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Slovo úvodem

o  dvou  letech  v  obecním
zastupitelstvu,  tedy  v  „pololetí“

nastává  chvíle  pro  stručnou  rekapitulaci
úspěchů a  neúspěchů.  Z  mého pohledu
jednoznačným  úspěchem  je  otevřenost
obecního  úřadu  a  zastupitelstva  vůči
všem obyvatelům. Oproti letům minulým
jde  o  kvalitativní  skok  směrem kupředu
(zpravodaj,  www  stránky,  SMSky).
Úspěchem je jistě dětské hřiště, úspěšné
je zatím i čerpání dotací od Jihočeského
kraje. Jako úspěšná se jeví i autobusová
doprava.  Doufejme,  že  zájem  o  ni
neupadne  a  autobusy  budou  jezdit

P i nadále.  Je  spravedlivé  zmínit
i neúspěchy.  Za  největší  neúspěch
považuji  situaci  s pitnou  vodou.  Tento
problém trápí jak centrální část Jivna, tak
hlavně  Vyhlídky,  které  žádný  společný
zdroj pitné vody nemají. Jivno i přes nový
vrt stále nemá spolehlivý a vydatný zdroj
pitné  vody.  Na  Vyhlídkách  se  při  vrtání
obecního  vrtu  v písčitém podloží   tento
vrt  zbortil.  Pro  nadcházející  rok  je  tedy
priorita  zastupitelstva  jasná:  Zajistit
kvalitní  a vydatné zdroje  pitné  vody pro
Jivno i pro Vyhlídky.

Ondřej Votruba 

Sloupek pana starosty

Vážení spoluobčané,
 léto nám skončilo a já doufám, že vám
přineslo  spoustu  krásných  zážitků
z dovolených,  ze  kterých  budete  čerpat
energii  i  v  dalším  období.  Čas  rychle
ubíhá  a  my  jsme  již  v přípravách
vánočního programu. 
V  uplynulém  období  obec  realizovala
a dokončila několik důležitých stavebních
akcí,  o  kterých  budete  informováni
v jiném článku tohoto zpravodaje. Podíleli
jsme  se  i  na  přípravě  kulturních  akcí.
V minulém  zpravodaji   jsem  se  zmínil
o vítání občánků a v tomto příspěvku se
chci podělit o mé pocity z oslavy  140tého
výročí vystavění naší krásné kapličky. 
Tato akce se konala koncem srpna, počasí
nám přálo,  a  tak  jsme mohli  za  krásné
atmosféry při hudbě Jiveňáků posedět na
návsi  a  strávit  pěkné  chvíle  se  svými
spoluobčany,  hosty  a  rodáky,  kteří  se
k nám každoročně rádi sjíždějí. Chtěl bych
tímto všem zúčastněným poděkovat. Můj
dík už tradičně patří i těm hasičům, kteří

přiložili ruku k dílu při přípravě, kteří, aniž
by  hledali  výmluvy,  oblékli  uniformu
a nesli  ochotně obecní i hasičský prapor.
Při  této  příležitosti  jsem  si  zároveň
uvědomil,  jak  rozdílné  přístupy  lidé  k
druhým  mají,  jak  kdo  nakládá  se  svou
energií  a  jak  málo  si  vážíme  toho,  že
někdo  dělá  něco  ve  svém  volnu  pro
ostatní. 
Snažili jsme se a také se povedlo k této
příležitosti  zprovoznit  dětské  hřiště  a
v nově zrekonstruované  části  objektu
obecního  úřadu  jsme  vytvořili  malou
výstavku z historie Jivna a  z pořádaných
akcí  v naší  obci.  Mě osobně těší,  jak  je
dětské hřiště využíváno a kladné ohlasy
od dětí i rodičů. Potěšující je i velký zájem
o cvičení  pilates. 
Musím  se  také  zmínit  a  jmenovitě
poděkovat  Frantovi  Jeremiášů a  Vaškovi
Řehovskému, za to,  kolik práce vykonali
ve prospěch obce. Při opravě komunikací,
úpravách  ploch  kolem  obecního  úřadu,
úklidu a prořezávky keřů a náletu kolem
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místních komunikací. Vážím si jejich práce
a jsem rád, že budou i nadále pomáhat
se zimní údržbou komunikací a úklidem.
Jak  jsem  již  uvedl  na  začátku,
připravujeme vánoční program.  Tradičně
advent zahájíme rozsvěcováním stromku,
další víkend bude mikulášská besídka pro
děti,  dále  koncert  v kapličce  s kapelou
Nezmaři  a  novoroční  koncert.  Program
těchto  akcí  je  na  jiném  místě  tohoto
zpravodaje  a  bude  i  v elektronické
podobě  na  stránkách  obce.   Večer  při
svíčkách a s hudbou byl pro malý zájem

