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Slovo úvodem
je  to  tady,  zima  skončila  a  začíná
jaro, čas, kdy můžeme venku zahájit

činnosti  na projektech, které jsme celou
zimu  plánovali.  Ta  letošní  zima  byla
opravdu  povedená.  Přiměřeně  sněhu,
teploty  pod  nulou.   Pro  sportovní
nadšence  spousta  příležitostí  pro
bobování,  lyžování  nebo  třeba  bruslení.
Na našem návesním rybníčku (jmenuje se
Stávek)  se  scházela  skupina  sportovců
amatérů, kterou Zdeněk Jarolím zaučoval
do pravidel lední metané. Byl jsem jedním
z  nich.  Zdeněk,  jako  zkušený  matador
a reprezentant  v  tomto  sportu,  nám
pravidelně půjčoval vybavení a poskytoval

A cenné rady. Zároveň se zápalem pro tento
sport zval každého kolemjdoucího, aby si
také  metanou  vyzkoušel.  Rád  bych  mu
tímto  poděkoval  za  příjemné  podvečery
strávené na ledu.
Mráz a sníh nepřinášely jen radosti, bylo
například  nutné  neustále  udržovat
komunikace sjízdné. Dovolím si zhodnotit,
že  tato  činnost  byla  konána  na  velmi
dobré  úrovni.  Všem  pánům  sedícím
v červeném  traktoru  s  pluhem  patří
poděkování. Po zimě jsou cesty poničené
mrazem. Budeme je postupně opravovat. 
Krásné jaro  všem.

Ondřej Votruba 

Sloupek pana starosty

ážení  spoluobčané,  s  nastupujícím
jarem  se  otevírají  dveře  našich

domovů, děti využívají první teplejší dny
k hrám  na  dětském  hřišti,  začínáme
zvelebovat naše zahrady a chytáme první
paprsky jarního sluníčka, které nám dává
novou energii.

V

Po  dlouhé  zimě  potřebují  péči  i  obecní
prostory a za to musím velice poděkovat
Mirkovi  Šimků, který se svědomitě stará
nejen o náves, ale vždy ochotně pomůže,
kde  je  potřeba.  Blíží  se  i  doba  již
tradičního  sběru  odpadků.  Není  to
samozřejmě  nikoho  povinnost,  je  na
každém  z  nás,  kdo  přiloží  ruku  k  dílu,
děláme  to  pro  sebe  a  pro  krásnější
prostředí,  ve  kterém  žijeme.  Termín
brigády bude 6. dubna. Od tohoto dne až
do  9.  dubna  budou  v obci  rozmístěny
velkoobjemové  kontejnery  na  uložení
odpadu.  Pokud  s obecním  úklidem
pomůžete, budeme rádi.
Než jsem se dostal k této části příspěvku,
přečetl jsem si svůj sloupek v březnovém

čísle loňského roku a jsem rád, že jsme
splnili vše, co jsme si naplánovali pro rok
2016.  Ať  je  to  dobudování  dětského
hřiště,  odstavné  plochy  na  kontejnery
a garáže  pro  traktor,  dále  rekonstrukce
poloviny budovy obecního úřadu, opravy
komunikací,  prodloužení  vodovodu
a zapojení  vrtu  do  systému  zásobování
obce vodou. Bohužel vrt na Vyhlídkách se
nepodařilo technicky dokončit,  jelikož se
po  provedení  vrtných  prací  kompletně
zbortil.  Nyní  máme  připravenu
projektovou  dokumentaci  na  nový  vrt
a zažádáno o dotace z fondu Ministerstva
životního prostředí.  Fungující  je i  obecní
doprava,  která  je  obyvateli  hojně
využívána.  A  od  tohoto  bodu  se
přehoupnu  do  plánu  činnosti  pro  tento
rok. Jako hlavní akce máme naplánováno:
vybudovat  autobusovou  zastávku,
v případě  obdržení  dotace  pokračovat
v opravě  budovy  obecního  úřadu
a nejdůležitější akcí je vybudování zdroje
vody  na  Vyhlídkách,  pro  které  budeme
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mít  v těchto  dnech  i  zpracovanou  studii
na odkanalizování. 
V kulturně  sportovní  činnosti  bych  vás
chtěl  seznámit  s  jednou novinkou.
Ve spolupráci s občanským sdružením Alf
&  Eda  se  budeme  podílet  na
spolupořádání  Hlincohorského  triatlonu
a nově také Jivenského triatlonu. Tyto by
měly být v termínech 15. 7. a 22. 7. 2017.
Rozdílné budou pouze v tom, že závodníci
Hlincohorského  triatlonu  budou  mít
cyklistickou  trasu  pro  silniční  kola  a
u Jivenského triatlonu pro bikrosová kola.
Ještě před tím, a to 27. 5. 2017, budeme
společně  s obcí  Hlincova  Hora  pořádat
krosový „Běh kolem Hlincovky a Jivna“.  

