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Vážení spoluobčané

L

etošní letní zpravodaj se nese v duchu
velice smutné události minulých
dnů, která zasáhla nejen mne, ale věřím,
že i většinu z vás. Opustil nás člověk,
který tuto obec miloval a zasvětil jí svůj
život. Odešel Pepa Šimků, starosta

místních hasičů, účetní obce, ale hlavně
skvělý člověk a kamarád. Nikdy na něj
nezapomenu a bude mi moc chybět …
Pavel Halámka

Slovo pana starosty

V

tomto vydání zpravodaje Vás vždy
informuji, co jsme jako vaši
zastupitelé pro vás a obec udělali, co
právě děláme a co máme v plánu udělat.
Začátkem roku jsme se pustili do opravy
hospody. Podařilo se nám domluvit
s nájemcem a od poloviny března je
hospoda otevřena.
Odkoupili jsme pozemky potřebné ke
stavebnímu povolení na připojení nového
vrtu pro zásobování obce. Projekt byl již
připravený, tak jsme požádali o stavební
povolení a v této době už máme
vybraného zhotovitele a plánujeme, že do
konce srpna bude nový vrt připojen do
systému zásobení obce. Tak věřím, že
tímto ustanou problémy s dodávkou vody.
Již v polovině března nám Čevak a.s.
dovážel pitnou vodu. V dubnu a v květnu
byl klid, bohužel v červnu nám dovezli
celkem 540m3 vody. Nechali jsme si
udělat odběrový diagram v průběhu
jednoho týdne, a v něm se ukazuje, že
největší odběry jsou mezi jedenáctou
a druhou hodinou, ale bohužel v noci.
Na vystrojení vrtu na Vyhlídkách je
zpracován projekt a zažádáno o stavební
povolení. I na tento projekt budeme
žádat o dotace ze Státního fondu
životního prostředí. Projekt tlakové

kanalizace je ve stadiu přípravy územního
řízení. Na přelomu konce června
a začátkem července se prováděly opravy
místních komunikací. Obec na část oprav
obdržela dotaci od Krajského úřadu
v rámci Programu obnovy venkova. Byla
opravena komunikace mezi Jivnem
a Vyhlídkami a na Samotách. Kolem
komunikace od obce k Mrhalu, v místech,
kde se při každém větším dešti
vyplachovaly nezpevněné krajnice se
osadily obrubníky. To samé se provedlo
i okolo komunikace k Vávrům.
Do konce roku ještě budeme chtít
vysoutěžit
zhotovitele
na
opravu
a prodloužení vodovodu od vodojemu
směrem
k Martinovi
Schättingerovi.
Chceme
zhotovitele
vysoutěžit
s podmínkou získání dotace, tak abychom
byly schopni v případě její získání
v jarních měsících stavbu zahájit.
Na jiném místě tohoto časopisu se
dozvíte, že paní Markéta Hanzalová končí
s vedením dětmi oblíbených Hrátek. Chci
jí za práci a čas, který s dětmi strávila a
něco pro ně dělala poděkovat. A tak jak
píše, kdo by měl zájem ve cvičení s dětmi
pokračovat, můžete se ozvat i mně
osobně.
Přeji vám všem moc hezké léto plné
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zážitků, které vám dodají energii pro další
období, a hlavně dětem přeji krásné

a bezstarostné prázdniny...
Pavel Halámka

Hrátky

Č–

as plyne jako voda a třetí ročník hrátek
hravého
cvičení
pro
děti
předškolního věku je za námi. Jak tomu
bylo i v předchozích letech, scházeli jsme
se
s dětmi
každé
úterý
v 16:30
v prostorách obecního úřadu. Hodinu
příjemně stráveného času jsme vyplnili
tématickými celky, při kterých se děti
pobavily a zároveň si osvojily řadu nových
věcí. To vychází
i z našeho
pokřiku: „My se nudit nebudeme!
Zacvičíme,
zatančíme,
zazpíváme,
naučíme, zasmějeme a Hrátky si spolu
užijeme!“
Dne 21. května proběhlo hromadné
a individuální focení dětí. Následně 28.

května se konala závěrečná hodina
formou tzv. opičí dráhy s jednotlivými
pohybovými stanovišti, mezi kterými děti
plnily
vědomostní
úkoly,
např.
rozpoznávaly barvy, tvary, květiny,
zvířata, počítaly, přiřazovaly písmenka
k jednotlivým obrázkům,
apod.
Za
odměnu děti dostaly balíček dobrot,
diplom, odznak se svým jménem
a fotografie.
Tímto bych ráda děti pochválila, byly jako
vždy moc šikovné a úžasné! Velké díky
patří
i rodičům!
A na závěr mi dovolte, abych se touto
cestou i rozloučila. Jak se říká: „do třetice
všeho dobrého!“ V příštím školním roce
již nebudu v Hrátkách pokračovat. Tímto
vyzývám někoho z Vás, zda byste nechtěli
být mým následovníkem. Pokud ano,
neváhejte mě zkontaktovat.
Krásné prázdniny všem!
Markéta Hanzalová
M.rimnacova@seznam.cz
777 200 677

