém konci

jivenského katastru, než jsou Vyhlídky. Po
celou  dobu  mého  působení  v  obecním

J zastupitelstvu  se  setkávám  s  tématem
občanské vybavenosti na Vyhlídkách. Jak
už  jsem  psal  v  minulých  vydáních
Jivenského  zpravodaje,  souhlasím
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s budováním  kanalizace  a  vodovodu  na
Vyhlídkách, jako největší místní části obce
Jivno.  Potřeby  a  přání  občanů  Vyhlídek
nám  byly  vždy  naléhavě  tlumočeny
Karlem  Filipem.   Snahu  pana  Filipa
podpořili  obyvatelé  Vyhlídek  i  dvěma
peticemi. Ve stručnosti  by se požadavky
daly shrnout na tři základní oblasti: voda,
kanalizace a cesty. Je zřejmé, že během
jednoho  volebního  období  není  v  silách
obce  napravit  všechny  nedostatečnosti,
nastřádané  mnoho  let  nazpátek.  Proto
jsme  se  snažili  přistupovat  k  potřebám
Vyhlídek  podle  důležitosti  a  naléhavosti
jednotlivých  potřeb.  V  průběhu  času  se
ovšem  pořadí  v  jakém  jsme  měli  řešit
požadavky  Vyhlídek  měnilo.  Tedy  Karel
Filip  nejprve  preferoval  vodu,  poté
kanalizaci.  Zároveň  nám kladl  na  srdce,
že  zásobování  vodou  na  Vyhlídkách  je
kritické,  občané Vyhlídek  si  pitnou vodu
musejí  dovážet v kanystrech a je nutno
vše  řešit  okamžitě.  Dle  tohoto  zadání
(navíc  podpořeného  peticí)  jsme  se

rozhodli  vyvrtat  průzkumný  vrt,  aby  byl
na Vyhlídkách alespoň nějaký zdroj pitné
vody  a  který  by  se  v  budoucnu  dal
využívat pro obecní vodovod. Celý projekt
jsme přes počáteční problémy dotáhli do
stavu,  kdy  je  vyvrtán  průzkumný  vrt
a měly by se dokončit čerpací zkoušky. Je
možné, ne ovšem jisté, že nový obecní vrt
ovlivňuje řádně zkolaudovanou studni pro
č.p. 19. Na žádost obyvatel č.p. 19 jsme
přerušili  čerpací  zkoušky a po jednáních
jsme  nyní  čerstvě  uzavřeli  vzájemnou
dohodu, jak postupovat dál. Při jednáních
jsme se začali  dozvídat informace, které
ne  zcela  odpovídají  směru,  který
prezentuje Karel Filip. Dostáváme se tak
znovu na začátek. Zřejmě bude potřeba
širší  debata  se  všemi  obyvateli  Vyhlídek
o jejich  skutečných  potřebách  a  přáních
a ne  jen  zprostředkované  informace  od
jednoho  mluvčího.  V  tomto  lze  spatřit
i naší  spoluvinu,  že  jsme  se  na  tohoto
mluvčího  spolehli  a  informace  zpětně
neověřovali.                    Ondřej Votruba

Z Vyhlídek 19

a  Vyhlídkách  fungujeme  jako
Buddhistická  kulturní  společnost  již

více  než  18  let.  Za  tu  dobu  jsme  se
nedostali  do  situace,  kdy  bychom  se
museli proti něčemu výrazně vymezovat.
V roce 2003 nám došla  voda v původní
studni a další půlrok jsme dováželi pitnou
vodu v barelech.

N

Na jaře 2004 jsme měli vše potřebné pro
započetí práce na novém vrtu, který byl
projektován  tak,  aby  stačil  potřebám
rezidentů  v domě i  návštěvníkům kurzů.
Vrt  byl  financován z našich soukromých
prostředků  a  darů  podporovatelů
projektu.
Investice to byla nemalá, ale dělali jsme ji
s vědomím toho, že je dlouhodobá, a že

