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Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, milí sousedé,
přátelé,
venku to tak ještě nevypadá, ale
optimisté již cítí blížící se jaro. A jakmile
se venku objeví první jarní paprsky,
začneme trávit volný čas na svých
zahrádkách, výletech a v předzahrádkách
restaurací. Všichni se těšíme na své
koníčky a zájmy, a jak letos konečně
doženeme, co jsme třeba dříve nestihli.
Nastává předjaří roku s nulou na konci
a již nyní je jasné, že ani rok 2020
nebude ,,okurkovou sezónou´´. A nejen
proto, že v numerologii od nuly začíná
vždy něco nového, jako by nula byla
semínkem, prapočátkem, ze kterého
může ledasco jedince vzklíčit. Nula je
přítomna v celém vesmíru, a i v každém
z nás, je hnací životní silou, která je
přítomna již před zrozením a byla
přítomna v našem vesmíru před jeho
samostatným
stvořením.
Naši obec čeká mnoho práce a důležitých
rozhodnutí. Byla podána žádost o dotaci
ze SFŽP na vystrojení vrtu na Vyhlídkách.
Od SFŽP se nám finanční dotace vždy
podařilo získat, tak snad budeme
i v tomto roce úspěšní, a budeme moci
zahájit práce. Máme vysoutěženého
dodavatele na opravu vodovodu od
vodojemu na severozápad a podánu
žádost na dotaci z grantového programu
JČK, PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY
VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.
Dále máme zažádáno o dotaci na opravu
komunikací a o dotaci z programu POV na
opravu břehů Stávku. Břehy jsou
v havarijním stavu a je třeba s tím něco
dělat.

Koncem loňského roku jsme se zapojili do
systému EKO-NOM. Tato autorizovaná
obalová společnost EKO-NOM, a.s.,
Provozuje na území ČR systém zpětného
odběru obalů prostřednictvím jednotlivých
obcí. To znamená, že obce čtvrtletně
vykazují
do
systému
množství
využitelných odpadů, které byly předány
k dalšímu využití (jak materiálovému, tak
energetickému) a od společnosti za to
dostávají odměnu. Vše se odehrává na
základě smluvního vztahu. Z toho
vyplývá, že čím více naše obec vytřídí
odpadů, tím větší bude odměna, kterou
budeme moci použít na úhradu doplatku
nákladů
za
vyvážení
komunálního
odpadu. Aby třídění pro vás bylo
jednodušší, zajistili jsme pro vás třídící
tašky, které jste jíž někteří z vás dostali
při osobním zaplacením poplatku za
odpad, nebo je ještě dostanete při
vyzvednutí
známky
na
popelnice.
Největší zatížení, co se týká odpadů, je
v období letní sezony z chatové oblasti.
Pokusíme se nabídnout všem chatařům
igelitové pytle na tříděný odpad. Svozová
firma by byla ochotna odvážet i tříděný
odpad od kontejnerů z chatové oblasti.
Ne všechen odpad ale je od chatařů,
a proto místo okolo kontejnerů a přední
část parkoviště bude od jara nepřetržitě
monitorována se záznamem. Objevují se
totiž i odpady zavezené do zadní části
parkoviště.
Zároveň jsme se se svozovou firmou
domluvili na jiném způsobu vyúčtování
nákladů na odvoz a likvidaci komunálního
odpadu.
Dříve
byl
svoz
účtován
paušálem, od letošního roku je účtován
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na
základě
hmotnosti
skutečně
odvezeného
odpadu.
V závěru bych vás chtěl všechny pozvat
na akce, které během roku budeme
pořádat. Ať jsou to akce pro děti, které
organizují jivenské maminky, za což jim
patří poděkování. Dále bude tradiční
pouť, stavění májky, Jivenský běh se
zábavou a triatlon. Přesný program
najdete na jiném místě v tomto

zpravodaji.
Přeji všem slunečné jarní dny, krásné
prožití svátků jara a samozřejmě hodně
zdraví.

Pavel Halámka

Jak jsme hospodařili v roce 2020

V

roce 2020 byl příjem do obecního
rozpočtu
5.920.357,Kč.
Zůstatek na účtech k 31.12.2020:
1.066.088,Kč.
Ke konci roku 2019 mělo Jivno již 369
občanů.
Byly nám přiděleny neinvestiční finanční
prostředky
na
opravu
místních
komunikací - ve výši 300.000,- Kč.
Na volby do Evropského parlamentu bylo

obci
přiděleno
38.156,Kč.
Od SFŽP jsme obdrželi dotaci ve výši
577.453,- Kč. Jedná se o finance na
vystrojení vrtu.

