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Sloupek pana starosty 

 Vážení spoluobčané nevím, jak vy, ale já 

se vždy nerad loučím s létem. Působí na 

mne a mou energii pozitivněji, než zima a 
plískanice, i když připouštím, že každé 

roční období má své kouzlo. Nyní si 
užíváme jiné palety barev a až uklidíme 

listí, letní nábytek a zahradu připravíme 

na zimu, tak si alespoň zase po večerech 
odpočineme v teple domova. 

Trochu se teď ohlédneme po tom, co se 
během předchozího období v obci dělo. 

Jistě jste zaznamenali, že 18. července do 
naší obce, stejně jako do několika dalších 

na jihu Čech, zavítal při své návštěvě 

tohoto regionu premiér A. Babiš s 
ministrem životního prostředí R. Brabcem 

a ministrem dopravy V. Kremlíkem. 
Společně s nimi přijel i ředitel Státního 

fondu životního prostředí P. Valdman. 
Účelem této návštěvy bylo seznámení se, 

jak byla využita dotace na výstavbu 

průzkumných vrtů pro obec J2 a vrt HV2 
Vyhlídky.  

 
Po příjezdu delegace a přivítání, jsem 

krátce představil naši obec a činnost, 
kterou jsme věnovali za poslední dobu při 

řešení zásobování vodou. Poté jsme se 

pěšky vydali k realizovanému 
průzkumnému vrtu pro obec. Počasí nám 

přálo, a tak to byla příjemná procházka, 

při které jsem zodpovídal otázky, které na 
mě měli jak členové delegace, ale i 

novináři. Po návratu proběhla před 

budovou našeho úřadu tisková 
konference.  

 
 
Nakonec jsme předali s místostarostou 
panu premiérovi, ministrům a panu 

řediteli malý dárek. 
 

Ale nežili jsme jen návštěvou. Co bych 

uvedl jako hlavní je, že vrt J2, je již 
připojen do systému zásobování obce. 

Máme za sebou přejímku prací, nyní 
zažádáme o kolaudaci. Nejdůležitější 

bude doložit všechny potřebné doklady 
pro vyúčtování přidělené dotace. Částka 

za celkové dílo je 797.000, -Kč. Částka 

dotace je cca 560.000, -Kč. 

 
 
Další nemalá akce byla oprava komunikací. 
Byla dokončena komunikace na Vyhlídky. 
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Opravy komunikací kolem obecního úřadu 
a k Vávrům směřovaly hlavně k tomu, aby 

nám dešťová voda netekla tam, kam 

nemá a nedělala škody na obecním a 
soukromém majetku. Opraveny byly i 

výtluky, které zbyly v komunikacích po 
loňské zimě. Náklady byly přibližně 

1.600.000,-Kč. Takováto částka ještě 

nebyla na opravy jakéhokoliv obecního 
majetku jednorázově vydána.      

Z důvodu vyčerpané kapacity základní 
školy v Rudolfově, jsme obdrželi výpověď 

ze smlouvy o spádové škole. Pro školní 
rok 2019/2020 bylo vyhověno všem 

žadatelům o přijetí do první třídy. 

Předpoklad přijetí je i pro příští ročník, ale 
další ročníky už nebudou všichni při 

zápisu uspokojeni. Se starosty obcí, které 
měly spádovou školu v Rudolfově, jsme 

se dvakrát sešli na pracovní schůzce a 

řešíme, jak postupovat dál. Město 
Rudolfov má v současné době připraveny 

dva projekty na dostavbu školy a šaten. 
Pokud by se podařilo získat na uvedené 

projekty finance, byla by situace vyřešena. 
Ale to není jednoduché. Tak toto je hlavní 

směr, kterým se ubírá naše společná 

činnost. 
Od září jsme novým členem 

Dobrovolného svazku obcí POD BABOU. 
Svazek vznikl rozšířením stávajícího 

svazku Adamov – Hůry o naši obec a o 

obec Libníč.  Hlavním předmětem činnosti 
je zavádění, rozšiřování a zdokonalování 

technického vybavení a systému veřejné 

osobní přepravy na lince Rudolfov – Jivno 
– Adamov – Hůry – Libníč – Rudolfov. 

Svazek má i další předměty činnosti, 

kterými jsou úkoly v oblasti školství, 
kultury, veřejného pořádku, ochrany 

životního prostředí, cestovního ruchu, 
zabezpečování čistoty obcí a správy 

veřejné zeleně.   

