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Slovo úvodem

D

texty můžete zasílat emailem na adresu
zpravodaj@jivno.cz nebo osobně zanést v
úředních hodinách na obecní úřad.
V Jivenském zpravodaji bude možnost
podání soukromé inzerce, ceny a
podmínky jsou zveřejněny na webových
stránkách obce www.jivno.cz/jz.html.
Doufám, že se tento zpravodaj stane
prostředníkem vzájemné komunikace
mezi občany Jivna a obecním úřadem.

ržíte v rukou první vydání zpravodaje
Obce Jivno. Chtěli bychom touto
formou přispět k Vaší lepší informovanosti
o dění jak na obecním úřadě, tak i v celé
obci. Zpravodaj bude vycházet 3x ročně a
bude bezplatně roznášen všem občanům
trvale přihlášeným na území obce. Volné
výtisky budou k dispozici na obecním
úřadě. Elektronická forma zpravodaje
bude vyvěšena na webových stránkách
obce www.jivno.cz.
Ve zpravodaji chceme zveřejňovat i Vaše
příspěvky, připomínky či podněty. Tyto

Za všechny, kteří se podílí na vydávání
Jivenského zpravodaje
Ondřej Votruba.

Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, jak je i v jiných
obcích zvykem, rozhodli jsme se i my
informovat vás tímto způsobem o dění
v naší vesnici. Místní časopis bude
přinášet informace ze všech koutů naší
obce. V minulosti jsem se netajil svým
kritickým přístupem k nedostatečnému
informování občanů a jsem přesvědčen,
že toto je cesta, jak situaci změnit. Jsem
rád, že své čtenáře si našly i internetové
stránky,
které
přinášejí
informace
z různých oblastí života v obci včetně
zápisů z jednání zastupitelstva obce.
Nyní mi dovolte, abych vyjádřil své osobní
názory, postřehy a informace o aktuálním
dění.
Zvolení do funkce starosty vnímám jako
obrovskou zodpovědnost vůči všem
občanům Jivna. Podstatu této funkce
spatřuji ve
zjišťování
skutečných
problémů, které jsou spojeny s životem
lidí v naší vesnici. Za krátké období mého
působení ve funkci starosty jsem se setkal
s různými přístupy lidí. Velice si cením

toho,
že
naprostá
většina
mých
spoluobčanů dokáže ocenit naši práci a
dodávají nám chuť a sílu do další činnosti
ve prospěch nás všech. Někteří se možná
ostýchají přijít se svými problémy, další se
stylizují do konfliktní pozice a jsou i tací,
kteří se zase snaží využít každé příležitosti
a osobu starosty poškodit. Někteří
ze škodolibosti,
jiní
pomocí
vykonstruovaných lží sledují i své osobní
zájmy. Toto všechno obnáší práce s lidmi
a já si to patřičně uvědomuji.
Pevně doufám, že budete ve styku
s obecním úřadem upřednostňovat formu
otevřené a přímé komunikace, kdy
vhodnou formou sdělíte pracovníkům
obecního úřadu své problémy a budeme
společně hledat uspokojivé řešení.
Nestačí se pouze rozčilovat a pomlouvat v
hospodě nebo doma v kuchyni. Obecní
úřad, resp. zastupitelé jsou tu od toho,
aby s vámi problémy řešili.
Vytváření domněnek přináší pochybnosti
a tudy cesta nevede. Já i většina
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ostatních zastupitelů se společně s vámi
účastníme
společných
kulturních
i
ostatních akcí v naší obci - i to může být
příležitost pohovořit a zodpovědět vaše
případné dotazy, pokud je pro vás
formální
prostředí
obecního
úřadu
nevyhovující.
Práci současného zastupitelstva hodnotím
velice pozitivně. Převážná většina z nás
se funkce ujala s velkým nasazením a
chtěl bych jim touto cestou za jejich práci
poděkovat. Dík patří ale i vám, občanům,
kteří jste svými hlasy ve volbách umožnili
sestavit náš tvůrčí tým, jehož práce již
přináší první ovoce. Za zmínku určitě stojí
to, že jsme se vrátili zpět do Svazku obcí
Lišovsko a Místní akční skupiny Hlubocko
– Lišovsko. Společně se Svazkem obcí
jsme připravili podklady pro žádost o
dotace na opravy a budování sakrálních
staveb. Nyní již můžeme konstatovat, že
jsme byli úspěšní a získali jsme dotaci
ve výši
150.000,-Kč
na
částečné
financování opravy střechy a věžičky
kapličky, dominanty naší vesnice. Úspěch
jsme zaznamenali i při další žádosti o
dotaci, kterou jsme podali na Krajský
úřad - částka 180.000,-Kč půjde na
opravu obecního úřadu. Třetí žádost,
kterou jsme podali na Ministerstvo pro
místní rozvoj, byla bohužel neúspěšná.
Chtěli jsme za tyto finance vybudovat
dětské hřiště před obecním úřadem.
V práci ale nepolevíme a budeme i nadále
usilovat o získání dalších finančních
prostředků, tolik potřebných pro rozvoj
naší obce.
Uvědomuji si, že jedním z nejpalčivějších
problémů v obci jsou cesty. V současné

