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Slovo úvodem

Z

a bezmála půl roku od vydání prvního
čísla Jivenského zpravodaje se stala
řada událostí. Naše obec pocítila
nedostatek vody, který zapříčinilo rekordní
sucho sužující celou republiku, za finance
z dotací se opravila střecha kapličky,
dokončila se pokládka nového asfaltového
povrchu na silnici směrem k motorestu
Florida a začala přestavba nevyužívané

části obecního úřadu. Průběžně dochází k
optimalizaci hospodaření obce a stále se
snažíme zlepšit informovanost občanů.
Více se o konkrétních věcech dočtete
dále. Po takřka roce práce před námi stojí
mnoho dalších úkolů. Věříme, že naše
snaha povede k dalšímu rozvoji naší obce.
Ondřej Votruba

Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, máme po létu, po
prázdninách, po dovolených a ocitli
jsme se opět v realitě všedních dnů.
Druhé vydání našeho časopisu vychází
zrovna na roční výročí působení našeho
týmu od voleb, po kterých nastalo
mnohem náročnější období - a to
realizování programů a slibů, na základě
kterých jsme získali vaši důvěru. Byly to
měsíce velmi náročné, nebyla to
procházka růžovým sadem. Přestože
zahradničím rád, trní na zanedbané
zahradě se stále ještě objevuje dost. S
uspokojením ale musím konstatovat, že
jsme se posunuli o značný kus dál.
Usnesením prvního zastupitelstva byl
stanoven seznam priorit pro rok 2015. Pro
upřesnění je nyní budu citovat a zároveň
doplním, jakým způsobem byly tyto akce
řešeny.
Vodovod
a
příspěvek
na
odkanalizování
domů v části
Vyhlídky.
Osobně jsem prověřoval několik možností
způsobu odkanalizování a zásobování
vodou. První návrh spočívá ve vybudování
tříkomorových septiků s pískovým filtrem
pro jednotlivé objekty a dále by byl
přepad odveden obecní kanalizací do

vyhnívací nádrže. U objektů mimo
centrum, které nelze připojit na
kanalizaci, přepady svést do podmoku. Za
druhé: Ač je v současné době zpracován
již druhý projekt na zásobování vodou,
bohužel rozpočtová částka je natolik
vysoká, že je nutná podpora dotačními
tituly. Po prověření různých dotačních
výzev je nutné minimálně územní řízení,
na některé i stavební povolení. Toto
musíme znovu oprášit a být papírově
připraveni. Třetí návrh, který byl
odsouhlasen, je vybudování zdroje vody
pro místní část
- jakousi veřejnou
studnu, která by sloužila k havarijnímu
zásobování osady vodou a následně
pokračovat v budování potrubní sítě. V
současné
době
se
zpracovává
hydrogeologický posudek.
Vybudování školky v prostorách OÚ.
Proběhlo
oslovení
provozovatele
soukromé školky v Rudolfově a byl jim
nabídnut prostor. Bohužel tento prostor je
na provoz klasické školky malý. Nabízí se
možnost vytvořit zde dětskou skupinu.
Pokud by kdokoliv z vás věděl o zájemci,
který by chtěl v tomto prostoru tuto
činnost provozovat, budeme rádi za
každou informaci.
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Prozatím se provádějí stavební úpravy
obecního úřadu, na které byla získána
účelová dotace v rámci Programu rozvoje
venkova, ve výši 180.000,- Kč od
Krajského úřadu.
Prověřit
dopravní
obslužnost
autobusy dopravního podniku.
S tímto bodem se budete moci seznámit
na jiném místě tohoto časopisu
Zajistit dostatečné množství kvalitní
pitné vody.
Začátkem roku se začalo s přípravou
žádosti o dotaci na nový vodní zdroj.
Protože
hydrogeologický
projekt
nenavrhoval nový zdroj vody na obecním
pozemku a majitel pozemku nakonec
souhlas nedal, bylo od této varianty
upuštěno. Z důvodu abnormálního sucha
v letošním létě jsme urychleně hledali
nové místo pro vrt. Ten je již vybudován.
Vydatnost je v současné době zjišťována
a bude se dále pokračovat ve vystrojení a
propojení vrtu do systému zásobování
obce vodou.
Oprava střechy a fasády na kapličce.
Obec se opět zapojila do činnosti Svazku
Lišovsko. Ve spolupráci s ním jsme
vypracovali žádost a získali příspěvek ve
výši 150 000 Kč. Vyhlášeným výběrovým
řízením byla vybrána firma, která
provedla výměnu střešní krytiny. Využili
jsme toho, že bylo postaveno lešení a
provedli jsme i opravu a nátěr fasády,
abychom v příštím období ušetřili náklady
na opětovnou stavbu lešení.
Dětské hřiště před OÚ a prověření
přemístění kontejnerů na tříděný
odpad.
Byly podány dvě žádosti o dotaci na
dětské
hřiště,
obě
byly
bohužel
neúspěšné. V příštím roce se budeme
snažit dále. Co se týká přemístění
kontejnerů na tříděný odpad, jednám s
majiteli různých pozemků, zda by

