JIVENSKÝ
ZPRAVODAJ
Zpravodaj
Obce Jivno
Listopad 2018
Číslo 3
Ročník 4

1

Slovo úvodem

P

o komunálních volbách a ustavujícím
zastupitelstvu začalo nové vedení naší
obce pracovat. Změny oproti minulému
složení zastupitelstva jsou drobné.
Vyhlídky mají stále jednoho zástupce.
Pana Filipa nahradil pan Staněk. Z Jivna
jsou zastupitelé čtyři. Tři z nich byli
zastupiteli i v minulém období, jsou to
Pavel Halámka, Zdeněk Jarolím a Lukáš
Šanda. Mou osobu nahradil Josef Šimek
ml. Já do konce roku postupně předávám
své agendy. Jednou z agend je

i sestavování
Jivenského
zpravodaje.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se spolupodíleli a spolupodílí
na tvorbě tohoto našeho zpravodaje.
A vyzývám čtenáře, ať také přispějí svým
nápadem, postřehem, připomínkou nebo
dotazem.
Přeji vám klidný adventní čas, krásné
Vánoce a v novém roce jen zdraví
a radost.
Ondřej Votruba

Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, na úvod mého
příspěvku bych vám rád poděkoval za
důvěru, kterou jsem od vás ve volbách
dostal. Moc si toho vážím a beru to jako
velký závazek vůči vám pro následující
čtyři roky.
Po čtyřech letech si dobře uvědomuji, co
práce starosty obnáší a vím také, že
osamocenost zde nemá moc velkou
naději na úspěch. I nadále se budu snažit
konat svoji funkci zodpovědně a ve
prospěch vás všech. Složení zastupitelstva
se trochu pozměnilo a já doufám, že
i toto volební období budeme schopný
a pracovitý tým. Zároveň bych chtěl
poděkovat
členům
minulého
zastupitelstva za vykonanou práci.
Jen v rychlosti se ohlédnu za naší činností
za uplynulé volební období. Nejdříve bych
se chtěl vyjádřit k činnosti Obecního
úřadu. Dle mého názoru se nám povedl
změnit vztah mezi úřadem a občany
vstřícným
přístupem
zastupitelů
a představitelů obce, vedoucí k přímému

řešení problémů.
Začali
jsme vás
lépe informovat
zpřehledněním, rozšířením a zkvalitněním
webových stránek obce, které podávají
aktuální informace o činnosti obecního
zastupitelstva.
Jednotlivé
zápisy
ze zastupitelstva se pravidelně vyvěšují
na úřední desku. Začal se vydávat obecní
zpravodaj, do kterého máte možnost
přispívat i vy, občané.
V Plánu obnovy venkova, který byl
schválen pro roky 2014-2018 byly
uvedeny hlavní akce pro toto období.
Můžeme říci, že se nám podařilo splnit
sedm z deseti hlavních stanovených
úkolů. Ať je to oprava budovy obecního
úřadu, oprava kapličky, rekonstrukce
čerpací stanice splaškové odpadní vody,
vybudování dětského hřiště a dořešení
autobusové dopravy do naší obce.
Co nám zůstává na další období je oprava
Stávku, návesního rybníčka. Na tuto
opravu
zpracováváme
projektovou
dokumentaci. Dále je to rekonstrukce
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a vybudování vodovodního řádu od
vodojemu
až
k nově
postaveným
rodinným domkům v lokalitě U Vrchotů.
Na tuto akci je již stavební povolení a jen
čekáme na vhodný dotační program.
Posledním nevyřešeným problémem je
vodovod pro část Vyhlídky. Postupem
času se na základě požadavku obyvatel
této části obce priorita změnila na
odkanalizování.
V době,
kdy
bude
vycházet tento zpravodaj, by měla být
vybrána projekční firma na zpracování
prováděcího projektu, včetně zajištění
stavebního povolení.
Další akce, které se povedlo zrealizovat
bylo vybudování garáže pro traktor
a plocha pro kontejnery na separovaný
odpad za budovou obecního úřadu,
oprava komunikací, stavba autobusové
zastávky, úprava návsi proti kapličce.
Co se týká společenských akcí, žehnali
jsme obecní prapor, již dvakrát proběhlo
vítání nově narozených občánků, oslavili