zrušen. Na všechny připravované akce si
vás dovoluji pozvat.
Děkuji  v  závěru  roku  také  celému
zastupitelstvu za jejich práci i za přístup
k řešení obecních záležitostí  a jsem moc
rád, že nás spojuje stejný zájem a to je
dobro pro celou naši obec.
Jelikož  se  takto  mohu  do  konce  roku
vyjádřit naposledy, přeji Vám všem pěkně
prožitý  adventní  čas,  krásné  vánoční
svátky a do nového roku hlavně zdraví,
štěstí  a spokojenost.

Pavel Halámka

Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje

e dnech 7.  a 8. 10. 2016 se konaly
volby  do  zastupitelstva  Jihočeského

kraje.  Konečné výsledky jsou všeobecně
známé a byly  zveřejňovány v místních i
celostátních médiích. Rád bych zde uvedl,
jak volby dopadly v Jivně: 

V

V  naší  obci  je  registrováno  259  voličů.
Z nich se k volbám dostavilo 108 voličů,
tedy  41,7%.  Všechny  odevzdané
hlasovací lístky byly platné. Nejvíce hlasů
obdrželo Hnutí ANO (25 hlasů, 23,14 %),
druhá skončila ODS (19 hlasů, 17,59%),
třetí koalice Starostové, HOPB a TOP 09
(14 hlasů, 12,96%), dále měly kandidátky
už  jen  jednociferný  počet  hlasů:  ČSSD
(9 hlasů, 8,33%), KSČM (8 hlasů, 7,4%),
KDU-ČSL  (7  hlasů,  6,48%),  JIHOČEŠI

2012, NOVÁ GENERACE a Koalice SPD a
SPO (všichni 5 hlasů, 4,62%), JIHOČEŠTÍ
HASIČI+  (3  hlasy,  2,77%),  Strana
soukromníků  ČR,  Strana  svobodných
občanů a Česká pirátská strana (všichni
2 hlasy,  1,85%)  a  nakonec  Moravané  a
Úsvit  –  Národní  koalice  (obě  1  hlas,
0,92%).
V krajských volbách je možno na zvolené
kandidátce dát až čtyři preferenční hlasy.
Tato  možnost  nebyla  moc  využívána.
Nejvíce  preferenčních  hlasů  dostali
pánové RNDr. Jan Zahradík z ODS a Ing.
Jaromír  Talíř  z  KDU-ČSL  (oba  shodně 3
hlasy).

Ondřej Votruba

Malé ohlédnutí za poločasem volebního období

řed  dvěma  roky,  krátce  po  zvolení
obecního  zastupitelstva,  jsme

připravili  jeden  z  nejdůležitějších
dokumentů pro naši činnost a to: „Místní
program  obnovy  venkova“  (obce  Jivno)
pro období 2014 – 2018. Snažili jsme se
zmapovat  všechny  potřebné  úkoly

P a výsledkem  byl  plán  deseti  akcí,  které
jsme  určili,  jako  prioritní.  Přestože
zdaleka  není  vše  splněno,  rád  bych  se
pokusil  o  malé  ohlédnutí  za  poločasem
našeho  snažení.  Jednotlivé  body  nejsou
složeny  podle  priorit  obce,  ale  tak,  jak
byly předloženy v programu akcí:
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1. Stavební opravy budovy obecního
úřadu. Akce je rozdělena na etapy a dle
mého  názoru  plní  naše  očekávání.  Díky
dvěma získaným grantům od Jihočeského
kraje  v  hodnotách  160.000,- Kč  a
220.000,- Kč jsme dokončili opravu dosud
nevyužívané části budovy. V žádostech o
dotace  a  dalších  opravách  budeme
nadále pokračovat.
2. Stavební oprava kapličky. Obec po
několika letech vstoupila zpět do Svazku
obcí Lišovsko. Na opravu kapličky získala
přes tento svazek obcí podstatnou částku
155.000,- Kč.  Akce  byla  dokončena
v průběhu roku 2015.
3.  Stavební  oprava  rybníka  Stávek.
Tato  akce  nebyla  dosud  zahájena
vzhledem k tomu, že na podobné akce je
předpoklad získání grantu v příštím roce.
4.  Vybudování  vodovodu  na
Vyhlídkách. Jedná se o nejnáročnější a
finančně nejnákladnější akci a zároveň o
akci,  kterou  řeši  již  několikáté
zastupitelstvo  (dosud  s  minimálním
úspěchem). Lze říci,  že se již  blýská na
lepší  časy, práce se začínají  připravovat,
místostarosta obce p.  Karel  Filip tomuto
úkolu věnuje veliké úsilí.
5. Posílení vodovodního řádu obce o
novou  studnu. Nová  studna  byla
provedena  a  dokončena,  přesto  je  v
tomto  bodu  ještě  řada  úkolů,  které