Bližší informace k těmto akcím sledujte na
obecních stránkách.
A  jak  jsme  hospodařili  v loňském  roce?
V roce  2016  byl  příjem  do  obecního
rozpočtu 5.165.000,- Kč, a výdaje ve výši
6.129.000,- Kč. Schodek rozpočtu byl kryt
z úspor minulých let. 
Naše  obec  se  neustále  rozrůstá  o  další
občany. Ke konci roku 2016 mělo Jivno již
321 občanů.  
Přeji vám všem slunečné jarní dny, které
po letošní tuhé zimě potřebujeme, krásné
prožití  Velikonoc  a  samozřejmě  hodně
zdraví.

Pavel Halámka

Pilates na Jivně

d  září  cvičíme  na  obecním  úřadě
v Jivně pilates.  Scházíme se každou

středu v 17:30 a 18:30. 
O
Co je vlastně metoda pilates? Je to lehké
a účinné cvičení, které Vám dává možnost
posílit  a  formovat  tělo,  protáhnout  se a
uvolnit.  Proč  tuto  metodu  nazýváme
pilates?  Zakladatelem  této  metody  je
Joseph Hubertus Pilates, který se narodil
v Německu v roce 1883. Jako dítě trpěl
astmatem,  křivicí  a  revmatickou
horečkou.  Aby  posílil  svou  konstituci,
zabýval se už jako mladý rozdílnými druhy
sportů,  jako  jsou prostná cvičení,  šerm,
lyžování, box a zápas, stejně jako tai-či a
jóga. Vyvinul vlastní  techniku, kterou na
základě  precizních  a  kontrolovaných
pohybů nazval „Konrologie“.
Už  za  první  světové  války,  kdy  se  jako
voják  německé  armády  dostal  do
britského  válečného  zajetí,  navrhl  sérii
cviků pro pacienty ležící na nemocničních
lůžkách.  Vymontoval  z  postelí  ocelové
pružiny a připevnil je na zeď. To byl první
krok  ve  vývoji  speciálních  strojů,  které

ještě  i  dnes  fungují  s  ocelovými
pružinami. Po válce trénoval policejní sbor
v  Hamburku.  Měl  se  věnoval  výcviku
vojáků nastupující Hitlerovi armády. Tomu

se  chtěl  vyhnout,  proto  Joseph  Pilates
v roce  1926  emigroval  do  Ameriky.
Při plavbě přes oceán se seznámil se svou
pozdější  ženou  Clarou,  se  kterou  poté
otevřel  svoje  studio  v  New Yorku.  Celý
život věnoval svým žákům a vylepšování
své metody. Zemřel ve věku 84 při hašení
požáru svého studia.
Jeho metoda tvarování těla je založena na
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spolupráci  těla  a  mysli.  Základem je  34
cviků prováděných většinou na podložce.
Cílem  je  duševní  a  fyzický  soulad.
Všechny  pilates  pohyby  vycházejí
z břišních  svalů  a  svalů  zad.  Jsou
vymyšleny tak, aby pracovaly menší svaly,
které  napomáhají  větším  svalům  a
zároveň danou svalovou oblast protahují.
Prestože  se  většinou  jedná  o  pomalé
pohyby,  jde  o  cvičení  velmi  intenzivní.
Základním  prvkem  této  metody  je
uvědomnění  si  činnosti  všech  svalů.
Mnoho lidí  špatně dýchá. Joseph Pilates

žádal cvičící osoby, aby dýchaly hluboko,
využily maximální kapacity plic. Chtěl, aby
byl do aktivní činnosti zapojen každý sval.
Tato metoda je určena mladým i starším
lidem,  fyzicky  aktivním i  méně  aktivním
jedincům.  Doporučuje  se  jako
pokračování rehabilitační léčby i prevence
osteoporózy,  inkontinence,  je  pro  lidi
s nadváhou, trpící stresem i bolestmi zad.
Co  potřebujete,  když  chcete  přijít  mezi
nás?  Jen  podložku,  ručník,  pohodlné
oblečení a chuť cvičit. Ráda Vás uvítám

Irena Výborná

Karnevalové řádění

 sobotu 25. 2. 2017 se konal v pořadí
již  3.  dětský  maškarní  karneval

v Jivně.  Hostinec   Na  návsi  se  rychle
zaplnil pestrou škálou masek. 