době dáváme dohromady jakýsi ucelený
přehled požadovaných oprav jednotlivých
úseků
cest s vyčíslením finančních
nákladů. Ten by měl sloužit jako podklad
pro opravy a získání dotací.
Velice pozitivně hodnotím aktivitu a práci i
dalších
občanů
Jivna.
Dlouhodobě
vynikající práci odvádí naši hasiči, kteří se
také významně podílejí na většině
kulturních akcí ve vsi. Se zajímavými
nápady přišly i „jivenské maminky“,
o jejichž činnosti se dočtete na dalších
stránkách tohoto časopisu. Samozřejmě
vítáme každou aktivitu občanů a, pokud
to bude v našich silách a možnostech,
rádi pomůžeme. Dále děkuji všem, kteří
pomáhají s úklidem obce, údržbou zeleně
a s péčí o naší kapličku a také těm, kteří
se ve svém osobním volnu podíleli
na jarním sběru odpadků. V neposlední
řadě si zaslouží poděkování náš pan
účetní, neboť díky jeho pečlivé práci
prošla obec přezkumem hospodaření
s dobrým výsledkem.
Snažíme se zlepšit vystupování a
předcházet konfliktním situacím. Jistě jste
zaznamenali
dlouholetý
a
značně
medializovaný spor Jivna s občanským
sdružením Náš domov. Odblokovali jsme
vzájemnou komunikaci a proběhla již
první společná schůzka, kde jsme bez
zbytečných emocí probrali situaci a
spoustu věcí a nejasností si v klidu
vysvětlili.
Na závěr bych vám chtěl popřát krásné
léto a spoustu příjemných zážitků
z dovolených.
Pavel Halámka
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Likvidace odpadů

S

e společností Marius Pedersen máme
uzavřenou smlouvu o odvozu odpadu.
Směsný komunální odpad se vyváží každé
úterý. Tříděný odpad jednou za čtyři
týdny. Zároveň má obec uzavřenou
smlouvu se společností EnvisanGEM
o provozování sběrného dvora. Tento
dvůr je provozován v Hůrách v objektu
bývalého
velkokapacitního
kravína
u sjezdu z čtyřproudé silnice České
Budějovice – Lišov. Do sběrného dvora je
možné odvážet všechny typy odpadů –
od bioodpadu až po nebezpečný odpad.
Tento dvůr je pro občany otevřen každý
pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin a
každých 14 dní i v sobotu od 8:30
do 11:30 hod. Po předložení občanského
průkazu, kde bude uvedeno trvalé
bydliště v Jivně, převezmou pracovníci

sběrného
dvora
bezplatně
odpad
do hmotnosti až 100 kg za měsíc. Odpad
nad tuto hmotnost bude zpoplatněn podle
ceníku provozovatele sběrného dvora.
Závěrem bych ještě rád upozornil, že
Sbor dobrovolných hasičů Jivno je
zapojen do celorepublikového programu
zpětného
odběru
elektroodpadu
a
operativně
pořádá
bezplatný
svoz
nepotřebných elektrospotřebičů. Stačí
zaslat email na obec@jivno.cz nebo
oslovit obecní úřad a následně budete
kontaktováni a bude domluven odvoz
nepotřebných spotřebičů. Jednou do roka
je organizován i svoz železného odpadu.
O těchto akcích vždy dopředu informují
webové stránky obce.
Ondřej Votruba

