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1. Vznik a název obce

Obec Jivina (okres Beroun, kraj Středočeský), nacházející se pod horou s názvem
„Jivina“, leží u silnice II/117, 6.5 km JZ od Hořovic v nadmořské výšce 480 až 525 m. Hora
má ve skutečnosti dva vrcholy. První, na kterém je umístěn převaděč TV signálu
(v současných mapách má 612 m, dříve 609 m) a druhý, který je o něco vyšší (620 m).
Kdy obec vznikla, není přesně známo, ale v historických pramenech je uvedeno, že
bývala zvláštním statkem, jehož prvotní držitelé jsou neznámí. Na počátku XIV. století
byla Jivina částí zboží pánů z Hasenburka na Valdece. V roce 1368 daroval p. Zbyněk Zajíc
z Valdeka půl vsi Jiviny klášteru Svaté Dobrotivé. Tento rok je také první dochovanou
písemnou zmínkou o naší obci. Druhou část vlastnil Kryštof z Gutensteina, který když
potřeboval peníze, zastavil v roce 1490 část obce, včetně obyvatelstva, p. Kunatovi
Pešíkovi z Komárova. Kunata Pešík, žil v letech 1471 až 1547, současník krále Vladislava
II. Jagellonského (1481 až 1516), byl pán velice vzácný a za prokazované služby králem
vážený. V zástavě té zůstala Jivina až do roku 1513. Později byla Jivina od Pešíků
vyplacena Janem mladším z Valdštejna a tato část byla připojena k Točníku, s nímž byla
v r. 1537 prodána Ferdinandem I. panu Janu st. z Lobkovic ze Zbiroha. Rod Lobkoviců
získal i klášter Svaté Dobrotivé a s ním tedy i druhou část Jiviny. Od té doby, až do roku
1848, celá ves patřila ke zbirožskému panství.
Zaječovský klášter, pod názvem klášter Zvěstování Panny Marie, založil jako první
augustiniánský klášter v Čechách v roce 1262 pan Oldřich Zajíc z Valdeka, jako dík za
vítězství Přemysla Otakara II. nad uherským králem Bélou IV. v bitvě u Kressenbrunnu. V
roce 1327 klášter získal ostatky svaté Dobrotivé (Benigny), umučené roku 449. Od té
doby se klášter nazývá klášter „Svaté Dobrotivé“, a až do husitských nepokojů se stává
cílem každoročních poutí. Během husitských válek byl klášter vypálen a obnoven až roku
1469. Během dalších válek byl několikrát pobořen a znovu obnoven. Koncem 17. století
proběhla velkorysá barokní přestavba podle plánů italského architekta Dominika
Canevalleho a jeho syna. Klášter v Zaječově byl významným poutním místem zejména v
18. století, a to pro svoji pověst o zázračné sošce svaté Benigny. Klášter byl násilně zrušen
v dubnu roku 1950 v rámci „Akce K“, kdy byli zdejší řeholníci internováni do pracovních
táborů. Dne 1. září 1950 byl ve Svaté Dobrotivé zřízen 52. pomocný technický prapor
(PTP). Areál kláštera v té době začal výrazně chátrat. Po roce 1990 byl klášter vrácen
augustiniánům, je postupně opravován. V kostele se slouží pravidelné bohoslužby za
které dojíždějí sloužit augustiniáni z pražského kláštera u kostela sv. Tomáše.
V dobových mapách a písemných pramenech se obec označovala také jako „Giwina“,
„Jwynna“, „Jvyna“, „Iwina“, „Jwina“, „Jiwina“, „Ivina“, „Jvina“, „Jivyna“, „Jívyna“,
„Jiviná“ a „Iwynna“.
Lidově se naše obec nazývala Ivina. Toto jméno je odvozeno od bohatého porostu
vrby jívy, jívové porostliny, která se v naší obci dle historických pramenů nacházela ve
velmi hojné míře. Z Iviny vznikl časem současný název obce Jivina.
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Pokud trochu pochybujete o vysvětlení vzniku názvu obce, existuje také několik
pověstí a názorů o původu jména naší obce.
• Úvaha, Ing. Václava Hrabáka z Komárova, o vzniku názvu naší obce, který na toto
téma kdysi napsal článek do deníku Berounsko, který vyšel dne 20. října 1997:
„Podíváme-li se do historie, spojovaly Prahu s velkými městy sousedních zemí zemské
stezky nebo také stezky soumarské. Jedna taková zemská stezka, zvaná domažlická,
vedla od Prahy přes Dušníky, Beroun od Brodu (dnešní Závodí) do Zdic a údolím
Červeného potoka a jeho přítoku na Strašice, Rokycany, Plzeň a Domažlice. Dále pak
směřovala do Řezna. K ochraně soumarů a jejich nákladu a k hájení země proti nepříteli,
byly nad stezkami na vyvýšených místech vybudované strážnice. Starobylé strážnice
připomínají jména v Čechách jako Strahov, Strážný vrch, který najdeme mezi Řevnicemi
a Mníškem nebo vrch Na stráži u Černošic a Strašice na Rokycansku. Hora Jivina
s dalekým výhledem do celého kraje byla pro tento způsob ostrahy také jistě využitá.
Když hrozilo nebezpečí a blížil se nepřítel, dali strážníci znamení plápolavým ohněm
druhé strážnici a ta další, až se znamení dostalo do Strašic. Stráž na Bílé skále zanítila
oheň, znamení převzala stráž na Jivině, dále na Čihadle, Plešivci, Vyšebohách, Vraní
skále, a tak dále až do Prahy“. Pan Hrabák se domníval, že Jivina - Ivina mohla být
nejdříve Divina a tady je patrný kmen slova „div“, dívati se. Své tvrzení opíral o Podbrdský
svazek berní ruly z roku 1653, kde se vedle názvu Jivina uvádí také název Ivina.“
• Dle další pověsti náležela ves Jivina (vlastně ves jiné jméno mající, která na úpatí
hory Jivinské směrem k Olešné se rozkládala) pánům ze Sokolovic. Obyvatelstvo původní
vsi této vzbouřivši se, vypovědělo pánu Sokolovskému poslušnost, a když je tento mocí
ztrestati chtěl, postavili se mu na odpor a zvítězivše nad ním, tvrz mu rozbourali. Pán
Sokolovský sehnav pomocí pánů sousedů moc velikou, udeřil na ves odbojnou a kázaje
nikoho neživiti, tuto se zemí srovnal. Skrovný zbytek rozprchlého se do lesů obyvatelstva
