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Slovo úvodem

N

ěkdy život přináší pozoruhodné
situace. Jednu takovou paradoxní
můžeme
sledovat
v
současnosti.
Uprostřed našeho boje se suchem
v obecní studni začne zhruba o jeden
kilometr dále po proudu hrozit (byť velice
málo) povodeň. Zajímavé dále je, že
denní množství vody, které hráz nechtěně
propouští,
zhruba
odpovídá
denní
spotřebě pitné vody z vodovodu v Jivně.

Chtělo by se povzdechnout: „Kdyby tak ta
voda tekla do studně a ne do potoka.“
Bohužel fyzikální zákony jsou neúprosné
a platí stále, bez ohledu na naše přání.
A tak voda teče z kopce a do kopce se
musí dovážet nákladními vozidly.
Přeji vám, všem čtenářům Jivenského
zpravodaje, ať vás v nadcházejícím létě
potkávají jen příjemná překvapení.
Ondřej Votruba

Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, uplynula už
nějaká doba od vydání předchozího
časopisu a přinesla nám mnoho nového.
Prožili jsme dlouhou a studenou zimu,
osobní radosti i starosti a překonali jsme
vládní krizi. V souvislosti s touto krizí se
mi líbí citát T. G. Masaryka: "Tož
demokracii bychom už měli, teď ještě
nějaké ty demokraty". Přichází ale léto
a krásné počasí nám dokáže vždy vylepšit
náladu a dokážeme trochu zapomenout
na problémy.
Příliš hezké počasí ovšem s sebou naší
obci přináší zase jiné starosti, které jsou
spojené se suchem. Nedostatek vody
jsme
bohužel
nuceni
řešit
jejím
dovážením. Stávající dva zdroje vody
nestačí
svou
vydatností
pokrýt
ve špičkách spotřebu. V dubnu nám
provozovatel dovezl 373 m3 vody,
v květnu 191 m3. Cenu vody nám
dovozce neúčtuje, ta je fakturována
odběratelům, ale náklady na dopravu
se již vyšplhaly k částce 100 000 Kč. Tato
částka pochopitelně zatěžuje obecní
rozpočet. Doufejme, že se nám povede

vybudování nového vrtu u stávající studny
a tím zajistit dostatečné množství vody
pro zásobení obce. Vrt se bude provádět i
na Vyhlídkách. Na tyto průzkumné vrty
jsme získali dotaci ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Národního
programu životního prostředí. Celkové
rozpočtové náklady jsou 700 000 Kč,
dotace bude činit 80%. Nyní probíhá
povolovací a výběrové řízení.
Co se týká dotací, získali jsme ještě
částku 220 000 Kč z krajských dotací
Programu obnovy venkova na opravu
budovy obecního úřadu. Práce na opravě
budovy budou pokračovat přes prázdniny.
Na jiném místě tohoto zpravodaje si
můžete přečíst zprávu o prvním ročníku
Běhu kolem Hlincovky a Jivna. Akce se
vydařila a to i díky našim hasičům
a spoluobčanům, kteří se podíleli na
zajištění
bezpečnosti
závodníků.
Poděkování patří i sponzorům za věcné a
finanční dary.
Musím pochválit i naše soutěžní družstvo
hasičů. Připravili si soutěžní dráhu a snaží
se každý čtvrtek trénovat. Tím přitáhli
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i nové zájemce o cvičení. Zúčastnili se
zatím pěti soutěží, nejlepší umístění
se jim povedlo na té poslední v Hůrách.
Na závěr vám přeji krásné léto

a abychom byli všichni šťastní. Protože
jen ten, kdo je v pohodě a šťastný,
pomáhá ostatním pocítit totéž.
Pavel Halámka