Co nového na obecním úřadě

Ch

informace
naleznete
na
webových
stránkách obce:
www.jivno.cz/aktuality.html. Tyto stránky
jsou pravidelně jednou za týden
aktualizovány tak, aby vždy přinášely
nejnovější informace.

ceme vás více a lépe informovat,
o tom , co se děje na obecním
úřadě. Jelikož třikrát ročně není pro
aktuální sdělení moc vhodná perioda,
bude tento zpravodaj jakýmsi přehledem
o tom, co jsme již vykonali a o tom, co
ještě
plánujeme
udělat.
Aktuální

Ondřej Votruba

Vyhlídky – odloučená část obce Jivno

J

sem rodákem z Vyhlídek i jejich
současným obyvatelem a jsem moc
rád, že jsme součástí obce Jivno. Nejen
proto, že jsem do Jivna chodil do školy
do tamní jednotřídky anebo proto, že
jsem obecním zastupitelem. Především
je toto sepětí obou částí obce dáno
historicky, o čemž svědčí i obecní kronika.

Do školy v Jivně jsem nechodil jen já a
moji sourozenci, ale i můj otec a jeho
otec i jejich sourozenci. Byla tak trochu
mimo tuto tradici krátkodobá příslušnost
Vyhlídek k Hlincově Hoře. Věřím, že určitá
zanedbanost Vyhlídek, co se týká
občanské vybavenosti, bude v blízkém
období překonána.
4

Řešit musíme jak zabezpečení pitné vody
pro obyvatele Vyhlídek, tak odpadní vody.
Rozhodnutí, jak tento problém řešit, by
mělo padnout nejpozději do podzimu, aby
pak bylo možno žádat o případné dotace.
Snažíme se řešit také komunikace v obci
stejně jako dětské hřiště. Protože se
podařilo získat od státu pozemek staré
cesty, pokusíme se
právě na tomto
pozemku vytvořit jakousi „zónu klidu“ pro

relaxaci obyvatel především maminek
s dětmi. Také budeme v zastupitelstvu
usilovat o zlepšení stavu komunikace mezi
vlastním Jivnem a jeho odloučenou částí
Vyhlídkami a to nejen komunikaci coby
cesty, ale také o větší sounáležitost obou
částí obce v oblasti kulturního a
společenského života.
Karel Filip

Dopravní obsluha obce

V

zhledem k tomu, že řešení dopravní
situace do obce Jivno bylo jedním
z předvolebních slibů, hodláme se tímto
problémem intenzivně zabývat. Již
proběhlo jednání se zástupci Dopravního
podniku města České Budějovice, a.s..
Výsledky z tohoto jednání nejsou moc
optimistické. Protažení linky č. 21
z Rudofova naráží na velké problémy
(vybudování sociálního zařízení pro řidiče,
točny a další). Poplatek za čtyři autobusy
denně by stál obecní kasu cca 200.000,Kč ročně. A to je ještě ta lacinější
varianta. Linka s malým autobusem
(minibusem) vypravovaná z Českých

Budějovic by byla ještě daleko dražší.
Budeme proto hledat alternativní řešení.
Jako nejlevnější se stále jeví zajištění
dopravy soukromým mikrobusem. Rádi
bychom formou ankety získali názor
obyvatel Jivna, kterých se tento problém
týká. Součástí tohoto výtisku je i vložená
příloha – anketní lístek. Prosíme o jeho
vyplnění a doručení na obecní úřad
(do schránky, osobně, emailem). Anketní
lístky budou k dispozici i na obecním
úřadě
v
úředních
hodinách
a
na webových stránkách obce.
Zdeněk Jarolím

Kronika obce Jivno – zápis z roku 1926

N

ázev Jivno
ukazuje, že pozemky
nové osady byly v poloze mokré, kde
jívy (vrby) byly hojné. Jivno dostalo
jméno od jív jako sousední Jelmo od
jilmů. Původ Jivna hledati můžeme
v době Boleslavů v druhé době osídlení,
kde osadám dávána jména podle rostlin.
Že je osada starožitná, potvrzuje místní
pohanské pohřebiště, objevené pisatelem
r. 1913.
Obec čítá 44 čísla popisná. Ve vsi samé
jsou 24 čísla, 10 čísel je ¼ hodiny jižně a