později na milost přijal, a že bez přístřeší byli, dovolil jim chaty nové pod horou – aby je
na očích měl – vystavěti. I nazvali pak novou ves Jichvina, uznávajíce, že jich vina příčinou
toho byla, že nové bydliště si zvoliti museli. Později někdy jméno Jichvina v Jivina
přeměněno bylo.
V roce 1656 v Jivině, ve prospěch zbirožského panství, hospodařilo 8 sedláků a
6 chalupníků. Dále se zde nacházela pila a mlýn s jedním vodním kolem.
V polovině 18. století ještě nebylo zavedeno číslování domů a obydlí se proto
označovala jen jmény držitelů. Číslování zavedla až císařovna Marie Terezie (vládla 17401780) a její syn císař Josef II. (vládl 1780-1790) nařídil církvi vést seznam lidí žijících ve
farnosti. Farní úřad Sv. Dobrotivé vedl soupis i pro naši obec, která k této farnosti patřila.
V té době bylo v obci 15 zemědělských usedlostí, které nesly označení grunt. Ze
získaného seznamu se nedá určit, ve které konkrétní usedlosti jmenovaní hospodařili.
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S určitostí je možno tvrdit pouze to, že č.p. 1 obýval rod Filipa Franty a č.p. 22 byl už
tehdy mlýn, zvaný Hudečkův.
V naší obci se dále vyskytovaly tyto grunty: grunt Linharta Czelle, grunt Říhy Hraběte,
grunt Gabriela Smolaře, grunt Jana Maxy (rychtáře), grunt Jakuba Kubášta, grunt Jakuba
Chochola a grunt Filipa Franty. Tato jména se nyní, kromě příjmení Franta, v obci již
nevyskytují.
V roce 1851 bylo v obci jen 46 domů, včetně 15 zemědělských usedlostí a mlýna.
Tohoto roku měla obec 517 obyvatel. V některých domech proto bydlelo 20 i více lidí.
Například je zaznamenáno, že v č.p. 12 žilo 27 osob, což je pro nás nyní nepředstavitelné.
Přestože lidé žili ve stísněných podmínkách, dožívali se poměrně vysokého věku. V roce
1851 bylo v obci 5 mužů a 10 žen ve věku od 60 do 70 let. Pět mužů a dvě ženy byli starší
než 70 let. Velká část obyvatel se věnovala zemědělské činnosti, zbytek byl živ
z námezdní mzdy. Byli to většinou havíři, nádeníci a dělníci v různých profesích. Je
zajímavé, že v obci bylo 28 mužů, kteří měli uvedeno zaměstnání kovář.
V roce 1894 bylo v obci již 53 domů, ve kterých žilo celkem 396 obyvatel. Klesal počet
osob žijících v jednom domě, změnila se struktura zaměstnání. Kromě osob živících se
zemědělstvím bylo v obci 10 horníků, 3 kováři a 3 cvokaři. Všichni obyvatelé obce byli
české národnosti, kromě obyvatel v č.p. 51, ve kterém žila čtyřčlenná rodina izraelského
původu. Většina obyvatel byla náboženství římskokatolického. Věkové složení
obyvatelstva: 16 osob bylo od 60 do 70 let, 7 žen a 8 mužů od 70 do 80 let, jedna žena
ve věku 87 let a jeden muž ve věku 86 let.
Do roku 1848 vedla správu obcí vrchnost, která jmenovala rychtáře a konšela.
Nespokojenost obyvatel donutila feudální vrchnost k ustanovení samosprávy, tzv.
politických okresů a obcí, které vedli okresní hejtmani a obecní zastupitelstva v čele se
starosty. V tomto období jsme patřili pod okres Zbiroh, politický okres Rokycany a župu
plzeňskou.
Od roku 1945 přebírají státní správu místní národní výbory v čele s předsedy, které
tvořili zástupci lidu z organizací a složek Národní fronty.
V roce 1949 se stala naše obec součástí okresu Hořovice, kraje Pražského, a od roku
1960 patří pod okres Beroun a kraj Středočeský.
Ústavním zákonem č. 294/1990 Sb., který změnil a doplnil ústavní zákon
č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a ústavní zákon
č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se základem místní samosprávy stala obec.
Ustanovení o národních výborech bylo nahrazeno ustanovením o místní samosprávě a
volební období národních výborů bylo ukončeno dne 24. listopadu 1990, kdy se konaly
volby do zastupitelstev obcí. Po vydání zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zanikly národní výbory. Práva a závazky MNV přešly na obecní úřady. Ty spravují své
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záležitosti v samostatné působnosti a státní správu vykonávají v působnosti přenesené.
V čele Obecního úřadu Jivina je nyní neuvolněný starosta a místostarosta.
Historické jádro obce je cenným urbanistickým dokladem založené lesní lánové vsi,
máme být na co hrdí. Krajina v okolí obce, údolí Jalového potoka a přilehlé stráně
s lučními porosty, jsou ekologicky nejhodnotnější částí krajiny Hořovicka. Naši dávní
předkové obec vytvořili v náročných terénních podmínkách. Tehdejší majitel
jednorázovým aktem vyměřil návesní prostor s radiálním uspořádáním. Domy stojí
štítem do návsi a vytvářejí souvislou návesní frontu.
Kromě zemědělských usedlostí, tzv. gruntů, byly uvnitř návsi vystavěny už jen tři
domy a to č.p. 8 (hostinec „U Baslů“), č.p. 20 (kovárna) a dále dům č.p. 21. Chalupami a
domky se postupně zaplňovala severozápadní část obce.
V období 20. až 30. let 20. století bylo vystavěno deset jednotlivých domů, vhodně
zapadajících do rázu obce. Další výstavba kolem cesty k autobusové zastávce z let 1960
až 1970 v podobě krychlových objektů bohužel již nekoresponduje s rázovitostí
venkovského sídla.
V České republice se nachází ještě několik dalších obcí s názvem Jivina. Kromě té naší,
existuje ještě Jivina u Mnichova Hradiště, která je výrazně větší, má asi 460 obyvatel.
Dále Jivina nad Turnovem, která je osadou Vlastibořic a žije v ní kolem 50 obyvatel.
2. Počet obyvatel k 1.1 (dle ČSÚ)
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3. Vedení obce
volební období

