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Slovo úvodem

ČJivenský

vrtletí uteklo jako voda a je tu opět
zpravodaj. Tentokrát je na
mě, Vám napsat pár slov úvodem. Za
poslední 3 měsíce v Novém roce 2019 se
věcí moc neudálo. Naopak zima byla
konečně se sněhem a mrazy měly taky

pěknou sílu. Po pár měsících se nám opět
bude otevírat Jivenská hospůdka, čeká
nás jarní uklid vesničky, poutní mše,
oblíbené stavění májky a nějaký ten
sport.
Josef Šimek ml.

Sloupek pana starosty

V

ážení spoluobčané, vychází opět jarní
zpravodaj, ve kterém si vás dovolím
opět informovat o činnosti obecního
úřadu pro nadcházející období. I když
máme zatím počasí, za které by se
nemusel stydět ani Štědrý den, přesto
vyhlížíme probouzející se jarní přírodu a
těšíme se na svátky jara. Snažíme se
načerpat novou energii z přírodních
zdrojů a připravujeme se užít si tradičních
hodnot Velikonoc.
V letošním roce se v prvé řadě budeme
věnovat komunikacím. Podali jsme žádost
o dotaci v rámci Plánu obnovy venkova
od Krajského úřadu. Rozhodnutí o
přidělení dotace bude nejspíše koncem
dubna, ale převážná částka na opravy
bude z vlastních zdrojů obce.
Koncem roku jsme pořídili novou techniku
na zimní údržbu komunikací. A dá se říci,
že to bylo v ten pravý čas. Letošní zima
na rozdíl od předchozích zim, které k nám
byly shovívavější, nám dala zabrat. A tady
musím poděkovat Mírovi, Radkovi a
Pepovi Šimků, kteří se na zimní údržbě
podíleli.
Probíhá
zpracovávání
projektové
dokumentace na výtlačnou kanalizaci a
vystrojení vrtu pro část Vyhlídky a na
připojení nového vrtu do systému
zásobování vodou pro centrální část obce.
Zde se práce pozastavili na komplikaci s

koupí pozemku, který je nezbytný pro
ochranné pásmo studny. Ale už je vše
vyřešeno a můžeme v pracích pokračovat.
Na tento projekt máme již přidělenou
dotaci, tak tyto práce musíme zrealizovat.
Jak jste již mnozí zaregistrovali, probíhal
v uplynulých dnech rušný pohyb kolem
naší hospody. Prováděli jsme potřebné
stavební opravy, které si již vnitřek
budovy vyžadoval. A výsledek si můžete
sami prohlédnout. S radostí musím
konstatovat, že se nám povedlo uzavřít
smlouvu s novým nájemcem. Ten již 18.
března hospodu otevřel, ale slavnostní
otevření proběhne dne 30. března 2019
od 18.00.
Další seznam akcí, které jsou již
naplánované, najdete na jiném místě
zpravodaje.
Každoročně i v tomto prvním zpravodaji
vás informujeme o hospodaření obce.
V roce 2018 byl příjem do obecního
rozpočtu 5.874.000,-Kč a výdaje ve výši 5
295 000,- Kč.
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2018: 1 709
910,-Kč.
Ke konci roku 2018 mělo Jivno již 356
občanů.
Přeji vám všem, abyste si užili krásného
jarního období.
Pavel Halámka
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Změna územního plánu č.1

C

elý loňský rok probíhaly práce na
zhotovení změny č.1 územního plánu
obce Jivno. Dne 11. 4. 2018 proběhlo
společné jednání s dotčenými orgány,
krajským úřadem a sousedními obcemi.
Následně se projektanti museli vypořádat
s několika
připomínkami.
Ty
byly
zapracovány do Návrhu pro veřejné
projednání. To se konalo 11. 12. 2018.
Jednání se zúčastnilo pět obyvatel Jivna a
asi tři desítky občanů Rudolfova. Toto
jednání se nakonec zvrhlo ve verbální
napadání
a
urážení
zpracovatelů
územního plánu, mé osoby a osoby

místostarosty. Protože dále toto jednání
nesměřovalo k žádnému konstruktivnímu
závěru,
bylo
ukončeno.
Výsledky
veřejného projednání, připomínky a
námitky, které poté obdržel obecní úřad,
byly následně zapracovány do změny a
projednávány s dotčenými orgány. Nyní je
veřejnou vyhláškou oznámeno opakované
veřejné projednání. To již bude jen o
dílčích úpravách, tak věřím, že nebude
tak vyhrocené. Celá dokumentace Změny
č.1 územního plánu obce Jivno je
vyvěšena na elektronické desce obecního
úřadu.