 
 
A nyní co nás ještě čeká. V nastávajícím 

zimním období pro vás připravujeme nebo 

spolupracujeme na pořádání již tradičních 
akcí. Svatomartinskou lampionovou 

stezku, rozsvěcování vánočního stromku, 
Mikulášskou nadílku, vystoupení Tomáše 

Linky v restauraci a vánoční koncert 

v kapličce. Přesné termíny se dozvíte na 
jiném místě tohoto zpravodaje. Určitě 

přijďte, jste srdečně zváni, protože tyto 
akce připravujeme především pro vás, 

občany Jivna. 

 
 

Pavel Halámka 

 

Poděkování 

Vážení spoluobčané, sousedi a kamarádi. 
Chtěla bych Vám tímto poděkovat za 

přízeň na dětských akcích pořádaných 

Jivenskými maminkami. Moc si toho 
vážíme. Je to pro nás zpětná zpráva, že 

vše, co pro děti děláme, děláme dobře a 



4 

děti se rádi vracejí. Rok od roku je účast 
vyšší, a to náš těší. Jako příklad musím 

připomenout hlavně Velikonočního 

Zrzindu, při kterém se sešla opravdu 
krásná velká skupina a všichni jsme si to 

užili. Rádi bychom do budoucna dětské 
akce rozšířili a připravili nějaké nové.   

Pokud byste měli nějaké nápady,  

 

připomínky či byste chtěli dětem darovat 
nějaké drobnosti napište nám na 

jivenskedeti@gmail.com. Velké dík  

samozřejmě patří všem maminkám, které      
pro Vás akce připravují a obci za podporu. 

Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se 
na viděnou. 

                                    Monika Šandová 

Svobodná ZŠ dětem z Jivna na dosah! 

Pro všechny rodiče a děti, kteří hledají 
trochu jiný způsob vzdělávání, máme 

dobrou zprávu! Spolek DOMA V LESE 
otevřel od září 2018 Svobodnou základní 

školu v obci Libníč, která je od Jivna 

vzdálena jen několik minut jízdy autem. 
„Pro zázemí školy jsme vybrali prostory 

staré obecní školy, jejíž 2. patro jsme 
zrekonstruovali a vrátili mu tak účel, ke 

kterému kdysi sloužilo. Rozhodující pro 

nás byla jednak atmosféra místa, krásná 
okolní příroda hned vedle školy a dobrá 

dostupnost z Českých Budějovic, 
vysvětluje ředitelka školy Žaneta Tesařová.  

Svobodná ZŠ navazuje na úspěšný 

projekt dvou lesních mateřských škol, 
které spolek provozuje od roku 2012. 

Významná část školní výuky probíhá 
venku, kde se totiž dá naučit úplně vše! 

Není zde slyšet ohlušující zvonění, čas je 

totiž ve Svobodné ZŠ pouze orientačním 

prostředkem, nikoliv stresujícím 
elementem, kterému se výuka podřizuje. 

Děti si do jisté míry samy vybírají, čím se 
budou zrovna zabývat a co je v danou 

chvíli nejvíce zajímá. Cíle, kterých chtějí 

dosáhnout, si stanovují společně s učiteli 
a na základě vlastní motivace. Učitel je 

v tomto procesu dětem rovnocenným 
partnerem, průvodcem a pomocníkem 

v jedné osobě. Děti si užívají vyrábění z 

přírodnin, pestrou hudební výchovu a celý 
jeden výukový den v angličtině s rodilým 

mluvčím. Každý týden chodí plavat a 
pravidelně vyráží na exkurze, výlety či na 

školu v přírodě.  „Škola v Libníči tak 
v mnohém navazuje na pedagogické 

principy a klíčové aktivity, které jsou pro 

nás stěžejní také v oblasti předškolního 
vzdělávání, kterému se věnujeme osmým 

rokem v lesní školce v Třísově a na 
Srubci,“ shrnuje Tesařová. Ve školním 

roce 2019/2020 je stále možné zapsat 

nové zájemce do 1.-4. třídy. Škola je 
v rejstříku MŠMT se schváleným 1. a 2. 

stupněm. Podrobné informace nejen o 
Svobodné ZŠ a lesní MŠ, ale i o ostatních 

aktivitách spolku, naleznete na webu 
www.domavlese.cz nebo na facebooku.  
                                   

 
                                    Žaneta Tesařová 
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Vážení přátelé, vážení spoluobčané 

Realizaci plánovaných a provedených akcí 

v letošním roce shrnul ve své zprávě 

starosta. Rád bych se proto zaměřil ve 
své krátké zprávě na rok budoucí. 

Pochopitelně vše, nebo alespoň většina 
plánovaných akcí bude letos realizována 

podle úspěšnosti v získávání dotací. 