V

Karnevalovou klasikou jsou princezny a ty
dorazily  do  Jivna  v  hojném  počtu.
O karnevalovou noblesu se postaraly víly
společně  s  bílou  paní.  Nejedno  oko
spočinulo  na  krásné  Carmen.  Dívky  si
mohly  zatančit  s  indiány  či  kovboji,  ty
otrlejší, dokonce s piráty. Na vše dohlížel
bystrým  okem  a  s  dokonalým
maskováním  profesionální  voják.
Pro případ  požáru,  byl  přítomen  hasič.

Některé masky překvapily nápadem (dýně
či postava želváka), jiné svou roztomilostí
(beruška, ovečka).
Děkuji  vám  všem,  kteří  jste  si  přišli

zařádit na jivenský karneval a doufám, že
jste  se  dobře  bavili.   Letos  poprvé
dokonce soutěžily i maminky. Tři odvážné
se utkaly o post nejlépe tančící maminky.
Nenechaly  se  zahanbit  a  na  pódiu  to
pořádně  rozjely.  Rovněž  chci  poděkovat
Hopsáriu  a  Baby  centru  Šikulka,  které
přispěli  volnými  vstupenkami  do  svých
provozoven  a  dalšími  drobnějšími
odměnami do soutěží na karneval.
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Poděkování patří i obci Jivno za podporu. 

Na závěr Vás srdečně zvu na velikonoční
hledačku,  která  se  uskuteční  v  sobotu
15. 4. 2017  a  před  začátkem  letních

prázdnin v sobotu 10. 6. 2017 na hravé
odpoledne na návsi se skákacím hradem
a dalšími soutěžemi nejen pro děti. 

Za jivenské maminky Petra Votrubová

Rozhovor s panem Pflegerem

vodem:  Pan  Josef  Pfleger  je
nejstarším  mužem  –  obyvatelem

Jivna.  Žije  v  místni  části  obce  –  na
Vyhlídkách. V měsíci březnu slaví své 87
narozeniny a to v plné svěžesti ducha a
dá se říci (vzhledem k věku) i těla. Vždyť
ještě loni v létě jsme jej několikrát denně
vídali na Vyhlídkách kroužit na kole. Tak,
jak  to  dělá  vlastně  celou  dobu
důchodového  věku.  Vzhledem  k  jeho
dobré paměti  by rozhovor  s  ním  vydal
na tři zajímavé články.

Ú

Váš dům, pane Pflegře, prý stojí na
místě  původní  jeskyně,  kde  měl
podle  pověsti  bydlet  poustevník?
Podle  toho  se  prý  také  původně
Vyhlídky nazývaly Jeskyně?
To nevím, zda se tak nazývaly.  Pravdou
je, že když moje babička dostala darem
jako  věno  toto  místo  –  byla  tu  ještě
chaloupka  cca  10x6 m na  místě  dnešní
stodoly  a  vše  ostatní  se  vybudovalo  až
časem. Za mých mladých let tu ještě byl
jakýsi srub, který už se začínal rozpadat a
ten stál snad na místě původní jeskyně.
Pradědeček to  tu  koupil  a  náš dům má
číslo  15,  je  tak  na Vyhlídkách nejstarší.
Když  se  sem  však  naše  rodina
nastěhovala,  bylo  tu  už  několik  dalších
domů.
Do školy jste chodil do Jivna?
Chodil jsem tam prvních pět let. Na svou
první cestu do školy si dobře vzpomínám,
protože pro mě ráno přišla od sousedů –
tedy od vás Filipů, tvoje teta Lidka, která
byla  o  dva  roky  starší,  a  dovedla  mne

