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Sloupek pana starosty 

 

Vážení spoluobčané, sousedé a 

přátelé, 

S končícími prázdninami, letním 

obdobím a času dovolených a 

odpočinku, letos pro mě nastává i 

konec dalšího volebního období, již 

druhého ve funkci starosty naší krásné 

obce. A když k těmto dvěma obdobím 

přičtu ještě jedno, jako zastupitel, je to 

již dvanáct roků, ve kterých se snažím 

pracovat pro obec. Nechci se vracet 

k tomu co a kdy bylo uděláno a je 

vidět. Ale zmíním se o tom, co vidět 

tolik není. Začali jsme využívat spisové 

služby prostřednictvím internetového 

portálu, přešli jsme kompletně do 

elektronického účetnictví. Máme 

přístupy do portálů veřejné správy, 

evidence obyvatel a katastru 

nemovitostí. Zorientovali jsme se ve 

využívání finančních dotací, které jsme 

dokázali využít k rozvoji obce.  

Během těchto dvanácti let jsme 

pořizovali jeden územní plán, jednu 

změnu a v současné době se pořizuje 

druhá změna ÚP. Pořízení územního 

plánu bylo nejenom zdlouhavé, ale 

vyslechli jsme si spoustu urážek, 

obvinění, na mou osobu bylo podáno 

několik trestních oznámení, které byly 

vždy odloženy. Ale čas, který jsem 

strávil, přípravou dokumentů a 

podstoupení výslechů se dá počítat na 

desítky hodin. 

Od roku 2012 jsme ve správním řízení 

řešili přístup k několika pozemkům 

v chatové oblasti. Toto správní řízení, 

bylo po několika odvolání a znovu 

obnovování ukončeno až v letošním 

roce. V tomto období se zúčastněné 

strany ještě domáhali svých práv 

soudně. Soud však nerozhodl, a čekal 

na naše rozhodnutí.  

Ale odpovídal jsem i na takové 
otázky:  
a. Zda bylo v rámci Vaší obce v 
minulosti zaznamenáno jakési 
zařízení mimozemské rasy, tj. 
létající talíř či jiný neidentifikovaný 
objekt mimozemské civilizace.  
b. Zda má Váš správní orgán 
specializovanou „UFO“ jednotku.  
c. Zda má Váš správní orgán řešení 
při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, 
otázka komunikace s nimi a 
případné tlumočení do jazyka 
Českého.  
d. Žádám Vás o sdělení, zda je v 
rámci Vaší obce instalován jakýsi 
„radar“, tj. zařízení, které 
kontroluje rychlost.  
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o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, 
zda rychlost měří pouze na silnici, 
nebo i ve vzduchu.  
e. Žádám Vás o sdělení, zda se na 
Vašem území vozidlům udělují 
technické prostředky k zabránění  
odjezdu vozidla.  
o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, 
zda máte takovou „botičku“ i pro 
dopravní prostředky  
(objekty – létající talíře), které 

nemají kola a levitují. 

Možná vám to připadá úsměvné, 

ale legislativa je taková, že když nás 

někdo požádá o informace dle 

zákona o svobodném přístupu 

k informacím, odpovědět musíme. 

Kdybychom to neučinili, vzniká 

tázajícímu, možnost nás 

penalizovat. 

Na závěr bych chtěl poděkovat 

všem kolegům zastupitelům za 

odvedenou práci. Vám všem 

občanům za vstřícnost a někdy i 

schovívavost při řešení vašich a 

někdy i našich společných 

problémů a podnětů. 

Přeji vám krásný zbytek léta a 

pěkný podzim.  

 
 
 
                                          
                                         

  Pavel Halámka

Vážení spoluobčané, jiveňáci, 

 
Johan W Goethe řekl: "Čím více Bibli 

rozumíme, tím je krásnější". 

pojďme se společně, za dlouhých 

podzimních večerů, ponořit do 

světa "Knihy knih". Pojďme se 

podívat, kdo byl a jak žil Noe, 

Samson, Abrahám, pojďme se 

podívat na kulturu život a víru lidí ve 

starém Egyptě, Mezopotámii, ale i 

na Jeruzalém v době vlády Heroda 

Velkého... 

Pojďme se podívat do Bible. 
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Zvu vás na společnou procházku 

"Knihou knih", knihou, která 

utvářela a stále tvoří dějiny nejen 

Evropy. Její historický, etický i 

umělecký dosah je obrovský. 