souhlasili s umístěním kontejnerů, jelikož
obec vhodný prostor nevlastní.
Oprava komunikací.
Byla provedena oprava komunikace
směrem k motorestu Florida. Nyní je v
jednání osazení dopravního značení za
účelem snížení rychlosti a případně i
tonáže na uvedené komunikaci. Dopravní
značení bude řešeno také na komunikaci
procházející přes Vyhlídky. Na třech
nepřehledných místech v obci byla
osazena dopravní zrcadla. Na příští rok je
dále plánována oprava komunikace z
obce k Mrhalu a část komunikace na
Vyhlídkách.
Vydání zpravodaje o činnosti v obci a
na OÚ.
Tento bod je splněn. Rád bych i vám
nabídl možnost se vyjádřit či přispět.
Kulturní oblast.
Prověřit možnost vítání nově narozených
občánků.
Vítání občánků proběhne v jarních
měsících příštího roku.
Snižování provozních nákladů obce.
Tento bod nebyl ve zmiňovaném
seznamu. Snažíme se ale být dobrými
hospodáři s obecním majetkem. Bylo
provedeno prověření obecního osvětlení a
zjištěno, že je v některých připojovacích
místech osazeno předimenzované jištění a
s tím související vyšší paušální platba.
Budou provedeny nové přihlášky k odběru
a tím sníženy platby. Úspora bude činit
řádově 10.000,- Kč ročně.
Také jsem provedl kontrolu smlouvy na
odvážení komunálního odpadu a byl
uzavřen nový dodatek s úsporou
100.000,- Kč ročně. To je již zajímavá
suma, kterou můžeme věnovat do oprav
obecního majetku.
Ostatní body a problémy, které řešíme v
zastupitelstvu jsou podrobně popsány v
zápisech, které si můžete přečíst i na
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internetových stránkách obce.
S veškerou problematikou obce seznamuji
zastupitele, každý má možnost se vyjádřit
a také tak činí. Své úkoly si plníme
aktivně a svědomitě.
Blíží se nám pomalu advent, doba
přípravy na Vánoce. Tento čas není pouze
časem horečných nákupů, ale i zvyků a
tradic. Přeji si, aby nám tato doba

přinesla pohodu, klid a vzájemné
porozumění.
Rád se s Vámi potkám při tradičním
rozsvěcování vánočního stromku i při
ostatních adventních akcích v naší obci, o
kterých se dozvíte na zadní straně
zpravodaje.
Pavel Halámka

SMS informace z obecního úřadu

N

ěkteří jivenští občané již možná na
internetových
stránkách
obce
zachytili novou možnost zaregistrovat
svoje telefonní číslo pro zasílání
informačních zpráv z obecního úřadu.
Tato registrace je bezplatná a jde kdykoliv
zrušit. Na zaregistrované číslo budeme
zasílat
informace o pořádání svozu
odpadů, o mimořádných situacích na
katastru obce nebo o kulturních akcích.
Počet SMS plánujeme okolo dvanácti za
rok, takže se nemusíte bát, že Vám
zahltíme mobil zbytečnými zprávami. Aby
tento systém měl vůbec smysl, je potřeba
zaregistrovat
co
nejvíce
telefonů.
Registraci můžete provést sami na

stránce
www.jivno.cz/sms.html
nebo
můžete zajít na obecní úřad, či poslat
email se žádostí o registraci. Každého
registrovaného žádáme o jméno, příjmení
a číslo mobilního telefonu. Službu zasílání
SMS nám zajišťuje společnost TERMS
svým produktem GO SMS. Obec neplatí
žádné poplatky a platí jen za skutečně
odeslané SMS. V dnešní době, kdy většina
lidí vlastní mobilní telefon, může
hromadné rozesílání SMS nahradit obecní
rozhlas. Doufáme, že vás tato nová forma
komunikace osloví a počet registrovaných
občanů se bude navyšovat.
Ondřej Votruba