jsme 140té výročí od postavení kapličky.
Spolupořádáme i sportovní akce, a to
Jivenský triatlon a Běh kolem Jivna
a Hlincovky. Obě tyto akce měli již druhý
ročník. V letošním roce jsme oslavili 640
roků od založení obce a 120 roků založení
SDH Jivno. O této akci se dozvíte v jiném
článku tohoto zpravodaje.
A co nás bude čekat v následujícím
období, o tom vás budu informovat
v některém
příštím
zpravodaji.
V nejbližším období vás ale velice rád zvu
na adventní akce v naší obci. Program je
již také zpracovaný a je uveden na
poslední stránce.
Jak jsem již uvedl, blíží se advent
a Vánoce,
pro
mnohé
z
nás
nejvýznamnější svátky roku. Je to čas
naděje, lásky, dávání i přijímání. Prožijte
tyto sváteční dny v lásce, pospolitosti
a klidu a přeji vám, ať pod stromečkem
každý najde to, co si nejvíce přeje.
Pavel Halámka

Oslava výročí obce a hasičského sboru

V

e dnech 17. a 18. srpna jsme si
připomněli výročí první zmínky
o založení naší obce, od které uplynulo
v tomto roce 640 let a 120 roků od
založení sboru dobrovolných hasičů.

přítomnosti obyvatel obce a pozvaných
hostů. Při této schůzi byli odměněni
zasloužilí členové sboru.
Sobotní den začal průvodem s prapory od
obecního úřadu k návesnímu kříži, kde
byly požehnány stuhy, které pak byly
připnuty na hasičské prapory, s kterými

přišli
zástupci
sousedních
sborů
dobrovolných hasičů. Poté byl mnou

V pátek se konala slavnostní hasičská
schůze
a
společenský
večer,
za
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a starostou
hasičů
položen
věnec
k památníku padlých v první světové
válce. Při mši svaté byla požehnána soška
Sv. Floriána, patrona hasičů, kterého do
kapličky věnoval Sbor dobrovolných
hasičů Jivno. Po mši následovalo na návsi
vystoupení heligonkářů. Odpoledne od
14ti hodin proběhla hasičská soutěž.
Místní sbor obsadil první místo. Po

skončení soutěžního klání se mladí hasiči
svlažili v místním rybníčku a malé děti se
bavily ve skákacím hradu. Během celého
dne bylo v prostorách obecního úřadu
vystaveno několik historických fotografií
a dokumentů z činnosti hasičů a obce.
Celý program vyvrcholil taneční zábavou
v restauraci Na Návsi.
Pavel Halámka

Paní učitelka

K

dyž jsme se my děti po prázdninách
v roce 1962 vrátily do školy - do
jivenské jednotřídky, čekala nás tam nová
vyučující. Usměvavá paní učitelka Marie
Skálová. Naše pátá třída - to byl poměrně
silný ročník - byli jsme čtyři kluci. (Hezky
vyváženě - dva z Vyhlídek a dva z Jivna dva Karlové a dva Jardové). Jako žáci
jednotřídky jsme byli zvyklí na netradiční
způsoby vyučování, které pramenily
z toho, že se jeden vyučující musel
věnovat pěti ročníkům dětí a tak to různě
propojoval a kombinoval. Brzy jsme však
zjistili, že nová paní učitelka jde ve své
kreativitě ještě dále. A bylo nám
to příjemné. O přestávkách se vařil
v zimě čaj na školních kamnech,
na podzim a na jaře, když bylo pěkně,
se hrál o přestávkách fotbal. Přitom časy
přestávek se až tolik nedodržovaly.
Tenkrát se ještě chodilo do školy
o sobotách. A ty soboty jsme občas
využívali netradičně. Namísto vyučování
se
šlo
k
panu
Hlaváčovi
na meteorologickou stanici poblíž Jivna.
Pan Hlaváč z Jezírka, jak se tam říkalo,
byl nejen meteorolog, ale také včelař
a úspěšný trenér gymnastiky.
Však se také naši spolužáci umisťovali
dobře
na
okresních
a
krajských
přeborech. My jsme to měli jako výlety
plné her a cvičení, protože v zahradě