starosta obce

předsedové komisí a výborů

místostarosta

finanční výbor
Hrabák Václav

kontrolní výbor

sociální a kulturní komise

Štochl Jiří st.

Radoušová Alena

-

-

Žáček Stanislav

-

-

-

-

-

-

Červenka Jiří

Koppová Blažena

2016

2018

Ing. Ungr Václav

Žáček Stanislav

2014

2016

Ing. Ungr Václav

Hrabák Václav

Mgr. Kupková Marcela (do
8/2015)

2010

2014

Ing. Ungr Václav

Hrabák Václav

Mgr. Kupková Marcela

Srp Josef

2006

2010

Ing. Ungr Václav

Koppová Blažena

Hrabák Václav

Žáček Stanislav

2002

2006

Benetková Ilona

Vild František

1998

Králová Adéla (do 5/2017)

komise pro výstavbu bezpečnostní a pořádková komise

Kepr Václav
Srp Josef (do 6/2015)

Vokáč Vladislav st.
Koppová Blažena (do 1/2011)
Vokáč Vladislav st.
Smetanová Jana (do 5/2007)

Smetanová Jana

Rambouská Lenka

Skála Václav (do 5/2004)

Smetanová Jana (do 5/2004)

2002

Vokáč Vladislav st.

Skála Václav

Štochlová Jaroslava

Vild František

Rambouská Lenka

Červenka Jiří

1994

1998

Vokáč Vladislav st.

Skála Václav

Štochlová Jaroslava

Vild František

Šmolíková Dana

-

Franta Pavel (1/1995 až 2/1997)

1990

1994

Vokáč Vladislav st.

Vildová Marie

Štochlová Jaroslava

Šmolíková Dana

Franta Pavel, Skála
Karel (do 01/1992)

Hrabák Václav

tajemník

Koppová Blažena
Rambouská Lenka (do 5/2004)

Vild František
Ptáček Zdeněk (do 02/1992)

předsedové komisí a výborů

volební období

předseda MNV

1986

1990

Hrabák Václav

1981

1986

Hrabák Václav

Huml František

-

Srpová Jarmila

1976

1981

Hrabák Václav

Huml František

-

Srpová Jarmila

1971

1976

Hrabák Václav

Huml František

-

Koppová Irena,
Koppová Anna

1964

1971

Hrabák Václav

Huml František

-

1960

1964

Skála Václav
(zemřel 01/1964)

Král Oldřich

1957

1960

Skála Václav

Huml František

Benetková Ilona
Bukai Ladislav (do 8/2001)

další členové rady obce

ostatní členové MNV

Balý Václav

-

-

Balý Václav

-

-

Balý Václav

Ungr František

-

Franta Václav, Balý Václav
ml.

Ungr František, Lysák Stanislav

Král Oldřich, Srpová Jarmila, Vokáč Václav

-

-

-

-

Kautský Rudolf, Šlapák Karel, Franta Antonín (do
4/1968)

Franta Václav, Novák Václav, Srp Josef,
Kolář Josef, Lysák Stanislav, Novák Jiří

-

-

-

-

Šlapák Karel, Franta Václav, Vokáč Buhuslav, Vokáč
Vladimír, Novák Václav ml., Hrabák Václav, Jelen
Václav, Kautský Rudolf, Král Oldřich, Srp Josef

-

-

-

-

-

Jelen František, Hrabák Václav, Šlapák Karel

-

finanční

Balý Václav

školství a kultura

Srpová Jarmila

Huml František (do 1987)

výstavba, obchod a služby

bezpečnostní a pořádková komise

Svoboda Václav
Vácha Josef
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4. Katastrální území obce

Letecký snímek obce – žlutá čerchovaná čára ohraničuje katastrální území obce,
červená šrafovaná oblast označuje nemovitý majetek ve vlastnictví obce Jivina
-6-