Dopravní obsluha obce – díl druhý

V

minulém vydání jsem vás informoval
o krocích obecního úřadu při
zajišťování dopravy do naší obce. Jsem
přesvědčen, že je to problematika, která
se ve své podstatě dotýká nás všech (pro
děti cestování do školy, v menší míře pro
střední generaci při cestě do zaměstnání
a
pro
seniory
při
návštěvách
zdravotnických zařízení). Jednoho dne
totiž každý z nás zjistí, že nemůže
usednout za volant a rád bude hledat
alternativní řešení. Anketní lístky, které

byly
v
prvním
čísle
Jivenského
zpravodaje, jsou přílohou i tohoto vydání.
Termín uzávěrky jsme posunuli až do
konce letošního roku. Setkal jsem se s
názory, že stejně nedojde k zahájení
dopravy
z
důvodu
nejednotnosti
požadavků občanů Jivna. Jsem však
přesvědčen,
že
zajištění
dopravy
oprávněně patří mezi priority obecního
zastupitelstva a že je tudíž nutné se
tomuto problému dále věnovat. Pro mne
osobně je to vedle zajištění kvalitní vody
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pro obec, vybudování lepších komunikací
a zřízení předškolního zařízení jeden z
úkolů, o který se budu osobně zasazovat.
K 10.10.2015 bylo odevzdáno 11
vyplněných anketních lístků, na kterých
se 16 občanů naší obce zasazuje o zřízení

dopravy. Ke konci roku provedeme
vyhodnocení ankety a projednáme další
kroky, o kterých Vás budeme informovat.
Zdeněk Jarolím

Stará cesta

V

místní části obce Jivno zvané
Vyhlídky nejsou v podstatě žádné
pozemky v obecním vlastnictví kromě
cest. Proto bylo úspěchem, když se
podařilo získat od státu bezúplatným
převodem do vlastnictví obce plochu
bývalé staré cesty, která byla nahrazena v
tomto místě silnicí vyhybající se obci. Bylo
to však s tou podmínkou, že se tato cesta
obnoví minimálně jako pěšina. Proto
svépomocí již několik let tato pěšina
vzniká a pomalu postupuje směrem
východním, aby se nakonec spojila se
silnicí. Na pozemcích okolo pěšiny již
vznikl přístřešek, otevřené ohniště s

lavičkou a menší dětské hřiště. Snažíme
se sázet okolo vznikající pěšiny stromy a
keře, které však bohužel často přijdou k
úhoně. Ovšem nevzdáváme to a věříme,
že nejpozději na jaře příštího roku bude
tento
projekt
„Stará
cesta“
za
minimálních nákladů dokončen a stane se
vítaným místem k procházkám a
odpočinku, především pro maminky s
dětmi. Ale nejen pro ně. Vznikla již
tradice stavění májky na tomto místě a
rovněž zde již proběhly dva dětské dny.
Karel Filip

Kronika obce Jivno – zápis z roku 1926

P

řed 60 lety nebylo v obci hostince.
Muzika bývala u starosty obce. Hudbu
obstarávali dudák, houslista, klarinetista a
basista. Za mé paměti byli u nás 2
domácí dudáci. Sám jsem při dudách jako
výrostek tančil. Poslední dudák byl můj
strýc a chalupník Jan Růžička (Hořejší) z
Vyhlídek. Na dudy se naučil sám od sebe
hráti a hrál dosti slušně, často o
slavnostech i v besedě českobudějovické.
Zemřel ve věku 82 roků. Nyní je v obci
hostinec obecní č. 18 vystavěný na místě
dřevěné pastoušky r. 1894 nákladem
1950 zl., v něm je též umístněn obecní
chudobinec. Druhý hostinec je v čísle 33.
na Sviní louce při státní silnici, patří obci

českobudějovické.
Žito je zralé až v polovině července,
někdy až koncem tohoto měsíce, oves o
svátku sv. Vavřince. Sena se dělají v
polovině června, otavy při sv. Bartoloměji.
Žitu a bramborům svědčí půda lehká,
ovsu a jeteli těžká. V ornici naší je
naprostý nedostatek vápna, proto se jím
musí zde pilně přihnojovati. Obdělávání
pozemků je těžké, ruka lidská musí ztuha
přitlačiti, aby zdolala přirozenou těžkost
ornice. Pro kamenité zdejší cesty větší
hospodáři chovají všichni koně, někteří
též hřebné. Chalupníci zapřáhají voly
nebo krávy. Mléko se prodává mlékaři, v
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létě se též odstřeďuje. Vepřový dobytek
se
tu chová také plemenný, vedle
hovězího též kozy. Ještě před 70 lety měli
zde pro pasení hovězího dobytka slouhu,
pro vepře druhého. Dobytek honívali po
Výhoně a pásli na Kopaninách, nyní v

pole přeměněných. Také chovali až do té
doby ovce, v jednom stavení 6-8.
Paměti Františka Růžičky, prvního
kronikáře obce, z kroniky vypsal K. Filip

Zapojte se ...