Obecní kasa nestačí na všechny potřebné 
a naplánované práce, a tak se budeme 

snažit být při získávání grantů stejně 
úspěšní jako v roce letošním. Co se týká 

konkrétních úkolů, stále nemáme 
dořešeny tři základní body…,“voda, 

kanalizace, komunikace“. Přestože se v 

letošním roce podařilo udělat v otázce 
komunikací a vodovodů velký kus práce, 

víme, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Ať 
už se jedná o vodovod a kanalizaci na 

Vyhlídkách, výměny rozvodu vody v 

úseku pod vodojemem, nebo i v 
dokončení opravy komunikací. Pořadí i 

přehled plánovaných akcí máme určeno, 

ale hodně bude záležet na zadání 

jednotlivých vyhlášených grantů, takže 

určitě k nějakým změnám a úpravám 
dojde. 

 
I když toto vydání Jivenského zpravodaje 

najdete ve svých schránkách již počátkem 

listopadu, chtěl bych využít této 
příležitosti, abych popřál všem občanům 

naší obce klidné a spokojené prožití 
vánočních svátků a do roku 2020 hodně 

štěstí, zdraví a spokojenosti. Věřím, že 
adventní akce, které máme připravené, 

Vás všechny potěší a napomohou navodit 

příjemnou vánoční a předvánoční náladu. 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem 

sponzorům, kteří napomohli měrou při 
získávání a zajišťování kulturních akcí. 

 

 
Zdeněk Jarolím 

Tlak vodovodu 

Během posledních týdnů jsem 
zaregistroval dotazy ohledně zvýšení tlaku 

ve vodovodní síti. Níže uvádím předpis, za 

jakých podmínek má být provozována 
vodovodní síť.  

Vyhláška č. 428/2001 Sb. 
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou 

se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU 
VODOVODŮ 

 

§ 15 
 (4) Maximální přetlak v nejnižších 

místech vodovodní sítě každého tlakového 

pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 
MPa. V odůvodněných případech se může 

zvýšit na 0,7 MPa.     */ 
 

*/ většina pojistných ventilů ohřívačů 

vody je stavěna na tlak max. 0,6MPa. 
Pojistný ventil je u ohřívače osazen proto, 

aby chránil tlakově ohřívač v době 
ohřívání vody. Ohřevem vody dochází 

k zvětšení objemu a tím i ke zvýšení tlaku. 
Pojistný ventil proto odkapává.  

Dle zkušenosti, většina starších pojistných 
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ventilů začíná propouštět již při nižších 
tlacích. 

 

 
ČSN EN 806-2 předepisuje, že odtok vody 

z teplotní pojistné armatury nebo 
pojistného ventilu musí být umístěn tak, 

aby neohrozil osoby uvnitř a vně budovy 

nebo nepoškodil elektrické součásti a 
vodiče, a byl viditelný [7]. Je důležité si 

uvědomit, co znamená pojem „a byl 
viditelný“. Norma předepisuje pravidla pro 

tzv. odtokové potrubí s odkazem na 
ČSN EN 1717 [11], v níž je definováno 

přerušení tlaku volným výtokem buď  

 

úplným odpojením, nebo vniknutím 
vzduchu.  

 
 

 

Pavel Halámka 

 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme všem oslavencům, kteří se dožívají v prvním pololetí roku 2020 významného 
životního jubilea hodně štěstí a pevné zdraví. 

Lumír Dvořák 
Jiří Filip 

Václav Geiger 
František Jeremiáš 

Marie Kubíčková 
Marie Šimková 

                     Václav Řehovský 
Jan Vacík

 

Oprava památníku padlých a kříže 

V průběhu měsíce srpna a září proběhla oprava památníku a kříže. Práce provedla 
firma Olžbut. 

 

Původní rozpočet byl 67.295,-Kč, realizační cena byla 57.694,-Kč. 
 

 
Na zakázku byla využita dotace v rámci DP KULTURNÍ DĚDICTVÍ 2019, OBNOVA 

PIETNÍCH MÍST, opatření č. 6.,1. výzva pro rok 2019. 
 

Výše dotace byla 40.000,-Kč 
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    Advent a Vánoce v Jivně 
  

 

       30.11.2019 od 17:00  

     Rozsvícení vánočního stromu 
     Hraje a zpívá skupina Sešlí přátelé, punč pana starosty 

 

     7.12.2019 od 15:00  

    Mikulášská besídka 
     Besídka pro děti v Hospůdce Na Návsi 

 

        14.12.2019 od 17:00 

   Tomáš Linka – se skupinou Přímá linka 
      Koncert countryového zpěváka v Hospůdce Na Návsi 

 

      21.12.2019 od 17.00 

        Vánoční koncert v kapličce  
      Vokální hudební skupina X-tet 

 

     24.12.2019 od 15:00 - 16:00                         

Betlémské světlo 
  Prohlídka jesliček v kapličce 

 
 
 
 
 
 