pana Hlaváče nechyběly hrazdy, bradla,
kladiny, kruhy, provazy a tyče na šplhání.
Dá se říci, že paní učitelka Skálová si
za své vzala Komenského naučení "škola
hrou." Dodnes si pamatuji, jak se snažila
i o naše kulturní obohacení například tím,
že mezi takové malé školáky pozvala na
návštěvu jejího známého - spisovatele
a básníka Ladislava Stehlíka. Její dcery
nás vedly jakoby v pionýru, ale to bylo
opravdu jakoby. Šlo hlavně o to, abychom
se naučili dobře využívat i volný čas.
Formálně se vyžadoval vstup do pionýra,
ale nepamatuji se, že by po nás paní
učitelka vyžadovala nošení pionýrského
šátku. Vím, že když jsme pak odcházeli
na vyšší stupeň do rudolfovské školy, bylo
na nás jiveňáky pohlíženo dosti skepticky.
Možná právě pro nezvyklé metody paní
učitelky, také však kvůli vlastnímu
fenomenu
jednotřídky,
kdy
se
předpokládalo,
že
budeme
nutně
v některých předmětech pozadu. Nic
z toho se nepotvrdilo, naopak jsme
zapadli do dalšího vzdělávání bez
problémů. Paní učitelka Skálová ještě
učila v Jivně mou sestru a dokonce
zkusila pořádat takový malý letní tábor,
na který jsme my jivenští absolventi byli
také pozváni. Ještě mám na paní učitelku
jednu osobní vzpomínku. V té páté třídě
už se nás ptávala, čím chceme být.
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Kájov. Železniční strážní domek, naproti
mlýn. Na první pohled jen málo zbylo
v osadě Mezipotočí u Kájova na
Krumlovsku po odsunu německých
obyvatel. Zůstala i útlá knížka Vina
nevinných od autorky Marie Skálové.
Popisuje v ní své dětství ve "vechtrovně",
kde byl její otec hlídačem a správcem
tratě. Vesničku musela česká rodina
opustit po zabrání Sudet, v červnu 1945
se opět vrátila. O době mezi roky 1928
až 1945, od přestěhování čtyřletého
děvčátka mezi německé kamarády až po
jejich odchod, psala autorka v dospělém
věku vzpomínky. Vyšly až v roce 1996,
několik měsíců po její smrti.
"Celé roky si je psala do šuplíku. Nikam je
neudala, ale i tak byla veselá, samý
humor. Dokonce i když ji vyhodili ze
školství a musela na dráhu," vzpomíná
dnes její 71letá dcera Jana Marková.
Kariéru
možná
úspěšné
jihočeské
spisovatelky totiž ovlivnila normalizace
a nakonec i podpis Skálové pod Chartou
77. Musela z politických důvodů opustit
profesi učitelky základní školy. Stala se
průvodčí ve vlaku, shodou okolností
železničářkou jako její otec. Většinou
jezdila po trati České Budějovice - Praha.
"Byla úžasná optimistka. O dětství ve
strážním domku vyprávěla s radostí.
Samé veselé příběhy. Popisovala dobu
tak, jak ji prožívali prostí venkované"
pokračuje její dcera. Kniha Vina
nevinných končí po roce 1945 odsunem
německy mluvících obyvatel Mezipotočí.
Marii Skálové bylo tehdy 20 let. Na dobu
těsně po válce vzpomíná s nostalgií,
i když sama prožila období jako nuceně
nasazená v Třetí říši.
Těsně před vydáním knihy postihl
spisovatelku infarkt. "Na nemocniční
posteli ještě pročítala text po korekturách
a sháněla poslední fotografie. Ale infarkt