Něco málo z historie:

K

dyž se přibližovalo znovuotevření
hospody, četl jsem na internetu
příspěvek
mého
kamaráda,
který
pojednával o historicky neměnných
objektech.
Vzpomínal
na
původní
hospůdky v malých vesnicích v příhraničí,
kde strávil část svého života a já s ním.
To mě přivedlo k tomu, že jsem začal
přemýšlet, kde zjistit, jak dlouho je v naší
obci hospoda v této současné budově.
Obrátil jsem se na Fandu Jeremiášů,
našeho pamětníka, který by o obci mohl
psát kroniku a ten mi řekl následující.
V části budovy, kde je teď myslivecký
salonek byla obecní pastouška (stavení,
které původně sloužilo jako příbytek
obecních pastýřů a sluhů. Po zániku

společné pastvy dobytka (koncem 19. a
počátkem 20. století) se obecní pastouška
využívala pro bydlení obecních chudých
(žebráků).
Obecní
pastoušky
byly
zpravidla přízemní roubené nebo zděné
stavby, vnější úpravou a interiérem
podobné příbytkům domkářů. Stály na
návsi nebo na konci vesnice (lit. 016: V.
Frolec, str. 135)). Vedle pastoušky
(přibližně co je výčep) byla požární
zbrojnice. Dnešní sál byl rozdělen na
polovinu a v jedné polovině byl šenk a
druhá polovina byl sál. Tak to tedy
doložitelně vychází, že hospoda je
v tomto objektu již od roku 1899, kdy
byla pro obecní hasiče pořízena stříkačka.
Pavel Halámka

Co nás čeká v letošním roce

T

ak, jako každoročně, i tentokrát byly
měsíce leden a únor rozhodující v

plánování akcí pro celý kalendářní rok. V
lednu bývají tradičně vyhlášené krajské
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granty, které v případě, že jsou
schválené, znamenají značnou injekci do
obecní pokladny. Pochopitelně je mrzuté,
že průběh schvalování je protažen až do
měsíce dubna, takže do této doby
nevíme, zda budeme úspěšní a hlavně v
jaké míře.
Jak se již zmínil starosta, priority pro
letošní jsou určeny. Zima napáchala
tentokrát na komunikacích víc škod než
bylo poslední roky obvyklé (a to nejenom
u nás), takže odstranění vad a problémů
bude trvat déle a hlavně bude i dražší.
Jsem přesvědčen, že krajský grand, o
který jsme požádali v rámci POV (plán
obnovy venkova) bude úspěšný a podaří
se dokončit opravy komunikace na
Vyhlídky díky dotacím tak, aby to obecní
kasu moc nebolelo.
Bohužel, při vyřizování dalšího grantu na
komunikace jsme narazili. Byla zde
podmínka projektové dokomentace a
následné
souhlasy
všech
vlastníků
sousedních
pozemků,
což
nebylo
vzhledem ke krátkému termínu podání

žádosti reálné zajistit. Soustředíme se
proto na zajištění všech potřebných
dokladů včetně projektové dokumentace
a budeme očekávat novou výzvu.
Dalším grantem, který jsme podali, je
žádost na opravu památníku padlých z 1.
světové války.
Také v tomto případu platí, že výsledek
bude známý až koncem dubna.
Jsem přesvědčen, že úkoly které jsou
před nás postaveny pro letošní rok,
budou realizovány k plné spokojenosti
všech našich spoluobčanů a že nebude
důvodů ke kritice činnosti obecních
zastupitelů.
Závěrem bych chtěl ze srdce popřát panu
Lukášovi
Formanovi,
jako
novému
hospodskému, aby mu současný elán při
znovu otevíraní hospody ,,Na Návsi" ,
vydžel alespoň 10 let, protože dobře
fungující hospoda je důležitým místem
každé dobré vesnice. A Jivno rozhodně
dobrá vesnice je.
Zdeněk Jarolím

Výzva pro všechny občany

Žvěnování

ádáme

tímto naše spoluobčany o
pozornosti
následující

plánovanému
navýšení
spotřeby,
informujte prosím obecní úřad.
Je nepříjemné jak pro Čevak, tak i pro
obecní úřad, když se během noci musí
řešit mimořádné zásobování cisternami
bez možnosti ověřit, zda se jedná o
havárii na vodovodním řadu, nebo
například pouze dopouštění bazénu.
Děkujeme všem za pochopení
Zdeněk Jarolím

informaci.
Abychom předešli podobné situaci jako z
16.3. na 17.3. tohoto roku, kdy Čevak
musel během několika hodin třikrát
doplňovat vodu do vodojemu, žádáme
tímto všecny občany Jivna o maximální
šetrnosti při spotřebě vody. Pokud někde
dojde k mimořádnému a předem

