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Sloupek pana starosty 

Vážení spoluobčané a přátelé, 

než se k vám dostane toto číslo 
zpravodaje bude již po prázdninách, 
které opět utekly jak voda. A to hlavně 
našim dětem, kteří se na ně celý školní 
rok těšili.  
 
V první řadě se chci s vámi zaradovat 
z uvolnění většiny nařízení, která nás 
už dlouho omezovala. Věřím, že 
budeme moci uspořádat do konce 
roku tradiční akce, které jsme 
každoročně organizovali.  
Od jara se pomalu rozjíždí i kulturně-
společenský život v obci. Všichni jsme 
určitě zaregistrovali znovuotevření 
naší Hospůdky na Návsi. Máme se po 
dlouhé době znovu kde společně 
potkat a dobře se najíst. Popřejme 
našemu novému nájemci, ať se mu 
daří a nebude omezen další covidovou 
vlnou. 
Potěšila nás velká účast na Běhu 
kolem Jivna. Dětských závodníků bylo 
rovných 50 a dospělých 45. Všichni 
závodníci si odnesli odměny a 
proběhla i závěrečná tombola. 
Proběhl i pátý ročník Jivenského 
Triatlonu. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se podíleli na 
pořadatelské službě a poděkování si 
zaslouží i sponzoři. V září proběhne 
ještě T-Mobile Olympijský běh. Každý, 
kdo bude mít zájem si zaběhnout 

pětikilometrovou trasu, se musí 
přihlásit na oficiálních www stránkách 
běhu, nebo přes odkaz na našich 
obecních webových stránkách. Na 
místě se přihlásit nebude možné.  
 
A teď se dostanu k několika důležitým 
bodům z naší práce úřadu za poslední 
období.  
Byli jsme úspěšní v získání několika 
dotací. Z projektu obnovy venkova 
jsme získali 290tisíc Kč na opravu 
kovárny. Venek byl v minulosti 
opraven, nyní se rekonstrukce dočká i 
vnitřek. Propadla se část klenby, 
podlaha je v nevyhovujícím stavu, 
bude se muset provést nová 
elektroinstalace.  
V září budeme opravovat komunikaci 
na Skautí. Od Ministerstva pro místní 
rozvoj máme přislíbenou dotaci ve výši 
cca 1,7milionu Kč. Celkové, již 
vysoutěžené náklady budou 
2.08milionu Kč. 
Další dotace v částce 1.2milonu jsme 
dostali ze Státního fondu životního 
prostředí. Za tyto peníze budeme 
rozšiřovat kapacitu vodojemu na 
dvojnásobek. Soutěž na dodavatele 
proběhne ještě do konce roku a 
realizace by měla proběhnout na jaře 
příštího roku.  
Dále probíhá projektová příprava 
výtlačné kanalizace a vodovodu pro 
Vyhlídky. Bohužel neustále bojujeme 
s majiteli pozemků. Na Vyhlídkách 
připravuje EG.D, a.s. rekonstrukci 
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rozvodů elektřiny. Veškeré vzdušné 
vedení bude zrušeno a přesunuto do 
země. Zároveň musíme 
zrekonstruovat veřejné osvětlení. 
Máme za sebou úvodní jednání 
s projekční firmou a prověřujeme 
možnosti, včetně přechodu na 
ledkové osvětlení celé obce a 
možnosti získání dotace.   
Na základě požadavků obyvatel 
Vyhlídek, budeme rozšiřovat a 
opravovat dětské hřiště. Vymění se 
kompletně herní prvky a lavičky na 
sezení. Musíme rozšířit i oplocení, 
protože co není oplocené je neustále 

ničeno volně pobíhajícími krávami. 
Několikrát bylo na majitele podáno 
oznámení na Policii ČR, ale pan majitel 
volné pobíhání svých krav neřeší.  
 
Přeji nám všem, ať je podzim tím 
pravým, krásným a barevným. Všem 
hodně zdraví a dětem úspěšné 
vykročení do nového školního roku. 

 

                                    

                            Pavel Halámka 

 

Žije mezi námi 

Tentokrát se ve svém článku 

neobracím na žádného našeho 

spoluobčana (ať už úspěšného, 

vlivného nebo zasloužilého), ale 

dovolím si použít název tohoto                   

„seriálu“ z poněkud jiné strany. Ano, 

žije mezi námi, a to už téměř dva roky.  

