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Slovo úvodem

V

ydání
druhého
čísla
letošního
zpravodaje se trochu protáhlo.
Z červnového výtisku se tak stal
červencový. Prázdniny jsou tudíž v plném
proudu a já doufám, že čtení Jivenského
zpravodaje Vám je trochu zpříjemní.
Často slýchám otázku, co je nového na
obecním úřadu. Zaměřím-li se například
na společenské akce (děti, sport, kultura),
řekl bych, že každou chvíli se něco děje.
Přehled kulturních akcí a akcí pro děti

jsme zveřejňovali v minulém čísle. Z těch
již uskutečněných bych osobně vyzdvihl
koncert skupiny Rokeři konaný po běhu
okolo Jivna a Hlincovy Hory. Kdo nepřišel,
udělal chybu. V polovině srpna budeme
s místním sdružením dobrovolných hasičů
pořádat
oslavy
založení
obce
a dobrovolných hasičů. Rád bych vás
všechny na tuto událost pozval.
Ondřej Votruba

Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, právě držíte
v rukou poslední zpravodaj tohoto
volebního období a mne tato skutečnost
přiměla k rekapitulaci nejen těchto čtyř
let, kdy jsem vykonával funkci starosty,
ale ohlédl jsem se i do vzdálenější
minulosti. Osud mne „zavál“ do Jivna, za
pár let jsem se ocitl v zastupitelstvu
a následně ve funkci starosty. Život před
nás staví různé výzvy a zkoušky, aniž si to
uvědomujeme. Nic z toho, o čem píši,
jsem nijak zvlášť neplánoval. Jivno mně
i celé mé rodině učarovalo svou krásou
i polohou. Málokde je v blízkosti velkého
města takhle krásná krajina. Zároveň
jsem ale viděl, že pokud se má lidem
v téhle kouzelné vesničce pohodlně žít, je
třeba se o ni dobře starat. Proto jsem
přijal
nabídku
kandidovat
do
zastupitelstva a v případě zvolení být
v této funkci aktivní a užitečný. Do funkce
zastupitele jsem vstupoval s naivní
představou, že něco změním, zlepším, ale
bohužel toto mé snažení nebylo tehdejším
vedením obce očekáváno ani vítáno.
Nechtěl jsem jen zvedat ruce při
hlasování o něčem, co bylo projednáváno

mimo nás, s čím jsem nesouhlasil.
Poslední rok minulého volebního období
jsem už zvažoval předčasné ukončení
funkce zastupitele, avšak na poslední
chvíli jsem se rozhodl neutíkat z boje
a když chci něco změnit, zkusím
kandidovat na funkci starosty. Byl jsem
vystaven velké zkoušce. Věděl jsem, že
bývalý starosta byl v obci vlivný člověk
a že to nebudu mít vůbec jednoduché.
A neměl. Mnozí nevěděli, na čí stranu se
postavit, jak volby dopadnou, ale hrát na
obě strany se nedá. Jedním dechem
foukat teple i studeně nelze. Vzpomínám
si, že Dalajlama řekl, že s přáteli to je
jako se dny. Staré odejdou, nové přijdou
a je důležité, aby měli smysl. Přátelé i ty
dny. Je to pravda. Všechno v životě má
svůj důvod, a tak je třeba k němu
přistupovat. Nakonec se vždy ukáže, že
i to špatné je k něčemu dobré. Nic se
neděje náhodou, něčemu se máme
naučit, něco poznat a má to svůj smysl.
A pokud je toto můj poslední příspěvek ve
funkci starosty, tak to bude mít smysl
také. Můj život na této funkci nestojí, ani
s ní nepadá. Z mého pohledu byly
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uplynulé čtyři roky úspěšné, nemám se za
co stydět. Pracoval jsem ve skvělém
týmu, v přátelském prostředí a společně
jsme udělali velký kus práce. Za to bych
chtěl mým kolegům moc a moc
poděkovat. S čistým svědomím mohu říci,
že jsme všechno zvažovali s péčí řádného
hospodáře,
společně
jsme
činili
rozhodnutí, která vám občanům pomohla
a snad vás i potěšila. Samozřejmě, vše se
nedá stihnout za čtyři roky volebního
období, jsme hlavně omezeni finančním
rozpočtem a čeká zde ještě velký kus
práce, který je třeba udělat. Všichni jsme
ovšem nahraditelní a pokud má někdo
pocit, že lze věci dělat lépe, pojďte
kandidovat. Každý má tu možnost a tak je
to správné. Když jsem kandidoval na
funkci starosty, byl jsem upozorňován, že