tam.  Po  základní  škole  jsem  nastoupil
do učení.  Na  mašinfíru  mě  nevzali,  ale
vyučil  jsem  se  v  letech  1944-47
v Unionce. Pak následovala roční brigáda
v  chemičce  v  Litvínově.  Když  jsem  se
vrátil domů, chtěl jsem dát studovat, ale
můj  otec,  který  nakoupil  pole  a  začínal
hospodařit,  mě  nemohl  na  studiích
podporovat.  Měl  jsem  ale  našetřeno
z Litvínova, a chodil jsem na brigády a tak
jsem studoval průmyslovku. Když jsem si
odbyl vojnu, tak následovala zaměstnání,
která se  vždy točila kolem mechaniky a
staveb. Stavební stroje Zličín, STS – pro
těžké  půdní  úpravy.  V  roce  1958  jsem
nastoupil  do  Pozemních  staveb  a  tam
jsem  v  různých  pozicích  s  jednou
přestávkou   pracoval  až  do  odchodu
do důchodu na jaře v roce 1990.
Co bylo tou přestávkou?
Tři  roky  jsem  byl  předsedou  MěNV
v Rudolfově.  Tenkrát  se  v  Rudolfově
plánovalo  mnoho  nových  akcí  a  kdosi
usoudil, že jsem ten, kdo to organizačně
zvládne. Těch akcí bylo opravdu hodně a
mne práce bavila a věnoval  jsem se  jí
naplno. Dopoledne jsem oddával svatbu a
hned  se  převlékl  a  chvátal  na  stavbu.
Problém  byl  často  ten,  že  do  všeho
zasahovali  i  lidi  bez  kompetence   -  jen
proto,  že  měli  postavení  díky  stranické
legitimaci.  To  mě  vždycky  rozčílilo.
Nakonec  po  jednom  takovém
nedorozumění jsem přišel domů a v noci
dostal infarkt.  Když jsem se pak léčil, tak
paní  doktorka  Vonkeová  mi  řekla,  že  si
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mám  vybrat,  buďto  tuhle  funkci  anebo
zdraví.  V  té  době  jsem už  vážil  jen  55
kilo.  Hodně kávy, hodně cigaret...  A tak
jsem funkci složil a po uzdravení se vrátil
do  Pozemních  staveb.   Tam  jsem  pak
dělal  například  vedoucího  montáže
ocelových  konstrukcí  či  podnikového
kontrolora...
Co  se  vám  jako  předsedovi  MěNV
podařilo?
Stavěli jsem například mateřskou školku.
Nebo tělocvičnu.   V  Jivně  obchod.  Byla
vybudována  silnice  z  Rudolfova
do Dubičného, požární nádrž v Adamově.
Mohl bych asi ještě vzpomínat, ale tohle
se mi  vybavuje. 
Až  nedávno  jsem  se  dozvěděl,  že
jste také hodně cestoval? Byl to váš
koníček? 
Zajímalo mě poznávat cizí země. V době
předlistopadové  i  potom.  Nejdříve  spíše
na  východ  a  do  Jugoslávie.  Pobaltské
země,  Rusko,  Kazachstán  a  další.  Pak
Kanárské  ostrovy,  Egypt,  v  Africe  také
Keňu a  Tanzánii  jsem navštívil.   V  Keni
bylo  nejkrásněji  v  přírodní  reservaci,
kterou jsme projížděli  a  také  jsme  v  ní
mohli přespávat... Je umístěna v náhorní
planině tak 2000 i více metrů nad mořem,
takže je tam docela příjemné podnebí asi
jako  u  nás  v  létě.  Viděli  jsem  tam
neskutečné množství různých zvířat.
Váš největší koníček je však asi jiný?
Včelařství.    Je  s  tím  spojenou  hodně
radosti a užitku, ale také starostí. Zvláště
v poslední době, kdy jsou včely ohroženy
různými nemocemi.  Však právě v těchto
dnech  zjišťuji  rozsah  škod,  které  ty
nemoci způsobily v mých úlech. 
Jak dlouho jste včelařem? 
Od roku 1964 jsem členem svazu včelařů
–  tedy  více  než  padesát  let.
Na Vyhlídkách vždy bylo několik včelařů.
Nyní  jsme  hlavně  tři.  Já,  mladý