5. Cvočkařství

Naše obec patřila mezi chudší vesnice. Většina obyvatel se živila zemědělstvím, což
vzhledem k ne úplně kvalitní půdě, moc nevynášelo. Proto se v 19. století u nás, ve velké
míře, rozšířilo cvočkařství. V roce 1854 bylo v obvodu zbirožského berního úřadu
160 cvočkařských dílen (výhní), kde pracovalo 114 mistrů se 399 pomocníky. Později
počet dílen klesal. Celý rok pracovali cvokaři ve Zbiroze, na Kvani, část roku v Mýtě a půl
roku (v zimě) v Cheznovicích, v Zaječově a v Jivině. V letních měsících si cvokaři vydělávali
na živobytí na stavbách a v jiných příležitostných zaměstnáních.
V padesátých letech 19. století cvokař vydělával 4 až 5 zlatých týdně, v polovině
šedesátých let už ale jen 1 až 2,5 zlaté. Z důvodu těchto malých mezd cvokaři svolali
v roce 1890 v Mýtě stávku, kde bylo jednáno s překupníky cvočků o zvýšení mezd o 25
%. Po jednání se ale povedlo navýšit odměnu jen o 15 %. Cvočkařství v naší obci zaniklo
brzy po 2. světové válce. Lidé se dále živili prací v lese, nebo pracovali v železárnách
v Komárově.
Dávnou domácí výrobu cvočků a kovářských hřebíků lze v některých starých domech
v Jivině vysledovat na přítomnosti tzv. „veřtatů“ s bývalou výhní. Např. v chalupě č.p. 45
je tato dílna s komínem navazující na „černou“ kuchyň, kterou volně procházel kouř,
ještě dobře patrná i dnes. V domě č.p. 19 se ještě dokonce i dnes říká u „Cvokařů“.
Cvokařské řemeslo znamenalo na jednoho cvokaře denně až 40 tisíc úderů kladivem,
který za týden vyrobil až 10 tisíc cvoků. Cvokaři pracovali v malých, temných a
začouzených místnostech. V jednom rohu stále hořel oheň, rozdmýchávaný měchem.
Rozžhavený drát přenesl dělník ke kovadlině, kde 8 až 30 údery dával výrobku podobu
cvočku či hřebíku. Hotový cvoček poté vyklepl z kovadliny do vody, aby se zakalil.
Hřebíky se lišily nejen svou velikostí, nýbrž i ukováním své hlavy, a to podle toho, k
jakým účelům sloužily. Podle své funkce se nazývaly podlažníky, laťové, prkeňáky,
podkováky, zatloukací, vratové, šindeláky, pantováky, rámové, rákosníky, zámkové a
kolejnicové.
Ve starých cenících se vyskytují ještě hřebíky anglické, ruské, francouzské, německé
a saské. Rozdíl mezi nimi spočíval hlavně ve zpracování hlavy. Další druh se nazýval
erární, protože sloužil k podkování koní. Cvokaři vyráběli též drobné hřebíky pro potřeby
obuvníků, zvané štemlované či pifle, které se zatloukaly do podešví bot. Cvočky, jimž se
říkalo slováčkové, se přitloukaly do podkovek mužských a chlapeckých bot.
Pro cukrovary cvokaři vyráběli cvoky pocínované, které sloužily ke spájení
homolových forem. Kdo vyráběl malé hřebíky, nazýval se cvočkař, výrobce středních
hřebíků cvokař a kovář velkých hřebů se nazýval hřebíkář.
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6. Události 20. století

Za první republiky provozoval v obci živnost řezník Václav Tauš, kovář František Jelen
a kramář František Opatrný. Dále zde byly dva hostince, a to Ferdinanda Koppa a
Antonína Lukeše, ve kterém byl i obchod se smíšeným zbožím.
Do roku 1918 měla obec 55 popisných čísel s 347 obyvateli a dále se rozrůstala. V roce
1945 zde bylo 72 popisných čísel. Poté začali občané více dbát na úpravy svých
nemovitostí. Byly prováděny rekonstrukce stávajících budov a vylepšováno vybavení
domácností. Od roku 1960 do roku 2000 bylo postaveno dalších 14 rodinných domů, a
to včetně budovy obecního úřadu, spojené s hasičskou zbrojnicí. V současné době má
nejnovější rodinný dům č.p. 98.
Dne 1. května 1919 byla obecním úřadem, ku příležitosti vzniku republiky, slavnostně
zasazena lípa „svobody“. Lípa byla vysazena na obecním pozemku, před č.p. 25, na pásu
zeleně vlevo cestou od „Konzumu“ na „Hradčany“. Vzhledem ke stáří stromu a jeho
havarijnímu stavu byl nejdříve proveden rozsáhlý řez stromu, a v roce 2010 byla lípa
nakonec bohužel úplně odstraněna.
Dne 15. června 1919 se konaly první volby do obecního zastupitelstva dle
všeobecného hlasovacího práva. Bylo zvoleno 9 členů ze strany dělnické a 3 členové
z rolnictva.
Dne 5. července 1919 byla poprvé v naší obci oslavena památka mistra Jana Husa.
Dne 16. února 1921 bylo v Čechách provedeno sčítání lidu. Sčítacím komisařem byl u
nás řídící učitel, pan Josef Meisner.
Rok 1929 začal velmi silnými mrazy, které vyvrcholily v únoru, kdy bylo místy
až - 35°C. Občané měli velké problémy s vytápěním svých obydlí, vlaky byly redukovány
jen na ty nejnutnější, a přesto měly i několikahodinové zpoždění. Školy v celé republice
byly, po dobu nejkrutějších mrazů, úředně uzavřeny. Ohromné množství sněhové
pokrývky totálně zablokovalo veškerou dopravu v obci. Sníh vydržel až do konce dubna.
V červnu 1934 se rozpoutala velká bouře a jeden z blesků udeřil také do nově
opravené zvoničky. Okolní stromy poškozeny nebyly.
V roce 1936 byl v naší obci ustanoven výbor civilní protiletecké obrany (CPO) a
dvakrát proveden cvičný letecký poplach. Místní občané pro tuto militaristickou akci
měli ale velmi malé pochopení.
Důležitou událostí pro naši obec bylo v roce 1938 zavedení elektřiny, do té doby se
svítilo jen petrolejkami. Přípravné práce probíhaly v zimě, vlastní realizace od března do
srpna, kdy byla, ku příležitosti prvního osvětlení obce, uspořádána slavnostní taneční
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zábava. Přípojky vnitřní i vnější a rozvody po obci prováděla firma „Vačkář“ z Březových
hor. Vnitřní instalace realizovala nejvíce firma „Vedka“ z Prahy.
Za 2. světové války bylo zásobování obcí sice omezené a přídělové, ale každý vždy
dostal svůj určený díl. Kuřáci ovšem docela naříkali a svůj omezený příděl cigaret „Zora“
doplňovali tzv. „domovinou“, doma na zahrádce vypěstovaným tabákem.
Dne 15. listopadu 1941 postihla naši obec velká vichřice, která přišla od východu a
způsobila značné materiální škody. Došlo k vyvrácení či zlomení většiny stromů na celé
přední straně Jivinské hory, což můžete vidět na dobových fotografiích. U některých
domů vzala vichřice i střechu a poškodila i některé stromy přímo v obci, např. u č.p. 54.