Situace kolem Mrhalu
Jak jste již možná zaregistrovali, okolo
rybníku Mrhal se něco děje. Některá
média uvedla, že hrozí protržení hráze.
Dovolte mi, abych Vás informoval o této
situaci.
Organizace Vodní díla – TBD a.s, která je
pověřena
výkonem
technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly,
provedla dne 2.6.2017 pravidelnou
pololetní prohlídku na rybníce. Při
obchůzce vodního díla byly u paty hráze,
v místě potrubí původní spodní výpusti (v
současnosti nefunkční), zaznamenány
zvýšené průsaky bez zákalu a výnosu
materiálu. Průsakové množství bylo
odhadnuto na 0,5 l/s. Dosažením této
hodnoty nastal I. stupeň povodňové
aktivity z hlediska zvláštních povodní
(povodně z technického důvodu). K řešení
této situace byla svolána dne 7.6. 2017
schůzka na magistrátu za účasti
dotčených obcí, Povodí Vltavy, majitele
rybníka a společnosti Vodní díla TBD.

Naše obec, společně s obcí Hlincová Hora
byla vyzvána, abychom neprodleně
provedli úplnou uzavírku komunikace na
hrázi rybníka. Je nám jasné, že
v začínající sezoně je uzavření této
komunikace nepříjemné, ale je nutné
vyloučit jakékoliv zatížení a otřesy hráze.
Toto je prozatím jediný požadavek na
naše obce.
Ostatní práce a řešení jsou již na majiteli
rybníka. Postupy a termíny byly probrány
právě na schůzce na magistrátu města.
Důležitý je pravidelný denní monitoring
stavu průsaku, a do této doby byl
proveden zatěžující násyp kamenivem na
patu hráze.
Po ukončení rekreační
sezony, bude řešena nová výpusť a
bezpečnostní přeliv.
Je přáním nás všech, aby tato základní
opatření
postačovala
a
nedošlo
k vyhlášení dalších stupňů povodňové
aktivity.
Pavel Halámka

Když jde o dobrou věc
To se dají dohromady dva starostové - v
našem případě starosta Jivna Pavel
Halámka a starosta Hlincové hory Karel
Fousek. Přibere se ještě několik šikovných
lidí jako je velký sportovec Karel Strolený
a závodnice a běžkyně Lucie Sirová. V
jejich hlavách se zrodil dobrý nápad a
všichni dohromady ho provedli.
Tak to bylo v sobotu 27.května na
Hlincové Hoře a na Jivně. Ten nápad byl
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běžecký závod. A proč právě běžecký?
Protože u nás je krásná krajina,
neporušená příroda a klid. A v takovém
prostředí je radost běžet a kochat se
přírodou, tak proč to neumožnit i široké
běžecké veřejnosti?
V posledních letech je běh velmi "in". To
je moc dobře, lidé se málo hýbají a každý
takový počin je přínosem pro naši
populaci. Časem třeba jeho obliba klesne,
ale část lidí mu zůstane věrná.
Problém byl vybrat pro závod vhodný
termín, protože teď na jaře se s
běžeckými závody roztrhl pytel. Ale
myslím, že týden před českobudějovickým
půlmaratonem
byl
desetikilometrový
závod dobrá volba. Spousta závodníků to
vzala jako dobrý trénink a ti ostatní se
zdravě proběhli.
Sešlo se nás na startu 40. Trasa vedla
přes pole, přes les, okolo rybníků, do
kopce a zase z kopce, prostě paráda!
Počasí nám také přálo a všichni jsme si to
nádherně užili. Celá trasa závodu byla
vzorně připravená a značená. Tam, kde
by mohli závodníci špatně odbočit, stáli
dobrovolníci a ukazovali nám cestu. Nikdo
nemohl zabloudit!

