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Sloupek pana starosty 

Vážení spoluobčané a přátelé,  

 

Čas plyne rok od roku stále rychleji, 

větší část letošního roku je prakticky 

za námi a rychlost neupadá ani na 

přelomu listopadu a prosince. Dovolte 

mi, abych vás v předadventním čase 

všechny tradičně touto cestou 

pozdravil jménem zastupitelstva, 

obecního úřadu i svým jménem.  

Letošní rok nebyl moc rozdílný od roku 

2020. Opět nás čeká náročnější 

období, a to nejen kvůli ochlazení, ale 

také kvůli postupnému zhoršování 

epidemiologické situace. Věřím, že 

jsme se již poučili a budeme se chovat 

zodpovědně nejen k sobě samým, ale 

hlavně k ostatním. Věřím v 

optimismus a dobrou náladu, která 

nám může pomoci případné potíže 

zdolat. Je velmi těžké se vyznat ve 

všech informacích, které k nám plynou 

ze všech možných stran. Zdá se to až 

neuvěřitelné, že se v názorech 

rozcházejí i ti největší odborníci a k 

tomu jsou tu pak bludy a nesmysly,  

 

 

 

 

 

 

 

 

které se snadno a velice rychle šíří. 

Bohužel jsou chvíle, kdy už není 

prostor na chození kolem horké kaše. 

A pandemie je jednou z takových chvil. 

Chvíle, která trvá už opravdu dlouho.  

V tomto posledním příspěvku v 

letošním roce vás nechci zahlcovat 

informacemi o činnosti úřadu. 

Vyhodnocení roku si nechám na příští 

úvodník, který bude až v roce 2022. 

Pokud nám to umožní aktuální situace, 

společně se potkáme při rozsvěcování 

vánočního stromku, pro děti 

uspořádáme mikulášskou besídku a na 

Štědrý den bude v kapličce betlémské 

světlo. Teď vám všem přeji, abyste 

dokázali v přicházejícím adventním 

čase zpomalit a udělali si čas na svoji 

rodinu a své blízké. Prožijte klidný 

advent, krásné Vánoce a do nového 

roku 2022 vám přeji hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.  

 

 

 

                                          Pavel Halámka 
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Vítání občánků 

V úterý 19.10. a ve čtvrtek 21. 10. 

2021 se uskutečnilo po delší odmlce 

způsobené Covidem, vítání nových 

občánků, tedy přivítání nejmladší 

generace obyvatel Jivna. A byl to 

pořádný přírůstek nových členů velké 

jivenské rodiny...………………………………… 

 

Celý program musel být rozložen do 

dvou dnů, neboť celkem mohlo být 

uvítáno 21 dětí ve věku od půl roku do 

tří let. Z tohoto počtu se nakonec akce 

zúčastnilo 17 dětí s rodiči. Program měl           

zdařilý průběh. Pro děti byly připraveny    

pamětní listy a malý dárek. Maminky 

dostali od pana starosty kytičku. 

  

 

Nezbývá než popřát, aby se našim 

malým spoluobčánkům splnila všechna 

jejich přání a aby měli vždy důvod být 

na místo svého rodiště hrdí. Ať už je 

život zanese kamkoliv, aby 

nezapomněli, kde je jejich rodiště a kde 

prožili své dětství. 

                                                                         

Zdeněk Jarolím 

 

 

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci 
 

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci 

Hasiči, fenomén, jehož význam v 
posledních letech neustále sílí. Čím dál 
více lidí se ho účastní, diskutuje se v 
médiích, dokonce se o něm točí 
i seriály. 
Od nepaměti lidstvo bojovalo s ohněm, 
po staletí pouze svépomocí, kdy ti,  