od Pumprů tedy Láďa Prokeš a pan Pavel
Švéda.  Ale  nevím,  jestli  já  budu  ještě
příští rok pokračovat.  Ale nepovídejme si
pořád o mně. Mohli bychom vzpomenout,
jaké to bylo v Jivně před lety. Vždyť už
toho  dost  pamatuju  a  také  mi  hodně
vyprávěli pamětníci, když jsem byl mladý.
Tak  se  na  závěr  ještě  zeptám
na jednu  věc.  Nebyl  tam v místech
u Reindlů nad cestou někdy rybník.
A  pak  ještě  se  zeptám:  Kolik  vás
chodilo  tenkrát  do  jivenské  školy
z Vyhlídek, když jste ji navštěvoval?
Chodilo nás tam tenkrát myslím že osm.
Tenkrát tam byl řídícím pan učitel Rada.
A před ním řídící učitel Růžička. 
Ten byl i obecním kronikářem.
Učili jsme se v jednotřídce. V první lavici
byli  většinou prvňáci,  v druhé druháci  a
tak dále. Páťáci byli až v poslední lavici.
No  a  s  tím  rybníkem  je  to  pravda.
U Reindlů  býval  mezi  Vojtů  lesem  a
Padělkama docela  velký  rybník,  Je  totiž
zakreslený  i  na  mapě  a  dokonce  tady
mám  i  mapu  z  roku  1987,  kde  ho
můžeme  najít  –  asi  ho  zapomněli
vymazat. (Pan Pfleger došel pro mapu a
opravdu - rybník tam je)
Máte  v  paměti  ještě  nějakou
zajímavost na závěr?
Bylo by toho víc. Tak jen, že u jivenské
hospody byla takzvaná „Pastuška“. Býval
tam, co pamatuju, také ubytován člověk,
kterému  říkali  Baťa.   Na  Vyhlídkách  se
zase  objevil  vždy  v  létě  takový  tulák  –
říkali mu „Žížala“, ten zase vypomáhal tak
dva měsíce na hospodářství u Strnadů.  A
v Hlincově Hoře zas občas pobýval u Kržů
takový  potulný  člověk,  kterému  se
přezdívalo Hrdlička, protože dělával, když
se mu řeklo : Cukrů, cukrů. Ale jak říkám,
bylo by toho k vyprávění  ještě hodně -
hlavně z těch starých časů.
Tak  snad  ještě  bude  příležitost  to
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zaznamenat  -  třeba  do  obecní
kroniky. Vyprávění vyslechl a zapsal Karel Filip

Poslední rozloučení

dyž  jsme  do  minulého  čísla
Jivenského  zpravodaje  připravovali

rozhovor  s  Pepou  Makovcem,  ani  jeden
z nás  dvou  netušil,  že  je  to  jedna
z posledních  společných  akcí.  Pepík  nás
opustil  rychle a hlavně nečekaně. Že to
byl  člověk  s  velkým  srdcem,  si  jistě
uvědomil  každý  z  obrovského  počtu
příbuzných,  známých  a  kamarádů,  kteří

K se  s  ním  naposledy  rozloučili
v českobudějovickém krematoriu. Myslím,
že si každý z nás uvědomil, co pro obec i
konkrétní  spoluobčany  vždy  nezištně  a
obětavě udělal  a jaké byly  jeho zásluhy
o rozvoj a současný stav obce.
Pepo, nezapomeneme.

Zdeněk Jarolím

Jivenský vodovod

asto ve zpravodaji píšeme o jivenském
vodovodu a o problémech s ním. Zjistil

jsem,  že  ne  všichni  občané  jsou
seznámeni  s  principem  fungování  této
naší  obecní  infrastruktury.  Pokusím  se
tedy stručně popsat jivenské hospodářství
s pitnou vodou.

