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Sloupek pana starosty 

Vážení spoluobčané, sousedé a 

přátelé, máme tady podzim, za chvíli 

nás čekají Vánoce a děti se připravují, 

o jaké dárky napíší v dopise Ježíškovi. 
Já se vrátím zpět v čase a ohlédnu se 

za tím, co jsme my, zastupitelé, v 
průběhu celého roku dělali, ještě 

děláme a připravujeme. Ještě v závěru 

loňského roku jsme vybrali ve 
výběrovém řízení firmu na zhotovení 

akce „Jivno-oprava a prodloužení 
vodovodu – vodojem“. Podmínkou 

realizace bylo přidělení dotace. Od 
krajského úřadu jsme na tuto zakázku 

dostali 500.000, -Kč. Zakázka je 

celkem za 1,3 mil. korun. Realizace 
kompletního díla se předpokládá do 

15.11. tohoto roku. V tomto roce jsme 
opravili další část obecních komunikací. 

Tato zakázka byla provedena bez 

dotačního financování a částka za 
realizaci byla 602.000, -Kč. Ze Státního 

fondu životního prostředí České 
republiky máme rozhodnutí o přidělení 

dotace na akci „Posílení zdroje pitné 
vody pro obec Jivno – Vyhlídky vrt HV-

2 připojení vrtu“. Dotace je ve výši 

80% a hodnota zakázky je 495.000, -
Kč bez DPH. Smlouva na realizaci byla 

podepsána v polovině října a zakázka 
bude dokončena do poloviny února 

2021. V červenci byla vysoutěžena 

zakázka na opravu návesního rybníčku 
Stávek. Cena zakázky je 481.000, -Kč 

bez DPH a dotaci na tuto zakázku jsme  

 

 

dostali od krajského úřadu ve výši 

290.000, -Kč. Rybníček jsme již začali 

napouštět, i když ještě bude 
dokončena úprava horní hrany 

kamenného náspu. Mimo akci ještě 
připravujeme osazení zábradlí kolem 

části vodní plochy, mimo hráze. V září 

jsme řešili havarijní opravu dešťové 
kanalizace z lokality „Skautí a Vidoxu“. 

Cena byla 144.000, -Kč. V přípravě je 
stále projektová dokumentace na 

výtlačnou kanalizaci Vyhlídek. Nyní 

řešíme povolení vstupu na pozemky, 
když ne všichni jsou tomu nakloněni a 

snažíme se najít společné řešení. 
Dokumentace už byla předložena na 

stavební úřad k povolovacímu řízení, 
ale z výše uvedeného důvodu byl 

povolovací proces pozastaven. 

Připravujeme také projektovou 
dokumentaci na rozšíření kapacity 

vodojemu a na základě velkého zájmu 
občanů připravujeme zadání pro 

projektovou dokumentaci na 

sportoviště. Mělo by obsahovat hřiště s 
umělým povrchem pro košíkovou, 

nohejbal, volejbal a tenis, dětské hřiště 
a travnatou plochu pro volnočasovou 

činnost, včetně zázemí. Pak je to 
práce, která není navenek tolik 

prezentována a vidět. V letošním roce 

to byla výměna osoby účetního, 
přípravy smluv na prodeje, koupě a 

směny pozemků, správní úkony a 
místní šetření ve stavebních řízení. Je 

to takřka každodenní spolupráce se 

správními orgány na úrovni města a       
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kraje, ale také se sousedními obcemi. 

Je to také komunikace s dodavateli 
služeb tak, abychom měli zajištěn 

odvoz odpadu, dodávku vody a 

zajištěnou autobusovou dopravu. 
Začátkem října jsme se museli připravit 

na zajištění krajských voleb. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem členkám 

volební komise za stoprocentní 

zvládnutí této činnosti. Bohužel 
začátek (a jak to vypadá i celý konec) 

roku procházíme mimořádnou situací, 
která je zapříčiněna neúprosnou 

pandemií koronaviru. Pro nás pro 
všechny je to něco, s čím jsme se nikdy 

nesetkali, ale musíme se s tím nějak 

vypořádat. Obec v začátcích 
zajišťovala roušky, nákupy a pojízdnou 

prodejnu. Ohledně pojízdné prodejny 

jsme kontaktovali i tentokrát 

provozovatele a uvidíme, jestli 
uvedenou službu ještě budou nabízet. 

Tato situace zapříčinila i to, že jsme v 

obci nepořádali žádné akce, při kterých 
bychom se dokázali sejít. A musím s 

politováním oznámit, že ani do konce 
roku nebudeme žádné akce pořádat. 

Jediné, co zajistíme, bude neveřejné 

rozsvícení vánočního stromku. A tak, 
jak jsem začínal Vánocemi, jimi budu 

končit. Přeji nám všem klidné prožití 
adventu, udělejme si čas sami na sebe, 

na svou rodinu a své nejbližší. Krásné 
Vánoce a v novém roce 2021 hodně 

štěstí, lásky a zdraví.                                                              

                            Pavel Halámka 

 