Vážení spoluobčané

N

ež se k Vám dostane toto číslo
Jivenského zpravodaje, letošní rok se
přehoupne do své druhé poloviny, začne
doba prázdnin a dovolených. Doufám, že
pro většinu z Vás, doba klidu a pohody.
Když myslím ,,pro většinu z Vásˮ, tak
nelze nevzpomenout na nešťastnou
událost v rodině Šimků, které bych chtěl

touto formou ještě jednou vyjádřit
upřímnou soustrast. ,,Pepo, odpočívej
v pokoji.ˮ My všichni Ti musíme
poděkovat za práci, kterou jsi pro obec
Jivno odvedl, jak z pozice ekonoma
a účetního, tak i z pozice starosty hasičů.
Protože starosta obce ve své zprávě
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zhodnotil průběh akcí naplánovaných pro
letošní rok, chtěl bych přidat jen pár
údajů na doplnění.
Co se týká opravy komunikací, je pro
letošní rok pravděpodobně dokončeno.
Říkám
,,pravděpodobněˮ,
protože
naskytne-li se možnost získat další
finance
z
grantů,
rádi
bychom
pokračovali. S největší pravděpodobností
však bude pokračování oprav až v příštím
roce. Do té doby je potřeba zajistit
projektovou dokumentaci a veškeré
potřebné doklady. Jsem však přesvědčen,
že letošní práce na místních komunikacích
bude většina občanů hodnotit kladně,
protože jednak se vylepšil vzhled obce
a hlavně se výrazně zlepšilo propojení
mezi částmi Jivna.
Co se týká ,,vodovodů a kanalizaceˮ, vše
podrobně zhodnotil starosta. Já bych rád

jen apeloval na všechny občany ohledně
šetření s vodou. Víme všichni, že situace s
vodou celkově není dobrá. Doufáme, že
po posílení vrtů a úpravách vodojemu
přestane
být
situace
u
nás
tak dramatická.
Na přelomu července a srpna bude
provedena oprava památníku a křížku na
návsi. Jedná se o další grant, na který se
nám podařilo zajistit dotace.
Lze tedy říci, že v získání grantů jsme byli
v letošním roce poměrně úspěšní, což
výrazným způsobem pomohlo vylepšit
obecní pokladnu.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát
příjemné prožití dovolených a prázdnin
a hlavně všem pevné zdraví.
Zdeněk Jarolím

Běh kolem Hlincovky a Jivna

startující do šesti věkových kategorií.
Celkem se závodu na trati dlouhé 10 km
zúčastnilo 32 startujících. Výsledkovou
listinu naleznete v příloze.
Zdeněk Jarolím

V

sobotu 8. června se za krásného
počasí uskutečnil ,,3. ročník běhu
kolem Hlincovky a Jivnaˮ. Pořadatelé,
obec Hlincova Hora a Jivno rozdělili
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Za Pavlem Brožkou

P

avel zemřel v sobotu 30. března na
plicním
oddělení
budějovické
nemocnice. Věděli jsme, že již delší dobu
zápasí s těžkou nemocí, ale netušili jsme,
že se dostavily další komplikace. I když
nebyl rodákem z Vyhlídek (obce Jivno),
stal se pro řadu z nás sousedem, na jaké
se nezapomíná.
První myšlenka, která mě napadla, když
jsem si přečetl zprávu od jeho dcery
Kristýnky
byla
věta
z
Písma:
„K upřímnému má se Bůh upřímně.“
Neboť upřímnost v pohledu na život, na
věci obecné i neobyčejné byla Pavlovou
vlastností, která k němu patřila. Byl vlídný
a měl rád lidi, ale, když se mu něco
nelíbilo, tak si servítky nebral. Znali jsme
se dlouho a když se náhle ocitl i se svou
rodinou na Vyhlídkách, tak jsem to velmi
přivítal. Vedli jsme pak spolu mnoho
rozhovorů a ne vždy jsme se shodli, ale
přesto to bylo velmi obohacující
setkávání. To jak se vlastně ocitli i se
svým známým a spolupracovníkem
Františkem Kotyzem právě v naší obci –
je také zajímavé. Jednu dobu jsem jej
totiž potkával při jízdě z kopce Hlincovy
Hory do Rudolfova autem, jak statečně
šlape do pedálů bicyklu opačným
směrem.
panem
Kotyzem
výrobu
plastových doplňků v Mladošovicích. A
jak tak jezdívali okolo Vyhlídek, tak si
umanuli, že by se jim líbilo tam i bydlet. A
stalo se; zakrátko u nás stály dva nové
domy a mohli jsme potkávat nové
sousedy. Pavel byl loutkář a také herec,
který sice nějakou dobu podnikal, ale
nikdy své herectví neopustil. Když se
přestěhoval do obce Jivno, tak se stal
navíc iniciátorem, autorem, režisérem i
hercem divadelního spolku rudolfovských