Č

Hlavním a  nejdůležitějším faktem je,  že
do Jivna nevede žádný přivaděč, kterým
by  k  nám tekla  voda  z  velkého  zdroje,
jakým  je  napříkad  vodní  nádrž  Římov.
Vždy jsme se na kopci museli spolehnout
na  místní  zdroje.  Zhruba  v  padesátých
letech  byl  v  akci  „Z“  vybudován  přívod
vody  od  studně,  která  se  nachází
východně pod Jivnem u lesa (směrem na
Lišov).  Toto  přívodní  vedení  je  cca  dva
kilometry dlouhé a ústí do vodojemu na
kopci  nad  bytovkou.  Betonový  vodojem
má  kapacitu  40m3.  Kvůli  čerpadlům  a
jejich zavzdušnění nelze aktivně využívat
celý  objem.  Kapacita  byla  navržena  pro
150 obyvatel, 207 kusů velkého dobytka
a  122  kusů  malého  dobytka.
Od vodojemu  je  pak  voda  rozvedena
k jednotlivým  domům.  S  rostoucím

počtem  obyvatel,  ale  i  se  změnou
životního  stylu  spotřeba  vody  rostla.
I přes  různá  opatření  pro  posílení
vydatnosti stávající studny se tento zdroj
dostal na hranici svých možností. Studna
za  normálních  hydrologických  podmínek
je  schopna  pokrývat  běžnou  spotřebu
vody. Vyskytne-li se však výraznější odběr
vody  (cca  15m3)  v  krátkém  časovém
úseku, není v silách studny tento úbytek
okamžitě  doplnit.  Takže  jakákoli  havárie
vodovodu,  nebo  třeba  jeden  napuštěný
bazén  zapříčiní,  že  nepoteče  voda.
Společnost  Čevak,  která  náš  vodovod
provozuje,  toto  operativně  řeší
doplňováním vodojemu dovážením pitné
vody  cisternami.  Takovéto  řešení  ovšem
stojí  obecní kasu další náklady. Nedobrá
vydatnost  zdroje  pitné  vody  má  i  další
souvislosti:  po  obci  je  umístěno  několik
hydrantů,  jejich ideální  vydatnost je  cca
17m3,  což je ekvivalent dvou hasičských
cisteren.  Často  okamžitý  objem  vody
ve vodojemu je i menší. Takovýto objem
hasební  vody  na  větší  požár  nestačí.
Zlepšit současný stav lze dvěma způsoby.
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Zaprvé  posílit  zdroj  a  zadruhé  zvětšit
objem vodojemu. O posílení zdroje jsme
se  snažili  vyvrtáním  nového  vrtu  těsně
vedle  vodojemu.  Oproti  geologem
předpokládané  vydatnosti  má  nový  vrt
vydatnost zhruba čtvrtinovou a tak situaci
moc nevylepšil. Plánujeme vrtat další vrt
u  původní  studně  pod  Jivnem.  Podle
vydatnosti  tohoto  plánovaného  vrtu

zvážíme  způsob  rozšíření  kapacity
vodojemu.  Prosím  tedy  všechny
odběratele pitné vody, kteří jsou připojeni
na  obecní  vodovod,  aby  byli  navzájem
k sobě ohleduplní, s pitnou vodou šetřili a
například  napouštění  bazénů  řešili
objednáním cisterny.

Ondřej Votruba

Jivenské akce
Přinášíme přehled akcí, které nás čekají na jaře a počátkem léta.

Každou středu cvičení pilates od 17:30 a 18:30, paní Výborná 
Každé úterý cvičení dětí s maminkami od 16:00, paní Hanzalová

06.04.2017 17:00 hod, dobrovolná brigáda – sběr odpadků podél cest
15.04.2017 Odpoledne, velikonoční hledačka pro děti
22.04.2017 Jivenská pouť, 14:00 Mše svatá, odpoledne hudba, večer zábava
30.04.2017 Stavění májky
01.05.2017 Májová pobožnost, budou dále každou květnovou neděli
27.05.2017 Běh kolem Hlincové Hory a Jivna
10.06.2017 Dětský den na návsi
15.07.2017 Triatlon Jivno
22.07.2017 Triatlon Hlincová Hora
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.

Blahopřání jubilantům
 první polovině letošního roku oslavili, či ještě oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané (v abecedním pořadí):V

Jana Brandlerová, 70 let
Karel Filip, 65 let

Zdeněk Jarolím, 65 let
Marie Jeremiášová, 81 let

Josef Pfleger, 87 let 
Anastázie Pflegerová, 83 let

Jaroslav Vávra, 65 let 
všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.

Jivenský zpravodaj, vydává Obec Jivno, Jivno 34, 37371, vydáno dne: 20.03.2017
registrováno Ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E22102. Vychází třikrát do
roka. Uzávěrka příštího vydání je 12.06.2017, kontakt: zpravodaj@jivno.cz .
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