polovina lidí v obci bude spokojena,
polovina mne bude nenávidět. Naštěstí to
tak nebylo a nenávistných výlevů bych
spočítal na prstech jedné ruky a myslím,
že ani nesouvisely s funkcí starosty. Tak
už to chodí v každé obci a musí se s tím
počítat. Na závěr bych vám chtěl
poděkovat za vstřícnost v řešení věcí a za
to, jací jste. Děkuji vám, že jste mi dali
v minulých volbách důvěru a možnost
ukázat, že chci pracovat pro vás pro
všechny. V podzimních volbách vám přeji
mnoho úspěchů, abyste si vybrali
zastupitelstvo,
které
vám
bude
vyhovovat. Na úplný závěr bych chtěl ale
tentokrát popřát hodně štěstí Jivnu. Lidé
přicházejí a odcházejí, ale Jivno tady
bude stále. Hodně štěstí JIVNO !!!
Pavel Halámka

Historie SDH Jivno
Velectěné obecenstvo!
Prodchnuti
lidumilným
heslem
"Jeden za všechny a všichni za
jednoho" oznamujeme Vám, že
hodláme v naší obci založiti sbor
dobrovolných
hasičů.
Abychom
v naší
obci
nezůstali
ti
nejzpátečnější, jest třeba ruku
k ruce připojiti. Kdož cítí s námi, ten
jistě dostaví se dne 8. září 1898
o 3. hodině odpoledne do obecního
hostince a vyslechne přednášku
velectěného
přítele
hasičstva,
slovutného Pána, pana Antonína
Maděry, c.k. notáře v Lišově, o účeli
hasičských sborů.
Václav Bulín, správce školy.
Tímto
textem
začíná
kronika
dobrovolného hasičského sboru v Jivně.
A právě tento text si jivenští hasiči
připomínají
každých
pět
let
při
mimořádné valné hromadě pořádané

k příležitosti výročí založení dobrovolného
hasičstva v Jivně. V letošním roce to bude
již 120 let. Jivenští dobrovolní hasiči se
sdružili skoro na den přesně dvacet let
před
vznikem
samostatného
československého státu. Vždyť 28. října
1898 sbor obdržel zpět stanovy schválené
vysokým c.k. místodržitelstvím pod číslem
154658. První stříkačku jivenští hasiči
zakoupili po roce dne 16.8.1899,
19.8.1899
ji
poprvé
vyzkoušeli
a 27.8.1899 posvětili. K prvnímu požáru
vyjeli 6.9.1899 na Kaliště, kde pomáhali
zalinským hasičům. 9.11.1899 již sami
uhasili požár cihelny Tomáše Růžičky na
Samotě. Dále hasiči pokračovali v boji
s požáry, které v časech petrolejek
a drobných manuálních cihelen byly
mnohonásobně častější než dnes. Čas
plynul dál a světové dějiny ovlivnily
i jivenský život. Po atentátu v Sarajevu
a následné mobilizaci bylo v první vlně
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z Jivna odvedeno 31 osob a v dalších
letech 1. světové války k nim přibyli další.
Jedenáct z nich se bohužel z válečného
běsnění nevrátilo. Na jejich počest byl
7. srpna 1921 odhalen pomník, který je
na jivenské návsi dodnes. V období první
republiky kronika zachycuje běžný život
hasičského sboru. Souvislé záznamy jsou
přerušeny v roce 1938 bouřlivými
událostmi,
které
následovaly
po
mnichovské dohodě evropských mocností.
Po dobu druhé světové války byla kronika
bezpečně schována a další zápis je