budeme muset vyřešit...
6. Dořešení autobusové dopravy do
obce. Jak jste jistě zjistili, díky velkému
úsilí  starosty  obce  p.  Pavla  Halámky ve
spolupráci se starosty ze sousedních obcí
jezdí do Jivna autobusy, zatím do konce
roku  ve  zkušebním  režimu.  Od  nového
roku  plánujeme  plynule  navázat  v  již
zcela standardním provozu.
7. Vybudování dětského hřiště. Úkol
splněn dle plánu v roce 2016. Myslím, že
k plné spokojenosti místních dětí i rodičů.
8.  Oprava  veřejného  osvětlení
v obci. Tato  akce  je  průběžná,  úkol
trvalý.
9.  Rekonstrukce  čerpací  stanice
splašků. Tato  akce  byla  provedena  a
dokončena v roce 2016.
10.  Výměna  vodovodního  řadu
u vodojemu. Tato akce je plánována na
roky 2017 – 2018.
Z  předchozího  výčtu  je  patrné,  že  je
předpoklad  do  konce  volebního  období
splnit  převážnou  část  úkolú  z  plánu
obnovy  venkova.  Kromě  těchto  prací  je
třeba  připomenout  opravu  páteřní
komunikace od Cihelny téměř k Mrhalu,
opravu  zahrady  obecního  úřadu
(zpevněné plochy, plocha pro kontejnery,
a přístřešek pro traktor). 

Zdeněk Jarolím

Vyhlídky jako součást obce Jivno

ako obecní zastupitel - a do konce roku
2016 i  místostarosta Obce Jivno -  se

snažím  upozornit  na  asymetrické
vynakládání  obecních  finančních
prostředků  mezi  centrální  částí  obce
a osadou Vyhlídky.  Základní problém má
počátek již  v  letech padesátých,  kdy  se
podařilo  vybudovat  v  Jivně  obecní

J vodovod  a  plány  na  obdobné  řešení
v osadě Vyhlídky se realizovat nepodařilo.
Stejně  tak  to  dopadlo  později  při
budování  obecní  kanalizace.  Od té doby
uplynulo  několik  desetiletí  a  situace
zůstává  v  tomto  směru   stejná.  Po
znovuzřízení  obecního  úřadu  v  Jivně  na
počátku  let  devadesátých  a  po
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znovuzačlenění Vyhlídek do Jivna pokročil
rozvoj obce v mnoha směrech k lepšímu.
Zlepšil se vzhled návsi, dobře je pečováno
o  obecní  budovy  –  tedy  kapličku,
hospodu,  obecní  úřad  a  obecní
komunikace  (ne  však  mezi  centrem
a Vyhlídkami).  Stávající  vodovod
a kanalizace  se  rozšiřuje  o  další  metry,
posílila  se  vrtem  kapacita  vodojemu  a
podporuje  se  tak  rozvoj  výstavby
v centrální  části  obce.  To  vše  svědčí
o dobré péči zastupitelů o rozvoj obce. Ne
však celé obce.  Ačkoli před volbami vždy
program jednotlivých kandidátek avizoval
zabezpečení  základní  občanské
vybavenosti i v odloučené části obce – na
Vyhlídkách,  nikdy  se  nepodařilo  docílit
pokroku. A tak po více než dvaceti letech
soužití je možno konstatovat, že základní
občanská  vybavenost  na  Vyhlídkách
ustrnula v letech padesátých. Neboť něco

jiného  je  základní  občanská  vybavenost
a něco  jiného  „rozvoj  a  zvelebování
obce.“  V současné době došla situace tak
daleko, že možná už polovina obydlí  na
Vyhlídkách musí odebírat vodu z vlastních
vrtů. Ani ty však nejsou řešením, protože
téměř nikdo nemá vodu nezávadnou a ani
kapacita  vrtů  nemusí  být   v  budoucnu
dostatečná.  Ještě  horším  problémem je
nakládání  s  odpadními  vodami.
V současné době je  zájem státu pomoci
obcím podobné situace  řešit   dotacemi.
Je tu jedinečná šance s menším zatížením
finančního  rozpočtu  obce  odstranit  tuto
disproporci  a  zajistit  pro  obyvatele
Vyhlídek  jak  pitnou  vodu  tak  vyřešit
problém  odpadních  vod.  Jde  jen  o  to
ujasnit  si  pořadí  důležitosti.  A  to  již  při
přípravě  obecního rozpočtu na rok 2017.