D

enně navštíví obecní stránky 20-30
lidí. Nejvíce si prohlíží úřední desku a
aktuality. Tento stav nás těší, ale
neuspokojuje. Rádi bychom, aby těch,
kteří obecní www stránky sledují, bylo
více, aby stránky četli častěji a aby nám
poskytovali i nějakou zpětnou odezvu –
názory, požadavky, připomínky. K tomu
vám kromě osobního kontaktu mohou

posloužit emailové schránky:
obec@jivno.cz
a zpravodaj@jivno.cz.
Vaše názory můžeme zveřejnit i v dalších
číslech Jivenského zpravodaje.
Pro podnikající nabízíme i možnost
reklamy dle pravidel zveřejněných na
www stránkách obce v části věnované
zpravodaji.
Ondřej Votruba

Žijí mezi námi – Vladimír Kocman

V

prvním vydání jsme si povídali s
tanečními
mistry
manželi
Stehlíkovými. A od sportovního tance je
to jen krůček ke sportu. A není v naší obci
povolanější člověk k diskusi o sportu, než
ten, kterému bude patřit následující
článek:
Olympionik judista Vladimír Kocman.
Manželé Vladimír a Jiřina Kocmanovi žijí v
rodinném domě na Jivně již šestý rok. A
jelikož Vladimír na jaře příštího roku
oslaví v plné kondici 60 let, musíme se v
povídání s ním vrátit o několik desetiletí
nazpět. Vladimír Kocman se narodil v
Českých Budějovicích 5.4.1956. Sportu se
věnoval již od dětství. Jako žák hrál
kopanou a lední hokej, pěstoval
kulturistiku, ale v šestnácti letech zvítězilo
judo. Pro svou velkou postavu – měří 197
cm – si vysloužil přezdívku GOLEM. Na
tatami začínal v Rudé hvězdě České
Budějovice. Po absolvování gymnázia

narukoval do Dukly Bánská Bystrica, kde
zůstal i po ukončení základní vojenské
služby. Zde začíná jeho sportovní kariéra
prudce stoupat. V roce 1980 na
mistrovství Evropy ve Vídni vybojoval páté
místo ve váhové kategorii nad 95kg a
třetí místo v soutěži bez rozdílu vah.
Potom přišly XXII. letní olympijské hry v
Moskvě. V kategirii nad 95 kg v prvním
kole porazil dvojnásobného mistra Evropy
Nizozemce Adelaara, ve druhém kole sice
podlehl pozdějšímu olympijskému vítězi
Parisimu, ale v rozhodujícím zápase s
Britem Radburnem zvitězil před časovým
limitem
a
získal
tak
bronzovou
olympijskou medaili. Následuje dlouhý
výčet mimořádných úspěchů: rok 1981 3.
místo na Mistrovství světa v Maastrichtu,
rok 1983 2. místo na Mistrovství světa v
Moskvě s účastí ve finále proti Japonci
Saitovi, rok 1984 3. místo na Mistrovství
Evropy v Lutychu a 2. místo v turnaji
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Družba ve Varšavě, rok 1985 5. místo na
Mistrovství světa v Soulu a mnoho daších

se svou aktivní činností, potvrzoval na
všech
soutěžích
svou
vynikající
výkonnost.
Po ukončení aktivní činnosti až do roku
2004 ještě Vladimír dál cvičil judo a
předával
své
zkušenosti
mladým
judistům. V současné době se věnuje
podnikání v oblasti sportovních potřeb
(firma Golem sport), zastává též funkci
místopředsedy správní rady Nadačního
fondu
jihočeských
olympioniků. Je
zakládájícím členem křesťanského sboru
Naděje. S manželkou Jiiřinou vychovali tři
děti.
Lze ve sportovní kariéře dosáhnout více?
Myslím, že těžko. Zbývá jen popřát hodně
úspěchů v podnikání a hodně zdraví a
štěstí v osobním životě.

významných úspěchů, mezi které je
potřeba zařadit i zisk několika titulů
mistra republiky. Po celou dobu až do
roku 1985, kdy Vladimír Kocman skončil

Zdeněk Jarolím

Sbor dobrovolných hasičů Jivno

S

bor dobrovolných hasičů v Jivně
působí od roku 1898. Činnost sboru
trvající takřka 120 let pokračuje i
v současnosti. V letošním roce se soutěžní
družstvo SDH Jivno zúčastnilo šesti
soutěží v požárním útoku. Bohužel nám
štěstí nebylo moc nakloněno a tak
výsledné časy a umístění nebyly
medailové. Věříme, že v dalším roce se
zlepšíme a zabojujeme. Mimo sportovní
činnost jsme v letošním roce pomáhali
jivenským maminkám
s organizací
dětského dne, kde jsme předvedli

hasičskou techniku i vzorový požární útok.
Pořádáme také kulturní akce. Během roku
organizujeme
tři
taneční
zábavy
(pouťovou, posvícenskou a hasičský
ples). Rádi bychom tímto pozvali všechny
milovníky tance na posvícenskou zábavu
13.11.2015 v 19 hodin a na hasičský
ples, který bude 12.2.2016 obě kulturní
akce budou pořádány v hospůdce Na
Návsi.
Ondřej Votruba
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