datován do roku 1946, kdy je zpětně
popisována činnost sboru za války. Údaje
jsou zapisovány až do roku 1951.
Po krátkém
zápisu
z
roku
1973
k příležitosti 75. výročí založení sboru je
souvislé
zaznamenávání
událostí
spojených s hasičským sborem započato
až v roce 1993, kdy sbor dobrovolných
hasičů slavil 95. výročí svého založení. Od
tohoto roku až do dneška zaznamenává
život jivenského sboru dobrovolných
hasičů kronikářka Mirka Tůmová.
Ondřej Votruba

Oslavy 120 let SDH Jivno a 640 let založení obce Jivno

S

bor dobrovolných hasičů Jivno ve
dnech 17. a 18. srpna 2018 oslaví 120
let od založení sboru dobrovolných
hasičů, který byl založen 8. září 1898
a starostou sboru se tehdy stal pan
Vavřinec Vávra.
Během celého dlouholetého období se
hasiči účastnili hašení řady požárů, ale
také soutěží, slavností, kulturních akcí
i posledních rozloučení se svými členy.
V současné době má sbor 48 členů,
z toho je 39 mužů a 9 žen. Nejstaršímu
členovi sboru je 83 let. Každý rok se
hasičské družstvo účastní řady soutěží,
především v našem okolí. Ze členů
družstva je složena i zásahová jednotka
obce Jivno. Pravidelně každých pět let
připravujeme oslavy výročí založení sboru
zároveň s výročím založení obce Jivno,

jejichž součástí je pravidelné setkání
rodáků obce. Tak tomu bude i v letošním
roce, kdy oslavujeme spolu s výročím
sboru i 640 let od založení obce Jivno. Při
minulých slavnostech byl požehnán nový
hasičský prapor. Na skoro již tradiční
oslavy jsou zváni všichni občané obce,
rodáci a přátelé obce. Program oslav
bude uveden na plakátech a pozvánkách.
Doufám, že oslavy připravované spolu
s obecním úřadem za podpory sponzorů,
obdobně jako v minulých letech, se opět
vydaří.
Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům
za jejich práci, zejména výboru,
výcvikovém
družstvu,
organizátorům
i pořadatelům společenských akcí hasičů
v obci.
Josef Šimek, starosta hasičů

Žiji mezi vámi

P

o celou dobu vydávání našeho
zpravodaje jsem se v tomto článku
snažil
zmapovat
život
našich
spoluobčanů. Tentokrát, v závěrečném
čísle tohoto volebního období, se pokusím

v parafrázovaném názvu článku zhodnotit
uplynulé čtyři roky z mého pohledu.
Do komunální politiky na Jivně mne
přivedl začátkem volebního období Pepa
Makovec a já mu slíbil, že budou-li
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k tomu nakloněni spoluobčané, rád mu
s prací pomohu. Osobně mne proto velmi
mrzelo, že byl po volbách bývalý starosta
zcela odstaven a svůj nesouhlas jsem
vyjádřil na první povolební schůzi tím, že
jsem nepodpořil volbu nového starosty,
ani tehdejšího místostarosty. Měl jsem za
to, že změna byla příliš razantní a že
bude přerušena veškerá kontinuita
v činnosti obce. Ale byla to volba všech
Jiveňáků...
První měsíce činnosti naznačovaly, že je
zde určitá opatrnost a možná i trochu
nedůvěra ve spolupráci. Brzy se ale
ukázalo, že na vesnici se žádné
"politikaření" nehodí a že výsledky se
dostaví pouze při kvalitní spolupráci
všech.
Po necelém roce naší činnosti jsem musel
(a věřte mi, že velmi rád) zcela
přehodnotit svůj původní názor. Zjistil
jsem,
že
slovo
starosta
zcela
koresponduje se slovem "starati se", že v
našem případě volba starosty byla zcela
správná a že jeho práce plně pokrývá
potřeby obce i našich spoluobčanů. (Mám
vše z první ruky, dívám se do oken úřadu
a vím tedy, kolik času starosta práci
věnuje.)
Dle mého názoru by bylo zcela na místě,