Všem organizátorům patří velký dík! Po
závodě jsme se všichni společně
občerstvili
v
místním
pohostinství,
poseděli spolu a vše prodebatovali.
Dále tato parta chystá ještě dva triatlony
15.7. a 22.7. Doufám, že se vydaří stejně
dobře jako letošní první ročník běhu
kolem Hlincovky a Jivna. Všechny Vás na
další akce srdečně zveme a těšíme se na
Vás!
Irena Výborná

První svatební obřad
Před rokem jsme Vás ve zpravodaji
informovali o historicky prvním vítání
občánků v naší obci.
Pro toto číslo máme opět jedno „poprvé“.
Dne 10. 6. 2017 jsem oddával
novomanžele Šlapákovi. Bylo to prvně

v historii obecního úřadu, kdy zástupce
obce oddával. Přejeme novomanželům,
kterým začíná nová kapitola života, vše
nejlepší a zejména pevné zdraví na
společné cestě životem.
Pavel Halámka

Stavění májky na Vyhlídkách
Máj se stavěla v této místní části obce
Jivno snad jen jednou těsně po skončení
druhé světové války. I když i v tom se

názory pamětníků rozcházejí. Proto je
zde tato tradice vlastně úplně nová –
vzniklá okolo roku 2000. Nejprve na
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soukromých pozemcích a po získání
obecního pozemku od Úřadu pro
zastupování státu, ji stavíme v prostoru
tzv. „staré cesty“, kde je vybudováno i
skromné zázemí s kamenným stolem ,
altánem a ohništěm. Májku se oproti
prvním letům nesnažíme mít co největší,
ale spíše pěkně ozdobenou. Účast
veřejnosti má v posledních letech
vzrůstající tendenci. I tak bychom ovšem
uvítali větší účast
místních obyvatel.

Především však je po léta aktivita při
obstarání a stavění májky na Vyhlídkách
převážně věcí šedesátníků. Je to možná
tím, že nás to baví, ale přesto jsme si
letos řekli, že to tak bude naposled, že
maximálně strom na májku dodáme, ale
další dění už necháme na mladých. A tak
jsme zvědaví, jak to dopadne 30. dubna
roku 2018.
Karel Filip

Hrátky – hravé cvičení s dětmi
Od konce listopadu loňského roku se
pravidelně, každé úterý od 16:00 – 17:00,
scházíme v prostorách obecního úřadu se
skupinkou dětí ve věku 2 – 6 let.

se nudit nebudem! Zacvičíme, zatančíme,
naučíme, zazpíváme, zasmějeme ….
Hrátky si spolu užijeme!
Děti touto cestou chválím, děkuji jim za
účast a inspiraci do dalších hodin a přeji
jim krásné prázdniny plné slunce a
radosti. Přes léto budeme mít pauzu, ale
od září opět začínáme. Přijďte, budeme
se na Vás těšit!

Hodina má vždy určité téma, od kterého
se odvíjí jednotlivé aktivity. Ať pohybové
– cvičení, tanec, běh nebo rytmické –
písničky, básničky, říkadla, tak i naučné –
zvířata, rostliny, barvy, tvary, číslice,
písmena, slovíčka v AJ, apod. Jedná se o
příjemně strávený čas, při kterém se děti
pobaví a zároveň i něco nového naučí.
Což vystihuje náš úvodní pokřik …. „Děti,
dobrý den! Dneska máme krásný den, my

V případě dotazů mě kontaktujte
tel.: 777 200 677,
e-mail: M.rimnacova@seznam.cz.
Markéta Hanzalová

Žijí mezi námi
V minulém vydání jsme vzpomínali na
mládí nejstaršího občana Vyhlídek,
p. Pflegera.

Dnes se přesuneme na druhou stranu
obce, kde budeme na dění v Jivně za více
jak šest desetiletí vzpomínat s „Jivenským
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kronikářem“
panem
Františkem
Jeremiášem:
„Nejsem jivenský rodák, narodil jsem se
v Adamově
v posledních týdnech
II. světové války a do Jivna jsme se
přestěhovali v r. 1947 do pronajatého
statku od Vávrů, kde jsme bydleli do
r. 1968. Potom jsme se stěhovali do
budovy bývalé školy. Pochopitelně škola
je jedna z prvních vzpomínek. Místní
jednotřídku (1. – 5. ročník) jsem ukončil v
r. 1956. Celkem nás v ten rok školu
navštěvovalo asi 13.

