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Sloupek pana starosty 

Vážení spoluobčané, milí 

sousedé, přátelé, 
s nastupujícím jarem se otevírají 
dveře našich domovů, děti 
využívají první teplejší dny k hrám 
na dětském hřišti, začínáme 
zvelebovat naše zahrady a chytáme 
první paprsky jarního sluníčka, 
které nám dává novou energii. 
V prvním zpravodaji v každém roce 
se snažím zhodnotit rok předešlý.  
Rok 2021 byl úspěšný na získání 
dotací z prostředků státu v částce 
2 456 000 Kč. Finance byly využity 
na opravu kovárny, vystrojení vrtu 
Vyhlídky a obnovy svršku 
komunikace Na Skautí.  
V letošním roce zrealizujeme 
projekt rozšíření kapacity 
vodojemu, na který už máme také 
příslib finanční dotace.  
 
Bylo rozhodnuto, že dětské hřiště 
na Vyhlídkách, přes které byly 
v souvislosti s vystrojením vrtu 
provedeny přípojky vody a 
elektřiny, bude upraveno a 
zvětšeno. Koncem roku byl osazen 
nový herní prvek a do konce dubna 
tohoto roku bude ještě doplněno 
oplocení a úprava travnaté plochy.  

 
 
 
Mimo tyto projekty jsme se snažili 
s celým zastupitelstvem zajišťovat 
veškeré potřeby pro provoz obce. 
Jsou to drobné činnosti, které se 
mnohdy zdají samozřejmostí, ale 
někdy to vše poskládat tak, aby vše 
zapadlo a fungovalo v soukolí 
chodu obce, dá hodně práce.   
 
A co nás čeká v tomto roce? 
Blíží se doba tradičního sběru 

odpadků. Pro nikoho to není 

povinné - je na každém z nás, kdo 

přiloží ruku k dílu. Děláme to pro 

sebe a pro krásnější prostředí, ve 

kterém žijeme. Termín brigády 

bude 7. dubna. Do 10. dubna 

budou v obci rozmístěny 

velkoobjemové kontejnery na 

uložení odpadu. Den před 

brigádou, 6. dubna, bude proveden 

dobrovolnými hasiči sběr 

kovového odpadu. Když budete mít 

chuť a ochotu nám s obecním 

úklidem pomoci, budeme rádi.  

U odpadů se ještě zastavím. 

V letošním roce jsme opět byli 

donuceni zvýšit poplatek za odpad. 

Situace je taková, že na konci roku 
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2020 byl schválen nový zákon o 

odpadech, který stanovuje novou 

výši skládkových poplatků.  Podle 

něho je nám účtována výše 

poplatků za uložení odpadu dle 

množství vyprodukovaného 

odpadu na jednoho obyvatele. Pro 

rok 2021 byla stanovena hranice 

200 kg komunálního odpadu na 

jednoho obyvatele. Na letošní rok 

2022 se tato hranice snížila na 190 

kg. Podobným způsobem se bude 

každý rok snižovat hmotnost až na 

150 kg na obyvatele. Co je nad 

uvedenou hodnotou, je 

zpoplatněno zvýšenou sazbou, 

která je cca o ¾ vyšší. V roce 2021 

jsme tento limit překročili již 

v srpnu. Snahou tohoto zákona je 

co nejvíce odpad třídit.  

Průzkum ohledně způsobu třídění a 

odvozu bioodpadu, který jsme 

dělali v roce 2020, nepřinesl žádné 

vypovídající informace a podněty, 

podle kterých bychom se mohli 

rozhodovat o dalším postupu.                                         

 

 

 

Při rozboru, jak snížit náklady na 

vyvážení odpadu, se vždy 

dostáváme do bludného kruhu. 