aby měl možnost v započaté práci
pokračovat a dokončit úkoly, které jsme
v tomto
volebním
období
nestačili
dotáhnout do cíle. S mým hlasem při
podzimních volbách rozhodně může
počítat. Už jenom zajištění autobusové
dopravy, vybudování dětského hřiště,
oprava silnic a další realizované akce
svědčí o tom, že vesnice žije a že starosta
směřuje činnost v obci správným
směrem.
Doufám, že to nebude znít neskromně,
ale myslím si, že i já jsem přispěl svou
"troškou do mlýna" a že čtyři zajištěné
krajské granty v hodnotě 850.000,- Kč
napomohly při rekonstrukci budovy
obecního úřadu. Jistě, ještě není vše
dokončeno, ale do konce letošního roku
dostane nový kabát i zadní část budovy
a budou dokončeny i venkovní úpravy.
Pochopitelně ne všichni budou hodnotit
činnost obecního zastupitelstva kladně.
Na Vyhlídkách zůstává řada úkolů, je
potřeba dotáhnout změnu územního
plánu a další a další... Ale nelze vše
zvládnout najednou.
Závěrem bych chtěl popřát všem
spoluobčanům příjemné léto, pěknou
dovolenou a hlavně všem pevné zdraví.
Zdeněk Jarolím

Dětské hrátky

J

iž druhý školní rok se v prostorách
obecního úřadu konaly každé úterý od
16:00 Hrátky - hravé cvičení pro děti
předškolního věku.
Témata, která nás provázela, se týkala
ročních období, dopravy, těla, farmy
a zvířátek, rybaření, na své si přišli
i gurmáni - jídlo a potraviny aj.
Děti si formou hry a říkadel osvojily
barvy, čísla, písmena, geometrické tvary,
dopravní značení, poznávaly zvířata,

květiny, stromy, ovoce a zeleninu. 12. 6.
proběhla závěrečná hodina ve stylu
pohybových aktivit s plněním úkolů, při
kterých si děti zopakovaly vše podstatné
z průběhu roku. Jako odměnu a výstup si
odnesly balíček spolu s diplomem,
odznakem a vlastní fotografie. Součástí
bylo vyhlášení razítkové soutěže za účast.
První tři místa byla oceněna drobnými
dárečky v podobě věcných cen. I já jsem
obdržela sladkou odměnu.
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Děti byly moc šikovné a úžasné! Tímto
jim i rodičům děkuji za mile strávené
chvíle.
Tak děti …, Hrátky už jsou u konce, byly
plné legrace! Na shledanou a hezký den,
sejdeme se druhý zářijový týden. Krásné
prázdniny všem!
Markéta Hanzalová (777200677,
M.rimnacova@seznam.cz)