Pamatuji si, že Bohouš Hruška ze čtvrté
třídy chtěl být pilotem a já už měl také
jasno. Po přečtení verneovky Patnáctiletý
kapitán jsem nepřipouštěl jinou možnost,
než že budu námořníkem. Paní učitelka se
našim snům a přáním nedivila, naopak
nás v nich podporovala. A když jsem se
s ní po pár letech znovu potkal - tak to
bylo ve vlaku někdy na počátku
sedmdesátých let. To už nebyla učitelkou,
ale průvodčí, protože ze školství ji v době
tzv. normalizace vyhodili. Já už jsem byl
v té době vyučený lodník u Labskooderské plavby. A pak jsem se s ní
potkával ještě vícekrát, protože bývala
průvodčí na trase, kterou jsem se vracíval
domů. Několik příjemných setkání, kdy
jsme si měli možnost popovídat. O všem
možném, ale také o politice, protože naše
názory byly obdobné. Znala se s různými
aktivisty "pražského jara" a vyprávěla
o setkáních s nimi.
Od roku 1975 jsem však cestoval méně a
s paní učitelkou už se nepotkával. Pouze
jsem se pak dozvěděl v devadesátých
letech o jejím odchodu z tohoto světa.
A nyní mi sestra, kterou také učila,
poslala zkopírovaný článek z Mf Dnes
o paní učitelce a o její knížce, kterou
stačila ještě připravit k vydání před tím,
než zemřela. A protože je to článek velmi
zajímavý, přidávám k této své vděčné
vzpomínce ještě několik citátů z onoho
článku, aby se i čtenáři tohoto zpravodaje
mohli seznámit, či si připomenout
člověka, který se také zapsal do dějin
naší obce.
Článek napsal Antonín Pelíšek, redaktor
MF dnes. „Marie Skálová napsala příběh
české školačky vyrůstající v bývalých
Sudetech. A protože se znelíbila
tehdejšímu režimu a navíc podepsala
Chartu 77, mohl vyjít knižně až v roce
1996. Spisovatelka se toho již nedožila.
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byl hodně těžký", říká dcera Jana
Marková.
Marie Skálová zemřela 28. října 1996.
Kniha Vina nevinných je pokládána
odborníky za příspěvek k pochopení

složité doby a k podpoře porozumění
mezi národy. Přebal knihy s ilustrací od
Ladislava Stehlíka vypracovala jihočeská
výtvarnice Renata Štolbová.“
Karel Filip

Výsadba lípy ke sto letům republiky

27

. října v předvečer státního svátku
se nás sešlo na vyhlídském
dětském hřišti asi 25 místních obyvatel,
abychom vzdali poctu naší republice.

A to výsadbou stromu republiky k jejím
stoletým narozeninám. Přes nepříznivé
počasí se malá slavnost vydařila. Přečetli
jsme si úryvek z knihy Boženy Němcové
Babička, zazpívali Ach synku, synku,
vyslechli Modlitbu pro Martu a po výsadbě
lípy jsme zazpívali českou i slovenskou
hymnu. Nevlídné počasní nás odradilo od
rozdělání ohně a opékání buřtů. Přesto
jsme však ještě zůstali a ochutnali
fazolové jídlo na tři různé způsoby.
Ochutnávka neměla vítěze - všechna jídla
nám chutnala. Věřím, že lípa bude zdárně
prospívat stejně jako naše vlast. Nultý
ročník fazolobraní bude mít doufejme
pokračování a stane se každoroční tradicí.
Karel Filip

Lampionový průvod

J

ak už se stalo tradicí i letos pro Vás
a hlavně pro Vaše děti, připravily
Jivenské maminky za podpory obce,
Svatomartinskou stezku. Ta se konala 10.
listopadu a účastníci měli sraz před
kovárnou. Počasí nám letos přálo i když
Martin na bílém koni nepřijel, a tak jsme
se opět sešli v hojném počtu. Byly
připraveny 2 stezky. Pro malé a pro větší
děti. Malí lampioňáčci měli stezku
připravenou v okolí Stávku a návsi. Velcí
se vydali do sadu p. Vávry, kam je všichni
společně
vyprovodili
průvodem
na
rozcestí. Obě skupiny se mohli těšit na
úkoly s tématikou Sv. Martina. Po splnění