říká se jim Vyhlídky. Čísla 33 a 38 jsou
v lese Sviní louce (bývalá ves Lhotka),
čísla 21, 26 a 28 tvoří Samotu, 5 čísel je
roztroušeno. Čísla 33 a 38 byla dříve
počítána k Vesce. Čísla od 24 povstala
všechna až po roce 1850. Za paměti
pisatele vznikla čísla od 30 – 44. Že Jivno
v 19. století rychleji rostlo, toho příčinou
bylo cihlářství.
Z kroniky vypsal Karel Filip
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Znak a vlajka naší obce

K

oncem roku 2013 ještě za minulého
zastupitelstva bylo rozhodnuto, že
naše obec bude mít svůj znak a vlajku.
Tehdejší zastupitelstvo vybralo jeden
z návrhů heraldika Mgr. Jana Tejkala a po
schválení tohoto návrhu Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky
nechalo ušít znak a vlajku. Tyto nové
symboly obce byly 6. září roku 2014
slavnostně požehnány p. Marcinem
Krzysztofem Chmielewskim. K této
příležitosti byla vydána brožura o těchto
symbolech a obci Jivno a byly zhotoveny
přívěsky na klíče (imitace bronzu)
s motivem obecního znaku a jivenské
kaple. Tyto propagační předměty jsou
ještě pro případné zájemce k dispozici
na obecním úřadě.
Schválený znak obce: v zeleném štítě
děleném zvýšeným stříbrným vlnkovitým
břevnem nahoře pět (3, 2) zlatých
volných rohy se dotýkajících cihel, dole
vyniká zlatá berla mezi dvěma dole
zkříženými
prohnutými
stříbrnými
jívovými větvemi.
Schválená vlajka obce: List tvoří tři
vodorovné pruhy, zelený, oboustranně
vlnkovitý bílý a zelený, v poměru 2 : 1 : 7.
V horním pruhu pět (3, 2) volných rohy
se dotýkajících žlutých cihel. Z dolního

okraje listu vyniká žlutá berla závitem
k žerďovému okraji listu mezi dvěma dole
zkříženými prohnutými bílými jívovými
větvemi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Znak obce je vyvěšen v jednacich
prostorách obecního úřadu, vlajka je
uložena tamtéž. Význam jednotlivých
prvků na znaku a vlajce je následující:
1. Obecné figury jívových větví s listy –
připomínají název obce vyjadřující tzv.
jivné místo, neboli místo porostlé jívami.
2. Heraldická figura tzv. vlnkovitého
břevna v počtu jednoho či dvou břemen,
tj. vizuálně vodorovný pruh s vlnkami – je
tzv. atributem sv. Vojtěcha, patrona
jivenské návesní kaple z roku 1876.
Současně se jedná o figuru připomínající
rybník Mrhal (a také další vodní plochy
v okolí
obce),
jakožto
významný
geografický a historický prvek na území
obce.
3. Obecná figura berly upřesňuje a
zdůrazňuje
odkaz
patrona
kaple,
sv. Vojtěcha.
4. Obecné figury pěti cihel – volně se
dotýkajících nebo seřazených pod sebou
– symbolizují historickou tradici cihlářské
výroby na území obce.
Ondřej Votruba

6

Jivenské maminky

S

polek jivenských maminek má krátkou
historii, přesto se může pochlubit již
třemi úspěšnými akcemi pro děti. Vznikl
spontánně, když Alena Niedlová sebrala
odvahu a jako první se rozhodla
uspořádat
pro
děti
21. listopadu
lampionovou stezku. Děti se sešly
na návsi a za pomoci rodičů plnily
připravené úkoly, vztahující se k postavě
sv. Martina. Má 3 letá dcera se vrátila
z lampionové stezky naprosto nadšená a
přesvědčená, že další týden zase půjde
do Jivna na akci pro děti. Nadšení dcery
mě přivedlo k myšlence, že bych mohla
přiložit ruku k dílu a kontaktovat Alenu,
zdali bychom společně nemohly připravit
pro děti maškarní karneval. 7. března se
hospůdka Na Návsi naplnila dětskými
návštěvníky různých masek. K vidění byli
princezny, červené karkulky, berušky,
Marfuška,
kovbojové,
zahradník,
spiderman či břišní tanečnice. Tak velkou
účast jsme já ani Alena nečekaly. Zpětně
bych chtěla poděkovat všem rodičům,
dědečkům, babičkám. Prostě všem, kteří
pomohli dětem připravit krásné masky,
aby si děti karnevalové rejdění naplno
užily. V pořadí již třetí akcí byla
velikonoční hledačka, která proběhla
4. dubna. Děti se vydaly po stopách
velikonočního zajíčka. Z návsi vedla trasa