V roce 1947 byl v Jivině zaveden telefon, který byl k dispozici v hostinci „U Ferdů“.
V roce 1947 byla velká část občanů zaměstnána stavbou pomníku padlých, který je
umístěn nad zvoničkou. Usiloval o to jak MNV, tak i všechny další organizace z naší obce.
Místní požární sbor ke slavnostnímu otevření uspořádal divadelní představení. V roce
1972 byl stávající drátěný plot vyměněn za dřevěný, byla poražena stará vrba a vysazeny
nové stromky. V roce 2000 byl tento plot vyměněn za nový. V roce 2018 došlo k další
výměně oplocení, porazily se dvě přerostlé túje a došlo k revitalizaci prostoru pomníku.
Z 1. světové války je na pomníku 10 jmen a z 2. světové války naštěstí „jen“ jedno, a
to jméno pana Jaroslava Krále, který byl okupační mocí v roce 1945 popraven
v souvislosti s odhalením ilegálního partyzánského krytu v Újezdě. V roce 1947 mu byl
prezidentem udělen „in memoriam“ Československý válečný kříž.
Jako oběti 2. světové války, ač na pomníku jejich jména nejsou, musíme vzpomenout
také na rodinu starého pana Zapnera, jediného žida žijícího v Jivině. Pan Adolf Zapner
měl před válkou malinký krámek ve starém hliněném domku pod kovárnou v rohu návsi.
Během války byl odsunut i s manželkou do koncentračního tábora, ze kterého se on, ani
jeho žena bohužel již nevrátili.
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slavností otevření pomníku padlých

pamětní deska

Když 2. světová válka skončila, postavili jivinští slavobránu plnou květin a barevných
pentlí. Jelikož se čekalo na Američany, byla brána postavena na západní straně obce, tak
aby mohla vítat vojáky od Olešné. Jediní vojáci, kteří branou projeli, byli sovětští, kteří
ale přijeli z druhé strany, tedy od Komárova a výzdobu proto snad ani nepostřehli.
Po ukončení 2. světové války se na mnoha místech vysazovaly tzv. „stromy svobody“.
Z poválečné doby pochází lípa pod RD č.p. 56 a kaštan nad bývalým rybníčkem u č.p. 66.
Tento rybníček je v současné době zavezen a nově vzniklý volný prostor slouží jako
parkoviště pro osobní automobily.
V roce 1948 byl vedle vázaného trhu s potravinami a šatstvem, zaveden i trh volný,
kde ale ceny byly mnohem vyšší.
V roce 1949 se MNV, za pomoci občanů, zaměřil na dokončení kanalizace a cesty
v místní části nazývané „Průhon“.
V roce 1952 došlo k přejmenování Sokola Jivina na Sokol JZD Jivina. Patronát nad JZD
převzala i požární jednota. Dále byl uzavřen hostinec „U Ferdů“ a v hostinci „U Baslů“
byl vytvořen obchod se smíšeným zbožím.
Krajskou komisí byl na den 19. července 1953 vyhlášen velký boj proti americkému
brouku.
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Dne 30. května 1953 byla
vyhlášena a o dva dny později i
spuštěna měnová reforma, kterou
komunistický režim prezentoval
jako
nutný
úder
proti
„kapitalistickým živlům“.
Její skutečný důvod ale tkvěl v
rozvoji ekonomiky po roce 1948,
kdy se ekonomika vyvíjela
takzvanou ocelovou cestou.
Vznikala ohromná zadluženost
uvnitř národního hospodářství a
tyto tlaky nutně vedly ke
znehodnocení měny a následně k
měnové reformě, která měla v
podstatě formu státního krachu.
Došlo k velkému znehodnocení
úspor obyvatel. Hotovost do
300 Kčs na osobu se měnila
v poměru 1 nová koruna za
5 starých a u vyšších částek byl
poměr 1:50. V poměru 1:5 se také
přepočítaly ceny a mzdy. Nejvyšší
představitelé komunistické strany
ale dostali kurz výhodnější.
Aktiva, jako např. státní
dluhopisy, se škrtla úplně, bez
jakékoli náhrady. Někteří občané
raději své peníze zahazovali, popř.
i pálili. Součástí měnové reformy
bylo i zrušení přídělových lístků na
potraviny a šatstvo, které byly
zavedeny 1. října 1939.
V roce 1954 došlo, vlivem dlouhotrvajících dešťů, k velké povodni. Nejvíce bylo
poškozeno pole u Jalového potoka a mlýn u Procházků. V Komárově se dokonce protrhl
Drátenický rybník. Jelikož byla poškozena i silnice přes Komárov, tak do Hořovic se jezdilo
přes Záluží. V následujících letech docházelo také k dalšímu stavebnímu rozvoji obce.
- 11 -