Zvu vás, každou středu od 18.00 do 

prostorů Obecního úřadu Jivno, kde 

28. září 2022 začneme.  

 

Vladimír Kocman, Jivno 

 

Triatlon 2022 
 

Šestý ročník Jivenského triatlonu 
máme za sebou. Za nádherného 
počasí se sešlo celkem 33 závodníků 
a jedna smíšená štafeta. Je fajn, že 
tento triatlon není klasikou po 
rovině, ale místo silnice se jede 
krásným terénem běží se dokope i z 
kopce a plave se v rybníce Mrhal.  A 
že závodníci do toho dali všechny  
 
síly, je vidět i z přiložených 
fotografií. Tak se budeme těšit na 
další ročník zase za rok. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pavel Halámka 

https://www.facebook.com/obecjivno/photos/pcb.3160447794214504/3160447330881217/?__cft__%5b0%5d=AZVaCnBW54Cw_2Bl2cmqVwP-2VVL8Ss8y2A4IYGMTbVfPGdvBkYlnKGFg6JDIjl0AN0OX2UzHJSA9_tWshYF7xr1QztHVmdk4BJuQzvHEDlHZGbCAYzSZ83UaUklbmE1bLPJEj8vHAEm6Mdf3HLltJ9BI9V_BTo122zgLjgMxlrXdcgaiG-BqLdFhTlBhSypOORZ8LMVmBZkydggNnouOT67&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/obecjivno/photos/pcb.3160447794214504/3160447270881223/?__cft__%5b0%5d=AZVaCnBW54Cw_2Bl2cmqVwP-2VVL8Ss8y2A4IYGMTbVfPGdvBkYlnKGFg6JDIjl0AN0OX2UzHJSA9_tWshYF7xr1QztHVmdk4BJuQzvHEDlHZGbCAYzSZ83UaUklbmE1bLPJEj8vHAEm6Mdf3HLltJ9BI9V_BTo122zgLjgMxlrXdcgaiG-BqLdFhTlBhSypOORZ8LMVmBZkydggNnouOT67&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/obecjivno/photos/pcb.3160447794214504/3160447230881227/?__cft__%5b0%5d=AZVaCnBW54Cw_2Bl2cmqVwP-2VVL8Ss8y2A4IYGMTbVfPGdvBkYlnKGFg6JDIjl0AN0OX2UzHJSA9_tWshYF7xr1QztHVmdk4BJuQzvHEDlHZGbCAYzSZ83UaUklbmE1bLPJEj8vHAEm6Mdf3HLltJ9BI9V_BTo122zgLjgMxlrXdcgaiG-BqLdFhTlBhSypOORZ8LMVmBZkydggNnouOT67&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/obecjivno/photos/pcb.3160447794214504/3160447240881226/?__cft__%5b0%5d=AZVaCnBW54Cw_2Bl2cmqVwP-2VVL8Ss8y2A4IYGMTbVfPGdvBkYlnKGFg6JDIjl0AN0OX2UzHJSA9_tWshYF7xr1QztHVmdk4BJuQzvHEDlHZGbCAYzSZ83UaUklbmE1bLPJEj8vHAEm6Mdf3HLltJ9BI9V_BTo122zgLjgMxlrXdcgaiG-BqLdFhTlBhSypOORZ8LMVmBZkydggNnouOT67&__tn__=*bH-R
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Jivenské běhy 
 
 
V průběhu letošního jara a léta se 

uskutečnily v naší obci tři sportovní 

akce, z toho dva klasické běžecké 

závody, které si již získaly svou 

popularitu a tradici. První akce ,,Běh 

kolem Jivna“ proběhla 28.5.  Již 

podruhé jsme spojili závod 

dospěláků se závodem pro naše 

dětičky. A jsem rád, že byla opět 

velká účast. Nejkrásnější je se dívat 

na ty nejmenší závodníky, jejich 

zářící očka, když jsi přicházeli pro 

medaile, diplomy a malé odměny. A 

proto tyto akce budeme rádi určitě 

dál pořádat. 

 

 

 

 

 

22.6. následoval „Olympijský běh“ a 

vyvrcholením atletické sezony se 

stal populární „Jivenský triatlon“, 

který proběhl 16. července. O tom 

ale v jiném článku. 