úkolů se všichni vraceli zpět ke kovárně,
kde jako odměnu dostali perníkového
koně, které i letos napekla a krásně
nazdobila Alena Niedlová. Kdo si chtěl
koníka nechat, čekaly na něj lahodné
perníčky na smrčku u kapličky. Ty pro děti
připravila Petra Votrubová. Pro všechny
bylo u kovárny připravené i malé
pohoštění. Výborný dětský punč nám
uvařila Petra Kamlarová a rohlíčky
napekla Monika Šandová. Děkujeme
všem, že nás v těchto akcích podporujete
a budeme se těšit na viděnou.
Monika Šandová
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Žiji mezi Vámi

J

eště tentokrát si dovolím parafrázovat
název článku, který se snažím
pravidelně ve vydání našeho zpravodaje
uveřejňovat a trochu tím zasahovat do
soukromí našim spoluobčanům. Vzhledem
k průběhu posledních dnů a měsíců, které
bohužel naprosto převrátily můj život,
nezbyl mi čas ani nálada a inspirace na
pokračování „seriálu ze života Jiveňáků“.
No, ale díky výsledkům komunálních
voleb, budu mít snad možnost tento
výpadek dohnat a v příštích číslech
zpravodaje si trochu popovídat a taky
trochu vyzpovídat naše sousedy a známé
a podělit se s Vámi o jejich životní
příběhy.
Když už jsem se zmínil o výsledku voleb
do obecního zastupitelstva, chtěl bych za
svou osobu poděkovat za pro mne zcela
nečekaný počet hlasů. Vaše důvěra je pro
mne a jsem zcela přesvědčen, že pro nás
všechny, zavazující. Věřím, že ji splatíme
hodnotnou prací pro rozvoj naší obce.
Činnost a výsledky za minulé období
hodnotí ve svém článku starosta, tak ho
nebudu opakovat. Proto jen pár vět
o tom, co nás čeká v nejbližších týdnech.
Jako na začátku minulého volebního

období, tak i letos jsme sumarizovali
potřebné a plánované akce v programu
„Plán obnovy venkova“. Jsme si vědomi,
že na jejich realizaci nestačíme s vlastními
finančními zdroji obce a tak jsme již
v tomto měsíci odevzdali podklady
k žádosti o grant na dokončení opravy
komunikace od kapličky na Vyhlídky.
Vzhledem k tomu, že minulé krajské
granty pro nás vyzněly pozitivně,
doufáme, že i tentokrát budeme úspěšní
a celou akci budeme moci dokončit
v průběhu léta příštího roku. Jsme si ale
vědomi, že se v podstatě jedná
o „zahřívací akci“. To náročnější je stále
před námi, ať se jedná o kanalizaci
a vodovod na Vyhlídkách, projednání
územního plánu, opravu Stávku, obnovení
provozu místní hospody a další akce. Za
svou osobu jsem přesvědčen, že se
společnými silami vše podaří zrealizovat
dle našich představ.
Závěrem bych Vám všem chtěl ještě
jednou poděkovat za důvěru, popřát
hodně zdraví, příjemné prožití Vánoc a do
nového roku více štěstí a radosti, než
jsem měl já v roce letošním.
Zdeněk Jarolím

Restaurace Na Návsi

J

ak všichni již víte, k 7. 12. 2018 končí
paní Vrzákové nájemní smlouva na
provozování
restaurace.
Obec
v následujících třech až čtyřech měsících
provede údržbu a opravy, které přinesl
provoz. Budou to opravy maleb, nátěrů,

opravy obkladů a přebroušení parket.
A to nejdůležitější je, že se snažíme najít
nového nájemce, aby od jara mohla
restaurace zase přivítat své hosty.
Pavel Halámka
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Advent a Vánoce v Jivně

1.12. (sobota) 17:00
Rozsvícení vánočního stromu
8.12. (sobota) 15:00
Mikulášská besídka
15.12. (sobota) 17:00
Vánoční koncert v kapličce
24.12. (Štědrý den) 15:00 – 16:00
Betlémské světlo
Hraje a zpívá skupina SEŠLÍ PŘÁTELÉ, vánoční punč, klobása

Besídka pro děti tentokráte na Skautí!!

Adventní koncert s Výborným triem, speciální host Daniela Dušková

Prohlídka jesliček v kapličce

1.1.2018 (úterý) 15:00
Novoroční koncert v kapličce
Trio Compostella (housle, kytara, zpěv)
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