V roce 1960 bylo vydáno povolení stavby salaše, určené pro 50 ks mladého dobytka.
V roce 1962 došlo k navezení štěrku na komunikaci v „Průhonu“ a na spodní cestu v
„Brance“. Obě komunikace byly zválcovány a „Průhon“ byl i vyasfaltován. V tomto roce
se objevil problém s nedostatkem vhodných kandidátů pro volby do MNV a reálně
hrozilo, že by se naše obec sloučila s obcí Komárov. O této situaci bylo dlouhodobě
jednáno, a nakonec toto sloučení, po jednání se zástupci ONV, doporučila i místní
organizace KSČ. Naštěstí na veřejné občanské schůzi bylo rozhodnuto kandidátku zajistit,
a ta byla nakonec i podána.
V roce 1964 byla provedena rekonstrukce studní v obci, která spočívala v jejich
zakrytí a v instalaci nových pump. Dále byl rozšířen místní rozhlas a opraveny cesty.
V roce 1966 došlo k opravě mostu, přes Jalový potok, u mlýna u Procházků.
Na pozemcích v „Dlouhých dílech“ bylo v roce 1968 na cca 23 ha dokončeno
odvodnění. Tímto bylo umožněno rozorání přilehlých luk a došlo k dalšímu scelení orné
půdy. V tomto roce se dále rozšířilo veřejného osvětlení podél místní komunikace
k autobusové zastávce.
Kdysi v zimě bylo celkem běžné, že podél cest se nacházely velké hromady sněhu a
některé komunikace byly „proházeny“ jen pro pěší, což ukazuje fotografie z roku 1969.