Karel Filip

Poděkování starostovi obce Jivno a firmě Stibus

d  nového  školního  roku,  díky
velkému  úsilí  pana  starosty

p. Halámky,  který  se  spojil  se  starosty
okolních  obcí,  začala  přímo do  samotné
obce  Jivno  poprvé  v historii  jezdit
autobusová  doprava.  Tím  se  zajistila
především doprava dětí do školy a zpět.
A nejen to. Pro další obyvatele to vyřešilo
dopravu  do  zaměstnání  a  starší  občany
na  nákupy  i  k lékaři.  Velké  poděkování
patří  i  panu  řidiči,  který  se  s ochotou
postará  o  malé  děti  a  převede  je  přes
silnici  ke  škole.  Rovněž  dokáže  pomoci

O i starším,  zejména  těžko  pohyblivým
lidem s nástupem i výstupem z autobusu.
Doufejme,  že  doprava  neskončí  jen
u současného  zkušebního  provozu,  ale
bude pokračovat i po novém roce. Pokud
by doprava nepokračovala,  byl  by  to  již
v současné  době,  když  jsme  si  zvykli,
docela  pro  všechny  velký  problém začít
znovu  chodit  kolem  lesa  pěšky  nebo
zajišťovat opět dopravu dětí.

Dana Šimková

Žijí mezi námi 

řetím  z polistopadových  starostů,
který  řídil  obec  Jivno  v období  od

roku  2006  do  roku  2014  byl  p.  Josef
T Makovec.

Na  své  starostování  vzpomíná  takto:
„  Funkci  starosty  obce  jsem převzal  po
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Ing.  Petru  Šimkovi  po  volbách  v roce
2006  a  vykonával  jí  po  dobu  dvou
volebních  období.  S prací  na  obecním
úřadu jsem měl již dost zkušeností  ( za
starostování  mého předchůdce  jsem byl
pověřen  řízením  obce  po  stránce
technické  tzn.  zajišťovat  údržbu
komunikací,  prohrnování  sněhu,  posyp
cest a podobně) a vzhledem k tomu, že
jsem  znal  téměř  všechny  občany  obce
a věděl o jejich problémech, měl jsem při
převzetí  funkce  starosty  dostatek  všech
potřebných  informací  o  problematice
chodu a potřebách obce. 
V hodnocení  celého  období  bych  se  rád
vrátil do let, kdy jsem nebyl ani řadovým
členem zastupitelstva. Myslím,že zajištění
plynofikace obce (plyn byl přiveden až na
křižovatku  před  obecním  úřadem),  byl
jedním z mých velkých osobních úspěchů,
protože na této akci jsem se podílel celou
měrou  sám  a  to  jak  projekčně,  tak
zejména finančně. 
V prvním  volebním  období  se  mnou
spolupracovali  p.  Karel  Filip,  Radek
Sýkora,  Mgr.  Brožka  a  p.  Hana  Černá.
Svépomocí jsme začali opravovat prostor
obecního vodního zdroje, a protože voda
je  život,  dali  jsme  do  pořádku  i  obecní
vodojem. 
Po čtyřech letech v roce 2010 se konaly
další volby při nichž jsem získal 93 hlasů
a s přehledem  jsem  obhájil  funkci
starosty. 
V tomto období jsem pracoval s p. Karlem
Filipem,  Radkem  Sýkorou,  Pavlem
Halámkou a Josefem Šimkem ml.  Celou
dobu nám veškerou  ekonomiku zajišťoval
Josef  Šimek  st.,  kterého  jsem  již
několikrát  pochválil  za  práci,  kterou pro
obec  Jivno  odváděl  i  v předešlém
volebním období.
Finanční  problémy  znamenaly
minimalizování  investičních  akcí  a  tak