Jak se žije na Vyhlídkách

V

měsíci dubnu se tu konala tradiční
akce Uklízíme svět. Jak jdou roky je
znát nadějný vývoj. Dříve jsme uklízeli
okolo cest a silnice ve třech, maximálně
ve čtyřech, letos nás už bylo více než
dvanáct a to včetně dětí. Nadějné je, že
se děti takto zapojují. Dobrou zprávou je
také to, že je méně odpadků okolo
silnice. Možná je to tím, že do uklizených
příkopů se odpadky neodhazují tak
bezstarostně anebo řidiči „jdou do sebe“,
když každý rok vidí ty „blázny“ co ty
příkopy uklízejí? Nevím.
Další dubnovou dobrou zprávou je, že se
podařilo oplotit dětské hřiště a oplocení
opatřit dvěma bránami. Je to úžasná
zpráva hlavně proto, že krávy, které
občas utečou místnímu farmáři, už
nebudou moci ničit stromky, keře
a zařízení hřiště. Celá oplocená „klidová

zóna“ je nyní pěkně upravená a vysazené
stromky a keře se mají k světu. Dětské
hřiště je více využívané – maminky
s dětmi i děti samotné sem častěji
přicházejí a setkávají se zde občas i lidé
při opékání buřtů.
V poslední den dubna jsme tak mohli
v tomto prostoru uspořádat každoroční
stavění májky. Není letos příliš velká –
vysoká by se ostatně kvůli oplocení hůře
stavěla – ale přesto je moc pěkná. Účast
na májce byla letos asi největší
za poslední léta. Okolo ohně se sedělo
a zpívalo až do začátku prvního májového
dne.
Proběhla
nová čerpací
zkouška
u obecního vrtu z loňského podzimu.
V dohledné
době
by
snad
mělo
proběhnout i vystrojení vrtu. Pro lidi, kteří
dováží pitnou vodu například z Budějovic
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to bude určitý, i když velmi skromný,
přínos. Bohužel už málokdo ještě čeká na
obecní vodovod a každý řeší situaci jak
umí – vrtem nebo čističkou na studniční
vodu (čemuž se nelze po tolika letech
nedostatku pitné vody divit.)
Velkou naději vkládáme do možného
řešení nakládání s odpadními vodami
formou tlakové kanalizace. I zde nastalo
zpoždění, ale existuje možnost ještě za
současného
zastupitelstva
zadat
vypracování projektu, což nám bylo

panem starostou a dalšími členy
zastupitelstva dne 25. června přislíbeno.
Je objednána
oprava spojovací
komunikace mezi centrální částí obce
a Vyhlídkami. Bohužel jen část a to ze
strany jivenské, ale hlavní věc je, že se
konečně začne.
Věřím, že všechna nadějná očekávání
budou
naplněna
a v podzimním
zpravodaji o tom budeme moci napsat.
Karel Filip

Dětský den

V

sobotu 9.6. pořádaly jivenské
maminky dětský den. Odpoledne
se jivenská náves zaplnila dětmi, které
plnily rozmanité úkoly. Za splnění všech
úkolů každý dětský účastník dostal
medaili a spoustu dalších odměn. Pro
vyřádění byl pod kovárnou k dispozici
skákací hrad a před restaurací udivoval
svými dovednostmi kejklíř a žonglér Pupa.
Jeho vrcholné číslo "Šmik šmik a dračí
pusa", které předvedl společně s jedním

neohroženým tatínkem, bylo doslova
dechberoucí. Počasí také přispělo svou
troškou a celé odpoledne se vydařilo. Rád
bych poděkoval všem dobrovolníkům,
kteří pomohli s přípravou a průběhem
akce. Nejvíce uznání ale zasluhují tři
hlavní organizátorky, které pro jivenské
děti pravidelně několikrát do roka
organizují zábavné akce. Takže Aleno,
Petro a Moniko, DĚKUJEME.
Ondřej Votruba

Blahopřání jubilantům

V

letošním roce oslavili, nebo ještě oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané
(v abecedním pořadí):

Marie Braunfuchsová
Josef Šimek
Jolanka Hlaváčová
Marta Šimková
Jana Janovská
Růžena Švoncová
Marie Jeremiášová
Růžena Vančurová
Zdeňka Mánková
Vlasta Vávrová
Stanislav Mlnařík
František Votruba
Anastásie Pflegerová
Jan Zahradník
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
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