Pavel Halámka

Vítání občánků

J

iž potřetí chceme přivítat malé
občánky, narozené v naší obci. Termín
máme stanoven na 24.4.2020. Byl bych
rád, aby mě kontaktovali rodiče dětí, kteří
budou mít zájem o přivítání svého dítěte
narozeného v naší obci od data

28.4.2018. Prosím o informaci nejlépe na
e-mail starosta@jivno.cz.
Pavel Halámka
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Milí rodiče

O

d posledního vydání zpravodaje,
jsme uskutečnili 2 akce v režii
Jivenských maminek. V listopadu to byl
lampionový průvod Sv. Martina a v únoru
karneval. Obě akce byly úžasné, hlavně

Program byl jako vždy velice nabytý
a děti se takřka nezastavily. Čekaly na ně
různé dobroty i nějaké drobnosti. I přes
nepřízeň okolností, které nastaly (další
karneval ve vedlejší obci a konec jarních
prázdnin), byla účast víc než dobrá. Za to
Vám ze srdce děkuji. Je to pro nás tichá
odezva, že na naše akce chodíte rádi
a
podporujete
nás.
Velké
díky
samozřejmě patří obci , která všechny
dětské akce podporuje. Bez toho by to
bohužel nešlo. V nastávajícím období pro
Vás připravujeme poklad zajíce Zrzindy,
který se uskuteční 11.4 a dětský den.
Ten
letos
vyšel
na
20.6.
Budeme se těšit.

díky počtu dětí, které dorazily a zúčastnily
se.
Po splnění všech úkolů na
lampionové stezce, si děti mohli vypustit
na Stávek svíčkovou lodičku. Po vypuštění
všech lodiček, kterých bylo necelých 30,
se krásně rozzářila celá hladina.
V únoru jsme připravili karneval, který
měla již tradičně v režii paní Trostová.

Monika Šandová

Stezka odvahy

V

ážení přátelé, ráda bych v letošním
roce uspořádala pro děti ještě stezku
odvahy. Akce by proběhla v lese za obcí
směr Florida. Pokud byste měli o tuto akci
zájem, bude nutné se předem nahlásit
a zaregistrovat na mail jivenskedeti
@gmail.com. Akce proběhne 29.8 ve
večerních hodinách. Prosím o přihlášení
nejpozději do 30.6. Cena 50,-/osoba.

Minimální počet dětí pro uskutečnění akce
je 20. Bližší informace se připravují.
Děkuji

Monika Šandová
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Žijí (a žili) mezi námi

S

kým bude další díl povídání
s Jivenskými rodáky a spoluobčany,
jsem měl jasno již v létě loňského roku,
když jsem byl pogratulovat tehdy
čerstvému
sedmdesátníkovi,
panu
Václavu Šimkovi. Sice mne okamžitě
„odbyl“ slovy, že na něm nic zajímavého
není, ale další věta už zněla lépe: ,,Mám
nějaké náměty a znal jsem místní občany
o kterých by se toho dalo dost napsat“.
Uběhlo několik měsíců a při další
návštěvě začal mít tento článek konkrétní
podobu. A potom mi pan Václav Šimek
položil na stůl následující námět, který
jsem
přečetl
jedním
dechem
a
předkládám Vám jej v plném znění,
protože vím, že Vás zaujme tak, jako
mne.

na široko daleko známou meteorologickou
stanici těsně u cesty v jeho zahradě,
kterou tady založil po svém příchodu do
Jivna v roce 1946. Tady prováděl
nepřetržité pozorování 3x denně až do
konce svého života. V jeho vědecké dráze
se mu však stala osudnou teplotní
klementinská sekulární řada. Jako jeden z
prvních provedl její vyhodnocení, včetně
prověření československého absolutního
teplotního minima -42,2 °C, naměřeného
v Litvínovicích u Českých Budějovic.
V důchodu potom prováděl doma ve
skromných podmínkách další statistická
zpracování. To vše za pomoci klasické
mechanické kalkulačky a nekonečných rolí
a roliček papíru, kterými byl doslova
obležen. Jeho životní dráha již tak
přímočará jako ta vědecká nebyla. Po
osvobození v roce 1945 mu bylo
vytýkáno, že spolupracoval za války
s nacisty. Nic z toho se však nezakládalo
na pravdě. V roce 1947 byl soudem
očistěn. Protože byl jazykově i odborně
nadán
a pracoval po celou dobu války
ve Státním meteorologickém ústavu, je
pochopitelné, že výsledky jeho vědecké
práce byly využívány a zneužívány i
nepřátelskou stranou. Dle jeho vzpomínek
to bylo po únoru 1948 ještě horší. Horší
z objektivity soudů, neboť projednávání
jeho případu se konalo vždy za jeho
nepřítomnosti. Toto
řízení, včetně
odvolacího, se protáhlo až do května
1951, kdy bylo ukončeno na základě
amnestie K. Gottwalda. Proto se také dr.
Hlaváč na zbytek života uzavřel na své
samotě „ V Jezírku“. Prováděl zde
klimatologické pozorování a věnoval se
vědecké činnosti v rámci skromných
možností a podmínek. V politicky
uvolněné době ke konci 60. let byl zván