Můžeme vyvážet jednotlivě tříděný 

odpad od jednotlivých domů 

(z popelnic nebo pytlů), ale tím 

nám vznikají vyšší náklady na 

odvoz. V případě bioodpadu, na 

jehož svoz jsme si nechali 

vypracovat nabídku, by v případě 

popelnicového svozu od 

jednotlivých domů, činila suma za 

rok 2022 440 000 Kč. Když si to 

rozpočítáme, vychází nám částka 

na obyvatele 1 100 Kč a na budovu 

2 500 Kč. Co se týká bioodpadu – 

chtěl bych všechny upozornit, že 

pokud neukládáte bioodpad na 

vlastních pozemcích, je jedinou 

možností tento odpad odvážet na 

sběrný dvůr Envisanu v  Hůrách.  

Jakékoliv ukládání biodpadu 

mimo vlastní pozemky je 

zakázáno.  

 
 
 
 
 
                                          
                                          Pavel Halámka 
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Jak jsme hospodařili 

v roce 2021. 

 
V roce 2021 byl příjem do obecního 
rozpočtu 8 551 885 Kč. 
Výdaje byly výši 7 311 692 Kč.   
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2021 
byl 1 621 207 Kč. 
 
Ke konci roku 2021 mělo Jivno 408 
občanů,  

z toho 87 nových občanů za 
posledních pět let. 
  
Za zmínku stojí i úspěchy v získávání 
dotačních prostředků. 
Od Krajského úřadu jsme v rámci 
POV obdrželi částku 280 000 Kč 
(oprava kovárny). 
Od SFŽP jsme získali dotaci ve výši 
527 650 Kč (finance na vystrojení 
vrtu).  
Od MMR činila dotace 1 648 968 Kč 
(obnova místní komunikace).

 

Olympijský běh 

 
Olympijský běžecký závod pořádá 

také Jivno. Podpoříme 
olympijskou nadaci 
SOlympijský běh míří opět do Jivna. 
Jivno se tak stane jedním z 90 míst 
po celé ČR, kde se 22. června potkají 
na startu místní příznivci aktivního 
pohybu. Akce se koná na oslavu 
olympijských myšlenek a letos je 
hlavním tématem hodnota 
“výjimečnost”. Zúčastnit se může 
úplně každý. Startovné lze koupit 
pouze online na 
www.olympijskybeh.cz.  

Oslava olympijských myšlenek 
během je akce pro širokou 
veřejnost, která se chce hýbat a 
společně podpořit hodnoty 
olympismu. Letošní téma 
“výjimečnost” je silným cílem pro 
každého, kdo nesportuje pro 
medaile, ale pro svůj vlastní dobrý 
pocit dělá každý den to nejlepší, co 
může. Po celé zemi se uskuteční 
desítky olympijských běhů se 
společným startem v 18 hodin. 
Mezi nimi nebude chybět ani závod 
v naší obci, který nabídne trasu 5 
kilometrů.  

V rámci účasti na T-Mobile 
Olympijského běhu podporují běžci 
také Českou olympijskou nadaci, 

http://www.olympijskybeh.cz/
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která umožňuje sportovat dětem, 
jenž si sportování nemohou dovolit. 
Na podporu nadace jde část z 
každého startovného. V roce 2021 
vybrali běžci společně pro Českou 
olympijskou nadaci téměř 530 tisíc 
Kč. 

Registrace do všech závodů 
probíhají pouze online na  
www.olympijskybeh.cz až do 12. 
června.  
Do konce března je základní 
startovné pro dospělé za 
zvýhodněnou cenu 150,-Kč. 

 

 
 

 
 

                                                           

Naši jubilanti 
 
 

Obec Jivno touto cestou blahopřeje našim spoluobčanům, kteří v průběhu 
roku 2022 oslavili, nebo oslaví významné životní jubileum. 