se od ní  bude odvíjet  budoucí využívání
místa.  Proto  jsme  také  podstoupili
veškeré  formality,  které  vyvrcholily
kolaudací.
Naštěstí  vše  dopadlo  dobře  a  voda  je
výtečná,  můžeme  ji  tedy  používat  bez
dalších  úprav.  Také  proto,  abychom
zajistili  dlouhodobou  kvalitu  vody,  jsme
zrušili  starý  septik  a  vybudovali  čistírnu
odpadních  vod.  Teprve  poté  jsme
investovali  více  do  rekonstrukce  domu.
S vodou se snažíme hospodařit rozumně
a  dosud  jsme  žádné  potíže  s kapacitou
studně neměli. Rovněž nám není známo,
že bychom ovlivnili  naším vrtem někoho
ze sousedství.
Situace  se  nám  změnila  po  započetí
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čerpacích  zkoušek nového vrtu,  který  je
v blízkosti  naší  studny  a  rovněž  v
podobné  hloubce.  V našem  vrtu  došlo
k výraznému  poklesu  hladiny  a  při
používání vody došlo až k nasávání kalu a
písku ze dna a zanesení rozvodů v domě. 
Jsme přesvědčeni,  že  dosud  vynaložené
prostředky na průzkumný vrt jsou pouze
zlomkem  celkové  investice,  která  bude
zahrnovat  nejen  vystrojení  studny,  ale
hlavně stovky metrů rozvodů k nejbližším
případným  odběratelům.  Rovněž  se
domníváme,  že  případné  používání
nového  vrtu  se  projeví  i  v  dalších
studnách  v jeho  okolí,  které  jsou  starší
než  naše,  a  tudíž  nejsou  zaštítěny

formální  dokumentací.  Pokračování
stávajícího  projektu  s tímto  vrtem  tedy
přinese další investice nejenom nám, ale
především obci. Jsme přesvědčeni o tom,
že toto řešení není efektivní. 
Vzhledem  k tomu,  že  čerpací  zkoušky
negativně ovlivnily kvalitu i kvantitu vody
z naší  zkolaudované  studně,  jsme
požádali obec o dočasné přerušení těchto
zkoušek.  Nyní  jsme  se  čerstvě  smluvně
s obcí  dohodli  o  způsobu  provádění
dalších  zkoušek  a  možnosti  přímého
přístupu  k jejich  průběžným  výsledkům.
Čerpací zkoušky tedy mohou pokračovat.

Obyvatelé domu č.p. 19

Cvičení Pilates na obecním úřadě

e  středu,  15.  11.,  začíná  po  dlouhé
přestávce  opět  cvičení  pilates  v

prostorách  obecního  úřadu.  Jako  v
loňském roce se budeme scházet ve dvou
možných časech:  od 17:30 a od 18:30.

V Na cvičení si  přineste podložku a ručník
(používá  se  jako  pomůcka  ke  cvičení).
Těším  se  na  Vás  a  ráda  přivítám  mezi
námi i nové tváře.

Irena Výborná

Hrátky - hravé cvičení s dětmi 2017/2018

istí žloutne, k zemi padá a my voláme
sláva! Děti, je tu listopad a otvírá se

brána...  Kdo  je  za  ní,  kdo  to  ví?  Přeci
Hrátky,  hravé  cvičení  a  už  se  na  Vás
všechny těší! 

L V úterý  14.  11.  od  16:00  v  prostorách
obecního úřadu. Přijďte mezi nás!
Více  informací  na  tel.:  777 200 677,  e-
mail M.rimnacova@seznam.cz

Markéta Hanzalová

Lampionová stezka

ivenské  maminky  a  Obec  Jivno  Vás
srdečně  zvou  na  tradiční

svatomartinskou  lampionovou  stezku,
aneb  malé  večerní  dobrodružství.

J Začneme v sobotu 11.11.2017 od 17:00.
u  kovárny  na  návsi  v  Jivně.  Lampiony
světýlka a dobrou náladu s sebou.

Jivenský  zpravodaj,  vydává Obec Jivno,  Jivno  34,  37371,  vydáno  dne:  6.11.2017
registrováno Ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E22102. Vychází třikrát do
roka. Uzávěrka příštího vydání je 20.03.2018, kontakt: zpravodaj@jivno.cz .
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Advent a Vánoce v Jivně
2.12. (sobota) 17:00Rozsvícení vánočního stromu

Hraje a zpívá skupina SEŠLÍ PŘÁTELÉ, vánoční punč, prodej keramiky a poté posezení
v hospůdce Na Návsi9.12. (sobota) 15:00Mikulášská besídka

Besídka pro děti v hospůdce Na Návsi16.12. (sobota) 17:00Vánoční koncert v kapličce
Hrát a zpívat budou Jarda Matějů a Lenka Slabá24.12. (Štědrý den) 15:00 – 16:00Betlémské světlo

Prohlídka jesliček v kapličce26.12. (úterý) 16:00Vánoční mše
Mše svatá v kapličce1.1.2018 (pondělí) 15:00 Novoroční koncert

Koncert v kapličce hraje a zpívá Ondra Vácha
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