Letošní rok 

Než se k Vám dostane toto vydání 

Jivenského zpravodaje, bude téměř za 
námi předposlední měsíc roku. Nastává 

tudíž období, kdy by se mělo začít 
bilancovat, a hlavně období příprav na 

nejkrásnější dny v roce, na svátky 

vánoční. Letošní rok je však zcela 
atypický a svým způsobem více než 

zvláštní. Již jarní měsíce, období první 
vlny Covidu 19 jasně naznačily, že 

nikoho z nás nečeká v roce 2020 nic 

pěkného. A to se po relativně klidných 
letních měsících plně potvrdilo již v 

průběhu září a pravděpodobně se 
protáhne i na další období. Vzhledem k  

 

tomu, že se na nás ze všech stran hrnou 
zprávy špatné a ještě horší, chtěl bych 

vše trochu odlehčit a několika větami 

zmínit i to, co se v obci v letošním roce 
událo a také tak i něco povedlo. Jednou      

z velmi zdařilých akcí bylo pořádání 4. 
ročníku Jivenského triatlonu o pohár 

starosty obce ˮ. Tento závod se již plně 
zařadil do soutěže o jihočeský pohár, o 

čemž svědčí rekordní účast celé 

jihočeské triatlonové špičky. V sobotu 
25.7.2020 se za krásného počasí 

představilo 63 závodníků. Celá akce byla 
perfektně organizována panem Karlem 

Stroleným a starostou Jivna panem 

Pavlem Halámkou. Výsledkové listiny 
všech kategorií a fotografie z přípravy  
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před závodem a předání cen jsou 
přílohou tohoto článku. Bohužel další 

sportovní, a hlavně kulturní akce musely 

být z již zmíněných důvod odloženy 
nebo zcela zrušeny. 
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Přehled o plánovaných a realizovaných 

akcích zmínil ve své zprávě starosta 

obce. Rád bych se však vrátil k oblasti 

grantů Jihočeského kraje „Plán obnovy 
venkova“, kde máme v posledních 

letech velkou úspěšnost při získávání 
dotací. Svědčí o tom oprava budovy 

Obecního úřadu, částečná oprava 

komunikace na Vyhlídky a oprava 
Stávku. Rádi bychom byli úspěšní i v 

roce 2021, kdy budeme podávat žádost 
na opravu kovárny. Závěrem bych Vám 

všem chtěl popřát, abychom toto 
nelehké období přečkali ve zdraví, 

abychom měli možnost prožít Vánoce v 

klidu a pohodě, abychom měli v roce 
2021 více důvodů k úsměvu a 

spokojenosti, a hlavně Vám všem hodně 
zdraví a k tomu i řádnou kapičku štěstí. 

Zdeněk Jarolím 

 

 

 

 

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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Byly jsme osloveni od 
společnosti EON 

Upozornění vlastníkům 

nemovitostí – ořez či případné 

odstranění dřevin 

 Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, 

dovolte, abychom vás upozornili na 

nutnost dodržení zákona č. 458/2000 

Sb. (energetický zákon) a povinností, 

které z něj plynou. Na základě tohoto 

zákona a dle platných norem (PNE 33 

0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, 

PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění 

dřevin ohrožujících bezpečný 

a spolehlivý provoz elektrického 

distribučního zařízení. Odstranění 

proveďte podle níže uvedeného výpisu 

z předpisů tak, aby byla dodržena 

maximální výška porostu. Venkovní 

vedení s napětím vyšším než 1kV 

a elektrické stanice jsou chráněny  

 

 

 

ochrannými pásmy. Ochranné pásmo 

(dále jen OP) venkovního vedení je 

souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách 

vedení ve vodorovné vzdálenosti 

měřené kolmo na vedení. V případech, 

že vlastníci či uživatelé nemovitostí 

(pozemků) neodstraní nebo neprovedou 

ořez dřevin, mohou zaměstnanci naší 

společnosti anebo jiné pověřené osoby 

na základě plné moci následně na 

dotčené pozemky vstoupit a nezbytné 

zásahy do dřevin provést vlastními 

prostředky. Věříme, že v zájmu zajištění 

bezpečné a spolehlivé dodávky 

elektrické energie bude ořezům 

a odstranění dřevin z blízkosti 

elektrického zařízení věnována náležitá 

pozornost.  

EON a.s. 
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Výlov a oprava 

jivenského rybníka 

 

Každý z nás zná jivenský rybníček na 

návsi „Stávek“. Jeho hráz a kamenný 

teras břehů, který ho obepínal, byl už 

značně poškozen a na několika místech 

se již rozpadal. Zastupitelstvo obce 

Jivna se rozhodlo rybníček opravit a 

dostalo na opravu dotace. Začátkem 

července nás, místní hasiče, oslovil 

starosta obce, jestli bychom rybníček 

vypustili a vylovili. Domluvili jsme se 

 

 

 

 

 

tedy na druhý červencový víkend. 

V pátek jsme začali s vypouštěním a 

druhý den odpoledne, když už byl 

rybníček skoro vypuštěný, jsme se sešli 

v hojném počtu na výlov. Největší 

radost měli děti ze zhruba metrového 

sumce, který na nás skoro už po 

vylovení vybafnul z bahna. O měsíc 

později se začalo s opravou, bylo 

vytěženo za dna bahno, usazena nová 

výpust a hráz a břehy byly zpevněny 

kameny. V této době se již rybníček 

napouští a na jaře, až bude plný, budou 

do rybníčka opět vysazeny ryby.  

Josef Šimek 
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Hvězdička stříbrná dopadla na zem 

  

a všechno kolem nás mění se rázem.  

 

Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,  

 

Vánoce přišli k nám, zvoneček zazvoní. 

 

 

Přejeme Vám příjemný a 

klidný konec letošního roku,  

 krásné prožití vánočních svátků 

 se svými blízkými 

 a do nového roku 2021  

hodně štěstí a zdraví  
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