„Covid 19“.    Strašák, který naboural, co 

se dá. Strašák, který změnil život nám 

všem od nejstarších až po ty nejmenší 

školou a školkou povinné. Rád bych se 

v několika větách pokusil shrnout, co 

nám v naší obci přinesl za změny. 

 

 

Pochopitelně nejvíce zasáhl tam, kde 

tuto nemoc prodělali. Ale i všude jinde 

způsobil řadu změn a problémů, hlavně 

v rodinách s dětmi. Distanční výuka, 

nemožnost volného pohybu, uzavřená 

dětská hřiště způsobilo omezení, nebo 

dokonce zrušení veškerých aktivit a 

mělo negativní vliv na psychiku všech. 

Vzniklá situace však ukázala i tu druhou 

stránku věci, a to je vzájemná pomoc a 

solidarita. Jak jinak by byla možná 

nezištná pomoc místních hasičů při 

zajišťování nákupů pro naše seniory. Za 

tuto pomoc jim patří velký dík. 
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Pochopitelně Covid naboural velkou 

měrou i dění v obci. Došlo ke zrušení 

nebo odložení téměř všech kulturních a 

společenských akcí. Ze sportovních akcí 

se konal (za dodržení přísných 

podmínek) pouze letošní „Běh okolo 

Jivna“ a jak v loňském roce, tak i letos  

4. a 5.  ročník  triatlonového závodu o 

pohár starosty obce Jivno. 

                                

 

 

 

 

Ostatní akce se bohužel nemohly 

uskutečnit, což bylo smutné zvláště při 

tradičních adventních dnech. 

Činnost obecního úřadu probíhala za 

ztížených podmínek (roušky, 

respirátory, desinfekce…). Přesto však 

nenastala situace, že by obecní úřad (na 

rozdíl od jiných institucí) přerušil, nebo 

pozastavil svoji činnost. Ono to ani 

k neustálým úkolům a povinnostem 

nebylo možné. Určité uvolnění přinesl 

přelom jara a léta letošního roku. Jak již 

jsem se zmínil, proběhly sportovní 

akce, konal se tradiční jarní úklid obce, 

za který bych chtěl všem zúčastněným 

poděkovat. Jedná se o každoročně 

konanou akci a přijde mi trochu 

úsměvné (nebo spíš smutné ??), když se 

několik dnů poté objeví na obci 

následující anonymní dotaz:            

 

Rád bych poprosil autora o připojení 

kontaktu, osobně bychom jej 

informovali a pozvali na další akci. 

Myslím si, že většina našich 

spoluobčanů se o vzhled obce stará, jak 

nejlépe umí. 
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Ano, slovo většina je na místě, protože 
občas se objeví i nedostatky. Stav 
kolem kontejnerů někdy vypadá spíš 
jak dobře vybavený bazar nebo 
pneuservis. Přesto si myslím, že to u nás 
nevypadá jak v “ Kocourkově“. Je třeba  
si uvědomit, že obec dává ročně za 
odvoz komunálního odpadu více jak půl 
milionu korun a že je potřeba pomoci 
nás všech. Tím bych rád připomenul i 
povinnost zaplatit poplatek za odvoz 
odpadu. Nedoplatky jsou v současné 
době ještě poměrně velké, a tak 
budeme muset zvolit jinou formu 
vyrovnání. 
 
 
 
 
 

V první etapě rozešleme upozorňující 

dopisy a ve druhé bychom museli 

přistoupit k dalším právním krokům.  

Myslím si, že neustále upozorňovat a 

upomínat stálé neplatiče je poněkud 

nedůstojné, ale bohužel, jak je vidět, 

nutné. 

Na závěr bych rád všem ještě jednou 

poděkoval za odvedenou práci pro 

obec, popřál všem pevné zdraví, 

příjemné prožití zbytku dovolených a 

prázdnin, a hlavně víru v krásné a klidné 

další dny 

                                           Zdeněk Jarolím 

 

 

 

J u b i l a n t i   2 0 2 1 

paní Jeremiášová Marie 

paní Míková Bohumila 

pan Břečka Jiří 

paní Šimková Marta 

pan Janovský Jan
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