V tuto dobu byla v obci zahájena
výstavba vodovodu, který byl v roce 1956
uveden do provozu. Zajímavostí je, že
veškeré výkopové práce (od studny až po
vodojem) byly prováděny ručně. Rýhy
byly široké 70 až 140 cm. Místy se
narazilo na skálu a musel být proveden
odstřel. Při výkopu studny byl problém
určit nejlepší místo – všude byla samá
voda. Jak se situace od té doby změnila
vidíme dnes všichni, když je vody
nedostatek a je potřeba ji dovážet.
V r. 1957 bylo založeno Zemědělské
družstvo Jivno, prvním předsedou byl p.
Jan Hlaváč z čísla 3. Družstvo
zaměstnávalo většinu obyvatel Jivna.
Živočišná výroba měla v místě kravín,
teletník, prasečák a dvě slepičárny.
Pochopitelně zde byla rozšířena i rostlinná
výroba. Samostatně družstvo fungovalo
do r. 1965, potom došlo ke sloučení s JZD
Dubičné a v r. 1977 i s JZD Hůry.

Snímek je z vánoční besídky v r. 1955 a mezi
žáky tehdejší učitelka. P. Lída Fíková.

Když vzpomínám na své spolužáky, vybaví
se mi jména, Honza Linhart, Marie
Kubíčková (byli jsme jeden ročník) a dále
Jana Šandová, Marie Hrnčířová a řada
dalších. Se školou je pochopitelně
spojeno jméno pana řídícího Františka
Rady. Ten obýval druhou část budovy.
Místní jednotřídka ukončila svou činnost v
r. 1972, když do stého výročí vzniku
zbýval pouho pouhý jeden rok. Přes
veškerou snahu tehdejšího předsedy
občanského výboru v Jivně p. Františka
Papáčka o zachování činnosti alespoň o
rok déle, abychom mohli dovršit 100 leté
výročí vzniku školy, se toto nepodařilo.
Další rok již naši školáci museli chodit na
Rudolfov

Část občanů v této době pracovala v
místní cihelně, která byla v osmdesátých
letech modernizována a byla v provozu
do r. 2000 (přesné datum ukončení
činnosti vím od bývalého pracovníka
cihelen p. Jardy Vávry).
V cihelně
pracovala mezi jinými i moje matka. Dále
vzpomínám na p. Franiška Votrubu
seniora, jako účetní zde působila p. Marta
Votrubová a řada dalších.
Ve vzpomínkách se mi dále vybavují
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budovy, které buď patřily nebo stále ještě
patří pevně k Jivnu. Ať je to kampelička,
kde jako účetní působil pan Josef Šimek
(děda současného účetního obce).
Činnost kampeličky byla ukončena v roce
1958. Dále to byla místní knihovna o
kterou se staral pan Václav Kovařík (který
byl hoden svého jména a věnoval se
kovařině). No a v neposlední řadě i
prodejna, která byla otevřena v roce
1977.

Poznámka: Vzhedem k tomu, že naši
hasiči mají v příšťím roce kulaté výročí
založení, bude jim věnován větší prostor
v dalším vydání.
Ke
vzpomínkám na dětství
patří
neodmyslitelně
koupání
a
vodní
radovánky na Panském a sportovní
aktivity
u
p.
Hlaváče
(správce
meteostanice), který sám jako velký
sportovec nám pomáhal v tělovýchově.
Na zahradě měl hrazdu a jiné sportovní
nářadí a náčiní a rád nám předával své
dovednosti. Posledním starostou obce
Jivno byl p. Bohumil Hruška, potom obec
připadla pod správu Rudolfova.
A jak to bylo od devadesátých let, víme
již z povídání bývalých starostů obce.
Tak vzpomíná na minulá léta p. František
Jeremiáš.
Zpracoval Zdeněk Jarolím

Na snímku netrpělivě čekají na otevření pan
Jeremiáš senior a Láďa Mašek.