 
kterým požár ničil majetky, hasili 
za pomoci sousedů a místních, často 
jednoduchým způsobem, tím, co bylo 
po ruce. Škody na životech a majetku 
způsobené ohněm tak byly značné. 
Neexistovala požární prevence ani 
stavební předpisy. Docházelo tak k 
rozsáhlým požárům, kdy nezřídka 
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shořely celé městské čtvrtě. Až 
začátkem 19. století začaly vznikat 
dobrovolné sbory hasičů. Jejich členové 
dobrovolně vyjížděli k požárům, 
pomáhali hasit, sháněli peníze na 
hasičské vybavení, zdokonalovali se ve 
znalostech zdolávání požáru. A hlavně: 
naplňovali jednu ze základních 
myšlenek křesťanské morálky - pomoc 
bližnímu v nouzi. 
Po 2. světové válce došlo v 
Československu k zestátnění hasičů a 
jejich zařazení pod ministerstvo vnitra. 
Z hasičů se stali požárníci. Jednalo se 
o profesionální jednotky, jejichž 
členové se po celý svůj pracovní den 
(pokud zrovna nehasili) připravovali na 
své budoucí zásahy. Trénovali fyzickou 
kondici, učili se správné postupy. 
Kvalita zásahů rostla shodně s rostoucí 
erudicí zasahujících osob a kvalitou 
používaného vybavení. Dobrovolní 
hasiči tím ale nazanikli. Jen jim odpadla 
prvoplánová povinnost být první u 
nenadálé události. O to více jim zbylo 
času na jejich spolkový život - tedy na 
podílení se na kulturně společenském 
dění v obci a účasti na různých 
soutěžích v požárních dovednostech. 
U požárů po odjezdu profesionáních 
jednotek vykonávali například 
dohašovací práce či kontrolu 
spáleniště. Velký potenciál této 
ohromné masy lidí u nás odhalily až 
povodně na přelomu tisíciletí. 
U rozsáhlých živelních katastrof je 
potřeba násobně více znalých a 
zkušených hasičů, než kolik mohou 
poskytnout profesionální složky. Nově 
vytvářené krizové plány krajů tak začaly 

více zapojovat i dobrovolné hasičstvo. 
Ruku v ruce s tím docházelo i k tlaku na 
lepší financování a organizovanější 
vzdělávání dobrovolných hasičů. Tímto 
stručným výtahem z historie jsem se 
dostal až do současnosti. 
V dnešní době máme (pokud mi 
dovolíte značné zjednodušení) tři typy 
hasičů: 
1. profesionání - prvosledové 
nejrychlejší a nejzkušenější jednotky 
2. JSDHO (Jednotka Sboru 
Dobrovolných Hasičů Obce) - 
dobrovolné zásahové jednotky 
jednotlivých obcí 
3. SDH (Sbor Dobrovolných Hasičů) - 
zájmové hasičské spolky 
Činnost profesionálních jednotek jsem 
již lehce popsal výše a je, myslím si, 
každému z nás známá. Méně známou je 
odlišnost mezi dalšími dvěma typy. 
Legislativou posledních desetiletí totiž 
došlo k roztržení dobrovolných hasičů 
na dvě části. Na zásahovou JSDHO, 
která je určena pro výjezdy k 
mimořádným událostem na katastru 
obce a je zřizována přímo obcí. JSDHO 
podléhá velení pana starosty a je úzce 
napojena na profesionální hasiče. A na 
SDH - tedy de iure samostatný zájmový 
spolek, zabývající se požární ochranou. 
V praxi nejčastěji výchovou mladých 
hasičů, pořádáním hasičských soutěží, 
akcí, plesů, atd. 
U nás v Jivně máme SDH i JSDHO. V SDH 
máme přes 40 členů, ti se podílí 
(v různé míře) na chodu sboru, v drtivé 
většině to jsou hasičské soutěže, 
taneční zábavy, sběr železného šrotu 
a elektroodpadu. 
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JSDHO má členů 9, ti mají od obce 
pořízenou zásahovou výstroj 
a v případě vyhlášení poplachu by měli 
koordinovaně vyrazit na pomoc. Jsou 
pravidelně proškolováni ve znalostech 
a dovednostech. Nemusí být členy SDH 
(ač zpravidla jsou). 
Tak, jak naše obec postupně roste 
a rozvíjí se, jsou na místní hasiče 
kladeny stále vyšší nároky a je potřeba 
zkvalitňovat i jejich zázemí a vybavení. 
Jsem proto rád, že v posledních 
měsících se v tomto směru na obci 
udály drobné krůčky pro vybudování 
potřebného zázemí JSDHO, které 
provoz naší jednotky vyžaduje. Bude to 
bez přehánění běh na dlouhou trať. Je 
potřeba vytrvat a poskytnout tak 
jivenským dobrovolným hasičům 
podmínky odpovídající……………………….  
 
 

 
 
Co to cinká, 
 

Co to cinká, co to zvoní 

kouzlo Vánoc jako loni tichá chvíle 
k zastavení závan štěstí nad něj není 
kouzelné Vánoce a šťastný nový rok 
Vám přeje Váš obchůdek Na Zdraví 
 
 
 
 
 
 

jedenadvacátému století. 
Jsou totiž těmi, na které se v případě 
nouze můžeme kdykoliv obrátit.  
Dalším úskalím, se kterým se v Jivně 
potýká jak spolek tak i zásahová 
jednotka, je nedostatek lidských zdrojů. 
Stávající členové stárnou a noví členové 
nepřicházejí.  
Přál bych si, aby počty jivenských 
dobrovolných hasičů znovu rostly, aby 
se k nám hlásili noví členové z řad 
místních obyvatel. Doufám, že tento 
článek k tomu také trochu přispěje. 
Pokud je vám tedy blízká původní 
nosná myšlenka hasičstva, která je 
zaznamenaná i na praporu jivenského 
SDH: "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci", 
přijďte mezi nás, rádi vás přivítáme. 