jsme se  soustředili  na  menší  akce  rázu
údržby a opravy. 
Díky výborné spolupráci s firmou LUMOS
s.r.o. se prováděly opravy komunikací. To
je  akce  nekonečná  s ohledem
na množství  kilometrů  cest,  které  má
obec na starost.
Ve druhém období se provedla přístavba
místní  hospůdky  /  rozpočet  téměř
700.000,-  Kč  /,  kterou  ocenili  nejenom
místní  muži,  ale  i  děti,  zejména  při
Mikulášských besídkách a též turisté, kteří
pochvalovali kvalitní občerstvení a skvělou
kuchyni.
Zrekonstruovaný  hostinec  též  napomohl
ke  zlepšení  společenského  života  v obci
pořádáním  různých  kulturních  akcí.
Namátkou  jmenuji  „Setkání  rodáků,
Posvícenskou  zábavu,  Mikulášskou
nadílku a další.
Po  prodeji  lomu  zakoupila  obec  nový
traktor,  který  je  využíván  nejen  pro
potřeby obce, ale i  pro činnost místních
hasičů,  kteří  jej  využívají  k trénování
hasičské dovednosti a k soutěžím.
Jedním z největších problémů, které jsem
řešil koncem svého volebního období byl
úkol zajistit dostatek pitné vody pro celou
obec.  Část  obce  „  Vyhlídky  „  se  dosud
kvalitní  vody  v dostatečném  množství
nedostalo,  přestože  byla  na  tuto  akci
dvakrát  zpracována  projektová
dokumentace.  Realizace  byla  vzhledem
k velké finanční náročnosti vždy odložena.
Velké  problémy  s vodou  však  byly
i v centru  obce  a  tak  se  dle  možností
prováděly práce související  se zlepšením
situace  (  oprava  a  vyčistění  studny,
oplocení atd.)  
V roce  2013  se  začala  připravovat
projektová  dokumentace  na  posílení
vodovodu včetně nového vrtu. Realizace
se však v minulém období nepovedla. Že
se nejednalo o lehký úkol svědčí i to, že
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dokončení této akce bude teprve v tomto
měsíci, takže nové zastupitelstvo jej řešilo
celé dva roky. 
Volby v roce 2014 dopadly tak, jak určili
občané,  a  já  se  utvrdil  v pravdivosti
českého přísloví,  že  každý  dobrý  skutek
musí  být  po  zásluze  potrestán  (myslím
tím  pouhých  36  hlasů  pro  mou
kandidaturu).  Po  vyhlášení  volebních
výsledků  jsem  předal  funkci  starosty
novému nástupci p. Pavlu Halámkovi.
Ještě rok jsem pracoval jako zastupitel a
potom  jsem  ze  zdravotních  důvodů
ukončil svoji práci pro obec Jivno.
Ohlédnu-li  se  za  celým  mým  funkčním
obdobím, to je za třináctiletou prací  pro
obec  Jivno,  vidím  za  sebou  řadu
splněných úkolů a cílů, které jsme si jako
zastupitelstvo obce předsevzali. Přesto je
však několik věcí, které by měly být, dle

mého  názoru  prioritou  v činnosti  obce:
urychleně dořešit zajištění dostatku vody
jak  v centru  obce,  tak  na  Vyhlídkách  a
přehodnotit využití části budovy obecního
úřadu.  Dle  původního  záměru  byly  zde
připravovány  místnosti  pro  zřízení  tzv.
dětské  skupiny  o  12ti  dětech,  aby  se
ulevilo jivenským matkám při hlídání dětí
a odpadl jim problém se školkou. Obávám
se,  aby  tato  akce  nevzala  jiný  směr,
protože  jsem se  v Jivenském zpravodaji
dočetl, že se zde budou učit břišní tance a
to se mi zdá úsměvné. U dětské skupiny
by bylo využito i  nově budované dětské
hřiště.“
Tak vzpomíná a hodnotí celé své funkční
období pan Josef Makovec

Zdeněk Jarolím

Jivenský zpravodaj, vydává Obec Jivno, Jivno 34, 37371, vydáno dne: 01.11.2016
registrováno Ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E22102. Vychází třikrát do
roka. Uzávěrka příštího vydání je 11.03.2017, kontakt: zpravodaj@jivno.cz .
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Advent a Vánoce v Jivně
26.11. (sobota) 17:00Rozsvícení vánočního stromu

Hraje a zpívá skupina SEŠLÍ PŘÁTELÉ, vánoční punč, prodej keramiky a poté posezení
v hospůdce Na Návsi se skupinou SEŠLÍ PŘÁTELÉ3.12. (sobota) 15:00Mikulášská besídka

Besídka pro děti v hospůdce Na Návsi!ZMĚNA!    18.12. (neděle) 17:00Koncert skupiny Nezmaři
Vánoční koncert v kapličce24.12. (Štědrý den) 15:00 – 16:00Betlémské světlo
Prohlídka jesliček v kapličce26.12. (pondělí) 16:00Vánoční mše

Mše svatá v kapličce, po mši posezení v hospůdce Na Návsi1.1.2017 (neděle) 15:00 Novoroční koncert
Vánoční ozvěny , koncert v kapličce hrají a zpívají Jan Maule a Ladislav Tříska
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