Vzpomínka na dr. Hlaváče ,,U cesty
z Jivna směrem k Votrubům je lesní
samota, kde se říká „ V Jezírku“. Tady od
roku
1946
žil
jeden
z
našich
nejslavnějších občanů, pan doktor Václav
Hlaváč. Jeho život byl nejen zajímavý
a pestrý, ale někdy i velice složitý. Narodil
se 3. června 1889 v Týně nad Vltavou.
Absolvoval
Jirsíkovo
gymnázium
v
Českých Budějovicích a dále vystudoval
matematiku a fyziku na Karlově univerzitě
v Praze. Protože byl velmi nadaný, stal se
ihned asistentem našeho známého fyzika,
pana profesora Hanzlíka. Tam ale dlouho
nepobyl
a
přešel
do
Státního
meteorologického ústavu, což se mu stalo
osudným po zbytek jeho života. V říjnu
1925 byl promován na doktora přírodních
věd. Dizertační práce byla samozřejmě již
z
klimatologie.
Byl
zakladatelem
předpovědní služby, která je dnes pro nás
všechny samozřejmostí. Mnozí z našich
starších spoluobčanů si jistě vzpomenou
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na mezinárodní konference do zahraničí,
kde přednášel, byl aktivním členem
mnoha vědeckých rad a společností,
publikoval v odborných časopisech a byla
mu udělena hodnost kandidáta věd.
Toto období však netrvalo dlouho. V roce
1971 měl obhajovat doktorát,ten mu
však byl z politických důvodů zamítnut.
My starší si ho pamatujeme jako člověka
velice
pracovitého,
komunikativního,
s
mimořádnými
pozorovacími
schopnostmi
přírody.
Byl
hudebně
nadaný, věnoval se i vážné hudbě.
Zúčastňoval se pouťových mší v kapličce,
kde předzpěvoval.
Byl to
sportovec tělem i duší, zakladatel a člen
Sokola. Řídil a zajišťoval 9. Všesokolský
slet v roce 1932.Byl dlouholetým
trenérem sportovní gymnastiky, o čemž
by mohli vyprávět i někteří naši starší
spoluobčané.
Pověstné
jsou
gymnastické
kruhy,
zavěšené ve vzrostlých lesních stromech
hned vedle jeho chalupy anebo hrazda
mezi stromy. Dnes se chodí do fitka a my
dříve chodili cvičit k panu doktorovi do
lesa.
Ani jsme si neuvědomovali, jakého
máme mezi sebou souseda. Člověka,
který byl ochoten vždy všem pomoci.
Radou nebo i tou předpovědí počasí,
kterou se téměř vždy trefil. Jeho samota
byla známá v širokém okolí. Byla místem
setkání mnoha meteorologů a vědeckých
osobností. Je pro odborný svět škoda, že

se musel z politických důvodů uzavřít na
své samotě u lesa a nemohl se plně
věnovat vědecké činnosti. Jeho kolegové
v odborné časopisu „Meteorologické
zprávy“ z roku 1999 ( ze kterého jsou
čerpány
podklady
pro
tento
článek),uvádějí, že jim vždy vštěpoval
zásadu: buď sám sobě nejvyšší autoritou.
Všichni si určitě vzpomeneme na jeho
přání být člověkem, který žil ve třech
stoletích. To se mu bohužel nepodařilo,
neboť zemřel 28. dubna 1987. Jak
skromně žil, tak i v tichosti odešel.“
Tak vzpomíná na našeho významného
bývalého spoluobčana pan Václav Šimek.
Závěrem ještě několik řádků o autorovi
tohoto
poutavého
článku:
Podzim života (rozuměj dobu důchodu)
tráví pan Václav Šimek na Jivně v
rodinném kruhu, se ženou a vnoučaty
užívá volný čas na Šumavě a hlavně
relaxuje na různých sportovních akcích.
Je pravidelným návštěvníkem zápasů
fotbalového
Dynama,
nevynechá
volejbalová utkání Jihostroje a s partou
přátel se setkává při hokejových zápasech
nižších soutěží.
Mně
nezbývá, než srdečně poděkovat za jeho
příspěvek a do dalších let popřát hodně
štěstí a zdraví a ať mu ten elán dlouho
vydrží.
Zdeněk Jarolím
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Jivenské akce
Přinášíme přehled akcí, které nás čekají do poloviny roku.
Každou středu

cvičení pilates od 17:30 a 18:30 hod., paní Výborná

16.04.2020

17:00 hod., dobrovolná brigáda – sběr odpadků podél
cest

16.-19.2020

kontejnery na úklid

11.04.2020

15:00 hod. Velikonoční hledačka pro děti

24.04.2020

17:00 hod. Vítání občánků, obecní úřad

25.04.2020

Jivenská pouť, 14:00 hod. Mše svatá, odpoledne
hudba, večer zábava, hudba Ševětínka

30.04.2020

18:00 hod. Stavění májky

23.05.2020

Běh kolem Jivna Hlincovy Hory, večer s kapelou
Rokeři

20.06.2020

Dětský den na návsi

25.07.2020

Triatlon Jivno

Všichni, kteří se na pořádání těchto akcí spolupodílíme, budeme rádi,
když si
z této nabídky vyberete, co vás bude zajímat, a přijdete se
podívat nebo zúčastnit.
Jivenský zpravodaj, vydává Obec Jivno, Jivno 34, 37371, vydáno dne: 15.03.2020
registrováno Ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E22102. Vychází třikrát do
roka. Uzávěrka příštího vydání je 20.03.2020, kontakt: zpravodaj@jivno.cz .
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