V
prodejně
byla
později
zřízena
i hospoda. Po změně režimu byl objekt
prodán panu Musilovi a následně
přestavěn na byt. No a pochopitelně
nesmím zapomenout na místní hospodu,
kde se až do dneška konají všechny
kulturní akce. Od roku 1960 jsem jedním
z mnoha členů místních hasičů.

Z jivenské obecní kroniky
Před padesáti lety – rok 1967
V měsíci únoru se vyskytlo třídenní
období vichřic a to 15. - 17. února
vichřice východní a 21. - 23. února
vichřice západní. Zejména 21. - 23.
února dosahovala síla větru cca 140 km
za hodinu. Byla způsobena škoda v lesích
a na budovách. Došlo opět ke zničení
části zastřešení rudolfovského kostela.

V Rudolfově došlo k přemístění památníku
padlých v první světové válce na pietní
místo na místním hřbitově. Ke jménům
obětí 1. světové války byla přidána i
jména obětí koncentračních táborů a
náletů za 2. světové války. Mezi nimi je
uvedena i jivenská občanka – Anna
Oberleitnerová. Nutno zmínit i jivenského
rodáka Václava Hlaváče (1870 – 1942) –
7

meteroologa a klimatologa, který zahynul
v koncentračním táboře v Osvětimi.
V měsíci prosinci se schází v Praze ÚV
KSČ, který řeší důležité otázky dalšího

vývoje naší společnosti. Proslýchá se , že
nastanou závažné politické změny.
Z kroniky vypsal Karel Filip

Hravé odpoledne
Sobotní odpoledne, 10. června, se
jivenská náves zaplnila dětmi, které si
přišly zasoutěžit a užít si hravé
odpoledne. Jivenské maminky připravily
pro děti 6 soutěžních disciplín. Děti si
mohly vyzkoušet svou dovednost ve
střelbě lukem, prověřit svaly na rukou,
změřit si, jak daleko dokáží vykopnout
gumovku, zdali mají vytříbený jazýček a
poslepu rozpoznají přichystané potraviny.
Velké oblibě se těšilo stanoviště s vodními
balónky. Hlavičky si namáhaly na
stanovišti
zaměřeném
na
zrakové
vnímání. Nikdo se nenechal zahanbit,
všichni v sobě probudili soutěžního ducha
a šli do všech disciplín naplno. Novinkou
letošního ročníku byl orientační běh. Na
návsi bylo rozmístěno 5 stanovišť
s ukrytým vzkazem. Závodníci museli mít
nejen rychlé nohy, ale i důvtip a řešit, v
jakém pořadí jednotlivá stanoviště

navštívit. Na prvních třech místech
orientačího běhu se umístili: Martin
Šimek, Adrianka Topolová a Alička
Niedlová. Všechny děti dostaly na závěr
hravého odpoledne perníkové medaile,
které připravila Alena Niedlová, malý
balíček a třpytivé tetování dle vlastního
výběru. Sice si děti vystály frontu na
vytoužený obrázek, ale stálo to za to.
Všichni si pochutnávali na výborných
kremrolích a věnečkách, které napekla
Monika Šandová. Moc Vám děkujeme.
Poděkovat bych chtěla i jivenským
hasičům, kteří nám pomohli s organizací a
předvedli hasičský útok. Obecní úřad
objednal pro děti skákací hrad, takže se
děti mohly dosytosti vyhopsat a
vylumpačit. Velký dík patří všem
dobrovolníkům,
kteří
pomáhali
na
soutěžních stanovištích. Hezké léto plné
radosti a pohody přeje Petra Votrubová

Blahopřání jubilantům

V

druhé polovině letošního roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané
(v abecedním pořadí):
Věra Fenclová,
Marie Braunfuchsová,
Josef Šimek,
Marta Šimková,
Růžena Švoncová,
Růžena Vančurová,
Marta Votrubová
všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.
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