 
 

                           Jarolím Zděněk                             Filip Karel 
 
 

Vávra Jaroslav                    Brandlerová Jana 
 
 

       Fenclová Věra                                 Votrubová Marta   
 
 
 

http://www.olympijskybeh.cz/
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Žijí mezi námi, 
 

Zima pomalu končí a před námi je 

poslední rok tohoto volebního 
období. Začátkem podzimu budeme 
skládat účty, co se za uplynulé čtyři 
roky v činnosti obce povedlo a co 
ne. A hlavně, která část hodnocení 
převažuje. Zda pozitiva, nebo jenom 
sliby. Myslím si, ale to je pouze můj 
subjektivní názor, že pozitiva, tedy 
zdařilé akce převažující a že záměry 
dané ve volebním programu byly z 
velké míry realizovány. Ale 
rozhodující bude názor a posouzení 
každého ,,Jiveňáka". Těch zdařilých 
akcí byla za čtyřleté volební období 
realizována celá řada. Ať se jednalo 
o provedení oprav komunikací na 
téměř celém katastru obce, 
dokončení oprav budovy obecního 
úřadu, oprava ,,Stávku", zhotovení 
vrtů pro zásobování vodou, 
rozšíření a obnova vodovodního 
řadu a další. Pochopitelně je 
potřeba dodat, že většina akcí byIa 
realizována za podpory různých 
dotačních systémů, neboť z 
vlastních financí obce bychom na 
jednotlivé akce nedosáhli. 
Úspěšnost našich Žádostí o granty 
byla poměrně značná, ať to byly 
granty Krajského úřadu, či 
Ministerstva pro místní rozvoj. Jsem 
přesvědčen, že cesta získávání 

grantů je jedinou cestou do dalších 
let, jak zajistit dostatek financí pro 
další rozvoj obce. Vím, že ne všichni 
řeknou, Že právě v té, či oné části 
obce je vše provedeno a dokončeno 
dle jejich představ, ale je potřeba si 
uvědomit, Že budování a 
zvelebování měst či obcí je během 
na dlouhou trať. S ustupující zimou 
začínají ustupovat i různá omezení a 
opatření související s Covidem. A tak 
|ze očekávat, 'nebo spíš doufat, Že 
jarní období bude klidnější pro 
každodenní život nás všech' Jak dětí 
školou povinných, kterým scházela 
pravidelná každodenní výuka a 
pravidelný kontakt se spolužáky a 
kamarády, tak jejich rodičům, 
kterým různé karantény a distanční 
výuka působily potíže, tak i 
seniorům ( a vidím to sám na sobě), 
kterým ten zbývající čas utíká nějak 
neplánovaně. Věřím, že začátek jara 
zase vše vrátí do normálu. Snad 
budeme mít možnost realizovat to , 
co se připravuje a plánuje. Ať už je 
to každoroční úklidová akce, nebo 
tradiční pouť, nebo sportovní akce 
Jivenský maraton a již tradiční 
triatlonový závod. S časovým 
plánem se seznámíte na jiném místě 
tohoto vydání zpravodaje. Závěrem 
bych Vám všem chtěI popřát krásné 
a klidné jaro a hlavně hodně zdraví.                        
Z. Jarolím 
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Jivenské akce 

 

Přinášíme přehled akcí, které nás čekají na jaře a počátkem léta. 

 

06.04.2022 Sběr železného šrotu – Hasiči Jivno 

07.04.2022 17:00 hod, dobrovolná brigáda – sběr odpadků podél 

cest 

16.04.2022 Odpoledne, velikonoční hledačka pro děti 

23.04.2022 Jivenská pouť, 14:00 Mše svatá, odpoledne hudba, 

večer zábava 

30.04.2022 Stavění májky 

28.05.2022 Běh kolem Jivna, start děti 10.00, dospělí 11.00 

04.06.2022 Dětský den na návsi 

22.06.2022 Olympijský běh – 5km 

16.07.2022 Triatlon Jivno 

 

Budeme rádi, když si z této nabídky vyberete, co vás bude zajímat a 

přijdete se podívat nebo zúčastnit. 

 

Jivenský zpravodaj, vydává Obec Jivno, Jivno 34, 37371, vydáno dne: 15.3.2022 

registrováno Ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E22102. Vychází třikrát do 
roka. Uzávěrka příštího vydání je 15.07.2022, kontakt: obec@jivno.cz . 