okolo
bytovky
směrem
k
lesu
nad Skautím. Cestou děti společně
s rodiči hledali skrytá stanoviště s úkoly.
Po jejich splnění dorazili přes Skautí zpět
na náves, kde dětem zajíček poschovával
velikonoční vajíčka a ukryl poklad. Velký
dík patří Milánkovi Holíkovi a Matěji
Růžičkovi, kteří pomohli pro své mladší
kamarády trasu připravit a po skončení
akce vše uklidit. V současné době
připravujeme oslavu prázdnin a vítání
léta. Akce se uskuteční 27. června na
jivenské návsi, kde budou odpoledne
připraveny soutěže pro děti. Obec Jivno
zajistí skákací hrad. Pokud nám bude přát
počasí,
chtěly
bychom
na
závěr
odpoledne udělat táborák a opéci buřtíky.
Po celé odpoledne bude otevřena
hasičská zbrojnice. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout hasičskou techniku
místních dobrovolných hasičů a děti si
budou moci vyzkoušet, jaké to je být
hasičem. Všechny zmíněné akce byly
finančně podpořeny obcí Jivno, za což
velice děkujeme a věříme, že nás bude
obec Jivno i nadále v našem snažení
podporovat. Fotografie z uvedených akcí
je možné si prohlédnout na webových
stránkách obce Jivno v sekci fotogalerie.
Petra Votrubová

Žijí mezi námi – Eva a Josef Stehlíkovi

R

ádi bychom vám v této rubrice
představili někoho se zajímavým
zaměstnáním nebo koníčkem. U manželů
Evy a Josefa Stehlíkových se podařilo
nalézt obojí a není tudíž náhodou, že
začínáme právě u nich. Eva a Josef
Stehlíkovi věnují tanci téměř celý život –

tančí spolu 35 let. Vzdělání v oboru získali
na konzervatoři v Praze, mnohaletým
tréninkem i dvouletou prací v baletu
Jihočeského divadla. Později se začali
věnovat pouze společenskému tanci. Své
umění předvádí a předávají dál jako
majitelé a provozovatelé taneční školy
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TANGO. Výčet jejich úspěchů je dlouhý a
stojí za zveřejnění:
 titul
mistra
republiky
ve
standardních
tancích
seniorů
v letech 2003, 2004, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014
 1. místo Bavarian Open 2000
 1. místo Vienna Open 2000, 2002,
2011
 1. místo Canada Open 2003
 1. místo Dresden Open 2011
 2. místo Paris Open 2000
 2. místo Frankfurt Open 2000
 7. místo Mistrovství světa 2000
 6. místo Mistrovství světa 2003
 7. místo Mistrovství světa 2011
 a řada dalších mezinárodních
úspěchů.

úspěch. V semifinále byli už jen zástupci
Itálie, Ruska, Německa, Finska a České
republiky“, zhodnotil výsledek soutěže
Josef Stehlík. Mistrovství světa pořádala
Světová taneční sportovní federace
(WDSF).
Gratulujeme a přejeme ještě mnoho
dalších úspěchů.

Poslední úspěch je téměř čerstvý a
manželé Stehlíkovi jej hodnotí jako dosud
největší
na
mezinárodním
poli.
V belgických
Antverpách získali
na
Mistrovství světa ve standardních tancích
v
konkurenci
stošedesáti
párů
z dvacetisedmi zemí čtvrté místo.
„Dostat se do finále, kde tančí jen šest
nejlepších párů světa, je sen každého
tanečního páru. Už semifinále je obrovský

Foto Deník, Jaroslav Sýbek
Zdeněk Jarolím
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