patriotů. Účinkovali nejen o Hornických
slavnostech, ale nezapomenutelná byla
především jejich vánoční hra, kterou
v jednu dobu pravidelně hrávali i ve sboru
husitské církve v Rudolfově. Pavel hrával
Josefa a jeho pojetí příběhu bylo velmi
lidské a vlídné. I když i na satiru vůči
společenským zlořádům se dostalo.
Ostatně Pavla jsem zval občas i s dalšímí
divadelními kusy, ve kterých byl autorem,
výtvarníkem i hercem v jedné osobě, do
střediska
Nazaret
v
Borovanech.
Nejúžasnějším
jeho
autorským
divadélkem především pro malé diváky je
zřejmě
Beránek z modrého nebe.
Obohacující bylo i jeho přiblížení českých
vánočních zvyků malým i velkým
divákům. Na oslavě narozenin u Brožků
doma jsme mohli shlédnout i povedenou
divadelní skeč v níž Pavel hrál bonbón...
Tak se ta skeč také jmenovala. V jednu
dobu jsme se zapojili s Pavlem i do
obecního dění svou kandidaturou do
obecního zastupitelstva, kde jsme pak
spolu byli jedno volební období. I toto
své angažmá pojímal Pavel, dá se říci, po
sousedsku. Bez valného pochopení pro
jakékoli politické hrátky. Po tomto období
zůstala informační cedule na vyhlídské
zastávce o historii osady, jejíž text Pavel
psal. A hlavně Boží muka u Vojtů lesa,
která tam Pavel umístil a opatřil pro něj
typickým biblickým citátem: „Vstaň
a chod“.
Pavel hned na počátku vybudoval u
svého domu jakýsi vinný sklípek – zřejmě
první v obci a kdoví - možná i na okrese...
Tam se dobře filosofovalo, ale pro stále
přítomnou vlhkost jsme se pak s našimi
diskuzemi
raději
přestěhovali
do
teplejších prostor. Pavel byl člověk
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s velmi širokým záběrem a s přáteli
z mnoha oborů, často kumštýřů... Sám
byl kumštýřem, ale i
svébytným
filosofem. A také křesťanem, který ovšem
neměl
rád
jakoukoli
manipulaci
a přetvářku.
Jeden z českých básníků napsal, že když
odejde člověk, jakoby se rozhoupal člun,
na kterém jsme. Na té loďce , kterou
Pavlův odchod rozhoupal, nás je mnoho.
Příbuzných, sousedů, přátel, kumštýřů
a hlavně jeho nejbližších. Je nám líto, že
už jej nebudeme potkávat, že opuštěny

zůstanou (snad jen na čas) i jeho loutky
a kulisy. A hlavně, že s ním už nebudeme
mluvit. O životě, o lidech, umění, politice,
o
Bohu,
o
věcech
všedních
i neobyčejných.
Je psáno v jednom Pavlově zápisku,
který
náhodou
objevila
dcera
Kristýnka a použila
i
na
smuteční
oznámení: „Nastolil stoleček, zvoneček
budíka... Ten čas tak utíká“
Zvoneček
zazvonil, čas už ti neutíká Pavle – už
jenom nám.. Ale třeba jednou ještě
popovídáme....
Karel Filip

Jivenský triatlon

D

ne 13.7.2019 se konal již třetí ročník
jivenského triatlonu o pohár starosty
obce. Závod je zařazen do jihočeského
poháru a již si našel

nimi již známé tváře z předchozích
triatlonů,
ale
i
několik
nováčků.
Poděkování si zaslouží i všichni, kteří se
podíleli na organizaci.

své příznivce. Ráno to sice podle počasí
vypadalo, že asi nebudeme mít ceny
komu předávat, ale nakonec se počasí
umoudřilo a na start se postavilo
16 závodníků a 10 závodnic. Byli mezi

Foto: Pavel Kynčil
Pavel Halámka
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