Letošní zima z druhé strany

P

řestože si stěžujeme, jaké škody
způsobilo letošní zimní odobí, přinesla

zima i drobné radovánky. Pro děti sníh a
led, který mohli využít i dospělí. Podelší
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době jsme si mohli na Stávku odzkoušet
metanou a byla to opravdu příjemná
zábava. Lité boje způsobily, že nám ani
mimořádný (nebo spíš pořádný) mráz

nevadil a hra se při umělém osvětlení
protahovala až do večerních hodin.
Zdeněk Jarolím

Neslavné výročí patnáctého března

P

řed pár dny jsem se začetl do
vzpomínek mého dědy Matěje Filipa
na dobu mládí i dobu pozdější, kdy začal
hospodařit, přestavoval dům i vychovával
s pracovitou manželkou Kateřinou svých
pět dětí.
Ta vzpomínka končila na
počátku let padesátých a zahrnovala i
smutnou zmínku o dědově mladším
bratru Františkovi, který vykrvácel na
bojišti první světové války. Sám děda
prošel
jak
italskou
tak
ruskou
frontou...Celý život si pak nesl vzpomínku
na krutou dobu války i smutek po svém
bratru, který padl v pouhých devatenácti
letech. Jeho jméno je uvedeno na
pomníčku v naší obci Jivno mezi dalšími
takto zbytečně zahynulými muži. V celé
naší republice jsou podobné pomníky
rozsety na připomínku těchto tragedií.
Odhadem se dnes uvádí na dvěstě tisíc
padlých v této válce se zemí českých.
Je zřejmě vícero důvodů, proč podobné
pomníčky nepřipomínají všechny oběti
druhé světové války. Jedním z nich je
určitě to, že příběhy zahynulých občanů
Československa jsou často hroznější i tím,
že mezi nimi bylo mnoho žen, dětí a
starých lidí. Podle posledních bádání
historiků Vojenského ústředního archívu v
Praze činí počet obětí
německého
nacismu zhruba 343 tisíc osob. (Nejsou
započítáni sudetští Němci, kteří padli v
řádách
německého
wermachtu
na
východní či západní frontě.)
Je tomu letos již osmdesát let ode dne

patnáctého března, kdy začala zřejmě
nejtemnější kapitola našich novodobých
dějin. Po zřízení Protektorátu Čechy a
Morava bylo obyvatelstvo podrobeno
teroru
německé
okupační
správy.
Gestapo ihned na začátku okupace
pozatýkalo vedoucí sociální demokraty,
komunisty, německé emigranty a veřejně
činné antifašisty. Popravy začaly hned po
15. březnu 1939. Dalším okruhem lidí
určeným k likvidaci byli Židé, Romové a
česká inteligence. Popravovalo se nejen
za odbojovou činnost, ale také například
za poslouchání zahraničního rozhlasu. Po
vyhlášení stanného práva docházelo k
masovému zatýkání a brutalitě, která
měla zlomit český národ. Známe také
osud vesnic Lidice, Ležáky či Javoříčko.
Mnoho
vypálených
vesnic
se
zmasakrovaným obyvatelstvem bylo také
na Slovensku. Teror se stal zcela
nekontrolovatelný na sklonku války, když
už se její konec blížil. Událo se mnoho
masakrů a odhadovaný počet
obětí
takzvaných pochodů smrti činí deset tisíc
osob.
Patnáctý březen bychom každý rok měli
prožívat v pietní vzpomínce. Na všechny,
kteří během německé okupace trpěli a
zahynuli. A pocitem vděčnosti k těm, kteří
se proti brutálnímu násilí postavili i za
cenu oběti vlastního života. Kéž se takové
doby už nikdy nebudou opakovat ani u
nás ani jinde ve světě.
Karel Filip
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Clanek
Lkjld

Blahopřání jubilantům

V

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

František Hlaváč
Jaroslava Hlaváčová
Václav Hrnčíř
Václav Klička
Anastasie Pflegerová

Zdeněk Sitter
Stanislav Smetana
Josef Šimek
Václav Šimek

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

Přehled akcí jaro a léto 2019
30.3.2019
17:00

Slavnostní otevření hospůky Na Návsi

4.4.2019

Jarní úklid - brigáda

živá hudba

17:00
27.4.2019

Svatovojtěšská pouť, mše sv. od 14.00,
zábava od 15.00 a od 19.00 k tanci

30.4.2019

Stavění májky

1.5.2019

Májová pobožnost v kapličce, pobožnosti budou
dále každou květnovou neděli

19:00
30.5.2019
15:00

Dětský den na návsi

8.6.2019

Běh kolem Hlincovy Hory a Jivna

(soutěže, skákací hrad)

11:00
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13.7.2019

Jivenský triatlon o Pohár starosty obce Jivno

20.7.2019

Hlincohorský triatlon o Pohár starosty obce
Hlincová Hora
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