                                                                                                  
 
 

Ondřej Votruba 
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Přijďte se podívat do nově otevřeného 
obchůdku. Široký výběr čerstvého 
bezlepkového pečiva, bio i vegan 
potravin a různé dárkové předměty. 
 
 
 

Najdete mě na adrese: 
Na Zdraví 
Rudolfovská tř. 29/14 
České Budějovice        

 
   Blanka Hrvolová 
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Advent - čas přípravy a 
radostného očekávání 
 

Jaký byl předvánoční čas na vesnici za 

našeho dětství?  Vzpomínám si na tu 
zvláštní dobu brzkého stmívání, kdy 
jsme už nemuseli pracovat na zahradě 
jako předtím na podzim.  Uvnitř už se 
topilo a bylo více času na knížku. Na 
cestách zamrzaly kaluže a my děti jsme 
led s oblibou proráželi anebo se 
klouzali.   Byl také čas zabijaček. To přijel 
na motorce pan Kotásek, nejprve si dal 
štamprdle a zjišťoval, jak je to prase 
veliké a zda je vše dobře připraveno. 
Pak už to šlo ráz na ráz. My větší děti 
jsme pomáhali a odměnou nám byly 
první pochoutky z prasátka.  Svátkem 
byla pro nás už mikulášská nadílka, 
schovaná v botách za oknem.  Na 
dnešní dobu hodně skromná, ale pro 
nás to byla radost. A nevadilo ani trochu 
toho uhlí mezi ořechy, jablky a 
perníky...Když napadlo hodně sněhu byl 
to pro děti z Vyhlídek důvod do školy 
nejít. Alespoň ten první den, než stačil 
traktor, který za sebou vlekl velký těžký 
klín, cestu prohrnout. Pravda, někdy i 
trochu mimo tu obvyklou. Jen náš táta 
nám výpadek ze školní docházky 
neomlouval. A zvláště jednou, kdy chtěl 
po mně poslat do školy jím až do noci 
vyřezávaný betlém – tedy spíše jesličky.  
A tak jsem jediný z Vyhlídek ráno vyrazil 
k Jivnu. Nad Reindlů už se mi cesta 
docela ztratila, a tak jsem směřoval v 
hlubokém sněhu jen za jivenskou 
kapličkou. Nakonec jsem tam v pořádku  

dorazil. Ve třídě skoro nikdo nebyl a ani 
už nevím, zda pan učitel Sukdol ocenil 
mnou donesené jesličky. Jen vím, že se 
skoro neučilo, spíše jsme se sušili u 
roztopených kamen.  Vánoce tenkrát 
nebyly bohaté na dárky, ale čas to byl 
krásný, a ještě možná krásnější bylo to 
těšení se. Fakt je, že doba nepřála příliš 
koledám a tradicím, ale my, kteří jsme v 
neděli chodili do kostela či do 
husitského sboru (jako naše rodina) 
jsme o ně určitě nepřišli. 
Zatímco venku se šeřilo čím dál tím více 
a dříve, tak na adventním svícnu 
přibývalo světlo dalších svící.  Tenkrát 
stejně jako dnes je to symbol, že do 
všelijak pokaženého světa přichází to 
pravé Světlo – Ježíš Kristus.   Dnes se mi 
líbí, že v Jivně se už téměř dvě desetiletí 
drží tradice rozsvícení vánočního 
stromu u kapličky na počátku adventu, 
kdy se lidé potkávají a přejí si stejně jako 
při v kapličce konaných koncertech i 
dalších programech v hostinci.  Myslím, 
že to k adventu a Vánocům patří. Lidé 
se potkají, něco si o sobě řeknou, ví více 
jeden o druhém. I to je dobrý význam 
adventu a Vánoc. Kéž přečkáme dobře 
tuhle nelehkou dobu covidovou a 
nezmizí žádná dobrá tradice. Advent a 
Vánoce přináší mír a pokoj do lidských 
srdcí už celá staletí.  Kéž je tomu tak i 
nadále v naší malé zemi, i v místě kde 
žijeme. 

                                                                                     
 
 
 

Karel Filip 
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Rozsvěcení vánočního stromku od   

17:00 hod. 

Mikulášská besídka od 15:00 hod. 

Betlémské světlo od 15:00 do 16:00 

hod. v kapličce 

 

(Akce se budou uskutečňovat dle aktuálních covidových opatření, sledujte webové a 
a FB stránky obce Jivno) 
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