 

Akce se konaly za vydatné pomoci 

našich spoluobčanů, kteří se podíleli 

jako pořadatelé na trati, aby se nám 

závodníci nikam nezběhli a vše 

dopadlo zdárně, za což jim všem 

chceme touto cestou vyjádřit 

poděkování. 
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Zdeněk Jarolím 
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Za čtyři roky 
 

Než se k Vám dostane toto vydání 

zpravodaje, budou u konce nejen 

letošní prázdniny (mimochodem 

z hlediska počasí zejména pro děti 

velmi vydařené), ale u konce bude i 

toto volební období. Uběhly čtyři 

roky, na které jste nám vy, jivenští 

spoluobčané, vyjádřili svou důvěru. 

Posuzování plánovaných cílů a 

splněných, či nesplněných úkolů je 

věcí každého z Vás, přesto se 

pokusím vyjádřit svůj subjektivní 

názor.  

Když jsme si po volbách v roce 2018 

připravovali soupis úkolů na celé 

volební období, vznikl tak zvaný plán  

rozvoje obce, čili doklad, se kterým 

jsme se rok co rok úspěšně 

prosazovali v Krajském grantovém 

projektu „Plán rozvoje venkova“. A 

osobně jsem přesvědčen, že 

opravdu úspěšně. Bez této pomoci, 

bez finančních krajských injekcí, 

pouze s vlastními zdroji, bychom 

nebyli schopni jednotlivé akce 

realizovat. 

 A to mluvím pouze o „krajské 

výpomoci“, která nám napomohla 

při dokončení oprav budovy 

Obecního úřadu, při realizaci oprav  

komunikací, nádrže Stávek, či 

opravy budovy kovárny. V letošním 

roce bychom měli zlepšit vybavení 

strojního parku pro zajištění úklidu 

obce. 

Další a významnější finanční 

prostředky pro rozvoj a úpravy 

objektů souvisejících se zlepšením  

zásobování  vodou zajistil starosta 

obce z jiných zdrojů od různých 

ministerstev. Ať už se jedná o 

dotace na zřízení vrtů, nebo úpravy 

stávajícího vodojemu, či nových 

vodovodních rozvodů. 

Pochopitelně, že ne všechno se 

podařilo dotáhnout a zrealizovat 

v plném rozsahu. Ale práce v každé 

obci je „běh na dlouhou trať“. A tak 

i v dalších letech bude potřeba 

v načaté práci pokračovat. A to jak 

v činnosti obce, tak i ve svazku obcí 

Lišovsko a v „Dobrovolném  svazku 

obcí pod Babou“, ve kterých jsme 

plnohodnotnými členy. 

Chtěl bych se ještě v krátkosti zmínit 

o zpravodaji, který právě držíte 

v ruce. 
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První vydání Jivenského zpravodaje 

vzniklo v červnu 2015 a od té doby 

pravidelně třikrát ročně přináší 

informace o dění v obci a na 

Obecním úřadě. Po celých sedm let 

mají tak naši spoluobčané možnost 

nahlédnout do dění v naší obci. Byl 

bych rád, kdyby svými 

připomínkami, nápady nebo články 

přispěli ke zpestření obsahu 

jednotlivých vydání. 

 

 

 

Akce pro děti 

Závěrem bych chtěl Vám všem 

popřát pevné zdraví, a hlavně za 

sebe a ostatní kolegy poděkovat za 

důvěru a podporu, kterou jste nám 

po celé čtyřleté volební období 

věnovali.                                           

  

 

Zdeněk Jarolím 

 

 

 

m 

           

V letošním roce, jsme pro Vás zatím 

připravili 2 akce pro děti. Tou první 

bylo velikonoční  dobrodružství 

zajíce Zrzindy a tou druhou byl 

dětský den. Obě akce měli velice 

slušnou účast. Moc Vám za to 

děkujeme. Je to odezva za práci a 

snahu, kterou při přípravách 

vynaložíme. Děkuji všem kolegyním 

a kolegům, kteří se podíleli na 

přípravách a organizaci. Velké díky 

také patří obci, která akce 

podporuje. Pokud situace dovolí, 

čeká nás ještě Mikulášská nadílka, 

Svatý Martin a rozsvěcování 

stromečku, při kterém si děti opět 

ozdobí stromeček svými výtvory. 

Všem moc děkuji za pomoc a 

podporu a Vám samozřejmě za 

účast. Těším se na viděnou na 

dalších akcích. 

Monika Šandová
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