V roce 1971 došlo k opravení hráze rybníčku u Anýžů, který ale v současné době (po
zavezení) slouží jako parkoviště pro osobní automobily. Dále MNV schválil zhotovení
dřevěného pluhu na protahování cest v zimním období. Pluh vyrobil pan Jaroslav
Opatrný, který také poté protahoval párem koní. Následně ho tahal lanem za traktorem
Zetor Super 50, pan Josef Kopp.
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Dne 6.3.1972 se náhle rozjel zabrzděný traktor, který stál u Vokáčů, č.p. 6. Najel do
výkladní skříně prodejny potravin „Konzum“, zničil pult, regály a některé zboží. Při této
nehodě byli zraněny i dvě osoby, které zrovna nakupovaly.
V roce 1973 byla zhotovena nová ocelová dvoukřídlá vrata do hasičské garáže MNV.
Vrata zhotovil František a Václav Ungr z č.p. 70.
V roce 1974 došlo k položení asfaltu na komunikaci II./117 od Komárova až do
Cheznovic. Dne 22.5 byl bleskem zasažen sloup elektrického vedení, který způsobil jeho
požár a poškození vodičů. V tomto roce byl také postaven nový chodník od „Konzumu“
do dolní části obce. V období 1974 až 1978 se v obci dokončovala dešťová kanalizace.
Kolem roku 1976 se na polích, pod naší obcí, realizovala další etapa meliorace a
souběžně s ní nastalo scelování pozemků.
Začátkem května 1982 tehdejší Energetické rozvodné závody Beroun zahájily
přestavbu stávajícího elektrického vedení v obci. Byly zesíleny vodiče, odstraněny
nástřešáky a také různé konzole, připevněné na domech. V obci byly postaveny nové
železobetonové sloupy a transformátor na ocelovém stožáru, umístěný ve středu obce.
Původní trafostanice u RD č.p. 31 byla odpojena. Vlastní monolitická betonová stavba
trafostanice byla odstraněna až v roce 2000, a to pomocí výkonných sbíjecích kladiv.
V roce 1984 došlo v Jivinské hoře, v části zvané „Bzinka“, k požáru cca 1 ha paseky.
Požár byl způsoben předchozím spalováním jehličí a klestí, které následovalo po úklidu
hory a vysazení nových stromků. Oheň byl zpozorován asi za hodinu po odchodu
brigádníků, kdy se vznítilo jehličí a suchý mech v okolí ohniště. Hašení požáru se
zúčastnily sbory z Komárova a ze Zaječova.
V roce 1985 nám ONV Beroun přidělil dotaci na zakoupení betonových panelů
(rozměry 3,6 x 1,8 x 0,2 m) pro zpevnění páteřní komunikace v obci. V roce 1986 byly
panely položeny do štěrkového podkladu. Byl vybourán původní chodník před
„Konzumem“ a nahrazen novým. Zakoupila se nová rozhlasová ústředna, která byla
umístěna do kanceláře MNV. Dále byl položen zemní elektrický kabel pro napájení
televizního převaděče na vrcholu Jivinské hory. Vlastní montovaný ocelový stožár byl
vztyčen dne 30.7.1986 a z bezpečnostních důvodů je na vrcholu opatřen, trvale svítícím,
červeným světlem.
V roce 1990 došlo k vyasfaltování komunikace od „Konzumu“ až k domu č.p. 6.
V roce 1991 došlo k rozšíření rozvodu telefonních linek v obci o dalších 6 účastnických
čísel.
V roce 1995 nastoupila do funkce účetní obce paní Jarmila Balá, která je na obci coby
účetní do současné doby. V tomto roce firma Telecom začala s výkopovými pracemi pro
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pokládku telefonního zemního kabelu. Vzhledem k vlastnostem podloží v obci (převážně
jíl a kámen) se nový telefonní kabel uložil do země jen v dolní části obce a dále již
pokračoval po sloupech nad zemí.
V letech 1998 a 2000 probíhalo asfaltování komunikací ve velké části naší obce.
Stavební práce prováděla firma ILBAU SIBE, která se později přejmenovala na Strabag.
V roce 2000 uspořádal Minikár klub z Komárova republikový závod ve sjezdu
bezmotorových minikár. Start byl u autobusové zastávky a cíl na „rovince“.
V roce 2002 firma Strabag provedla vyasfaltování komunikace k „Procházkům“.
V roce 2005 pan Zdeněk Hlavatý z Komárova provedl rekonstrukci jediného chodníku
v naší obci, kde byla jako finální povrch položena betonová zámková dlažba. Dále firma
„Silniční stavby Praha“ provedla pokrytí většiny panelových cest v obci asfaltovým
kobercem. Na autobusové zastávce byla pořízena nová dřevěná čekárna.
Od 1.1.2006 začal platit nový protikuřácký zákon o zákazu kouření ve školách, kinech,
divadlech, sportovních halách, veřejných budovách a nástupištích. Dále byla v tomto
roce pokácena, po provedení sondáže a posudku, malolistá lípa u zvoničky a dva uschlé
javory ve Vejplánku.
Začátkem června 2006 došlo, po vydatných deštích, k uvolnění svahu, který se
nacházel cca 300 m od mlýna směrem ke Komárovu, tedy v katastrálním území naší
obce. Svah se spolu s vyvrácenými stromy sesunul až na komunikaci Komárov - Zaječov.
Obecní úřad operativně sjednal pracovní četu pod vedením pana Kyselého ze Zaječova.
Následovalo odvezení padlých stromů, vybagrování základů a následná betonáž nové
opěrné zdi a další nezbytné terénní úpravy. Rozmočená zemina byla odvezena do
prostoru horního lomu.
Po dobu uzavírky byla veškerá doprava mezi Komárovem a Zaječovem odkloněna
přes Jivinu a Olešnou. Již 12. června byla silnice opětovně zprovozněna. Náklady akce,
kterou financoval OÚ Jivina, dosáhly výše 180.000 Kč.
V roce 2009 společnost Strabag provedla rekonstrukci křižovatky nad „Konzumem“ a
prostoru před obecním úřadem, včetně položení silničních obrubníků.
V roce 2012 firma „Šíma protlaky“ provedla protlak o průměru 426 mm a položení
silnostěnné ocelové chráničky pod komunikací II./117 u RD pana Cipry, a to z důvodu
vyřešení odvodu dešťových vod z tělesa komunikace a rovněž z menší části obce.
V roce 2014 firma Šindy a.s. realizovala přeložku nadzemního vedení kabelu O2 pod
RD č.p. 54, které bylo nově umístěno do země.
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7. Kronika

Do pamětní knihy obce Jivina začal zapisovat v roce 1919 řídící učitel p. Josef Meisner,
který do ní psal až do roku 1923, kdy byl na základě své žádosti přeložen do Litohlav. Na
jeho místo nastoupil řídící učitel p. Josef Krhounek, který do ní zapisoval až do roku 1926,
kdy byl služebně přeložen do Veselé u Rokycan. Jeho nástupce, řídící učitel p. Josef
Schnitter, do kroniky nezapisoval. Dne 3.11.1929 byl obecním úřadem vyzván p. Jan Kasl,
aby pokračoval v zápisech do obecní kroniky. Na schůzi obecní rady dne 11. března 1932
byl ustanoven nový kronikář, řídící učitel p. Václav Soukup, který ji vedl až do roku 1939.
Po tomto roce byl život v obci ochromen okupací naší vlasti a ani po ukončení 2. světové
války se do kroniky nezapisovalo. V roce 1963 předseda MNV, p. Václav Skala, požádal
p. Josefa Srpa, aby zahájil zápisy do kroniky. Pan Srp se poté snažil získat informace od
starších spoluobčanů, a tak alespoň hlavní události byly následně podchyceny a zapsány
do kroniky. Události v období od roku 1940 do 1945 nejsou zapsány z důvodu výrazného
omezení kulturního i společenského života v obci. V roce 1978, po úmrtí p. Josefa Srpa
(1976), převzal kroniku p. František Vild, který do ní zapisoval až do roku 2009. Po úmrtí
pana Vilda se do kroniky po mnoho let bohužel nezapisovalo, ale důležité události byly
obecním úřadem nadále zaznamenávány.
Novou kronikářku, paní Štěpánku Štochlovou, se povedlo najít až začátkem roku
2018. Kronika byla poté zpětně doplněna o významné události z obce od roku 2010 až
po současnost.
8. Desatero dobrého starosty, které se, z učebnice Občanské nauky pro školy
měšťanské z r. 1936, učili žáci za první republiky:

1. Důvěra občanů tě postavila do čela obce. Být prvním občanem v obci je velké
vyznamenání. Slib sám sobě na svou čest a svědomí, že tuto důvěru nezklameš!
2. Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě volili, ale i těch, kteří tě nevolili. Buď proto
ke všem stejně vlídný a spravedlivý.
3. Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého čestného úřadu příslušníky různých
politických stran, máš v nich spatřovat jen a jen občany.
4. Vynasnaž se podle sil a možností obce usnadnit život starým a chudým a práce
neschopným příslušníkům obce.
5. Podporuj všechno, co napomáhá školství v obci. Nic lepšího nemůžeme přát svým
dětem, ovšem kromě zdraví, než dobré vzdělání.
6. Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje ušlechtilou zábavu a vzdělání
občanům.
7. Máš být upřímným přítelem všeho, co obec zkrášluje, zvelebuje a zlepšuje její
zdravotní úroveň. Zasadit strom na správné místo znamená vykonat dobrý skutek.
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8. Vynasnaž si osvojit si co nejdříve nejdůležitější právní a zákonné předpisy, abys
nezapomněl nic, co by mohlo sloužit obci ku prospěchu.
9. Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým
vlastním majetkem. Když prohospodaříš svůj majetek, bude to Tvoje škoda, ale když
promrháš obecní, ztratíš čest.
10. Dávej obci pěkný příklad nejenom dobrého starosty, ale také řádného občana v
soukromém životě. Jediný tichý příklad mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání!
9. Návrh znaku a vlajky

Při návrhu znaku a vlajky obce je nutno postupovat v souladu se zákonem. Návrh
musí respektovat určitá pravidla, které garantuje heraldik a vexilolog. Návrh znaku a
vlajky pro naši obec vytvořil, začátkem roku 2018, Mgr. Jan Tejkal. Shromáždil veškeré
dostupné historické informace o obci a dle těchto faktů vytvořil několik grafických
návrhů. Ze zpracovaných 7 návrhů zastupitelé obce vybrali 3 nejvhodnější, které byly
doručeny do všech domů v obci se žádostí o vyjádření. Z přijatých odpovědí s převahou
zvítězila varianta uvedená níže, která byla schválena i na zasedání zastupitelstva obce
Jivina dne 2.5.2018. Neprodleně poté byla žádost zaslána do Podvýboru pro heraldiku a
vexilologii, Poslanecké sněmovny ČR. Po schválení proběhne na konci roku 2018
slavnostní udělení znaku a vlajky naší obce, a to předsedou Poslanecké sněmovny ČR.
Znak má tuto podobu „Ve zlatém štítě nad zeleným návrším jsou dvě zkřížené jívové
větvičky přirozených barev provázené nahoře zeleným hřebem.“

Obecná figura dvou zkřížených kvetoucích větviček vrby jívy v tzv. přirozených
barvách představuje výrazné a jasně srozumitelné tzv. mluvící znamení obce, symbol
vyjadřující název obce, který dle toponomastické literatury znamená „jívová porostlina“
a označuje tedy místo bohaté na jívový porost. Zelené návrší vykresluje polohu obce pod
stejnojmenným vrchem Jivina a hřeb odkazuje na místní tradici cvočkařství.
Návrh vlajky obce představuje proporčně modifikované doslovné opakování znaku
„List tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 7:1, žlutý a zelený obloukový sahající do čtyř
pětin šířky listu. Ve žlutém pruhu dvě zkřížené jívové větvičky provázené v horní části
zeleným hřebem. Poměr šířky k délce je 2:3“.
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10. Ochotnické divadlo

V minulosti se v naší obci hrálo ve velké míře ochotnické divadlo, které zaštiťovala
škola s pány řídícími Soukupem a Kasíkem a také místní organizace Junák. Mezi největší
tahouny, co se týká kultury v obci, v minulosti patřil pan Rudolf Kautský.

Dne 3. srpna 1924 sehrála Dělnická tělocvičná jednota první divadlo v přírodě na drahách u lesa.
Hrála se divadelní historická hra s názvem „Tomáš Svoboda“

1956 - nahoře zleva: Ladislav Huml (Debata), Jitka Frantová, Václav Hrabák, Božena Kautská, Václav
Kopp (Trubička), Jarmila Srpová, Bedřich Lukeš, Jiřina Koppová, Josef Kopp, Václav Svoboda, Fr. Kopp,
dole: Miloslav Ungr, Václav Kratochvíl (Dráteník), Fr. Šmíd, Rudolf Kautský, Václav Kopp (Machulík)
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11. Posvícení a masopust

Posvícení se v Jivině slaví vždy třetí neděli po sv. Václavu, tj. po posvícení
v Cheznovicích a v Olešné. Občas se však přihodí, že připadne na stejnou neděli, jako
posvícení havelské (Havel má svátek 16.10), které slaví Komárov. Záleží na tom, na které
dny v týdnu připadnou svátky Václava a Havla. Připadne-li tedy svátek Václava (28.9) na
neděli, tak posvícení v Jivině bude přesně za 3 týdny, tedy 19.10. V pondělí vždy
následuje v místním hostinci „Pěkná hodinka“.
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1956 – stojící zleva: 1. basista Josef Hering, 4. trumpetista Antonín Franta (Hanousek) *, 5. Jan Moulis,
7. Josef Ungr (harmonika), 11. houslista Vlastimil Ungr, v okně Josef Procházka
sedící zleva: 1. saxofonista Bohumil Vokáč (Otík), 2. Ivan Jícha, 3. Václav Müller
*/ Antonín Franta dostal darem od Václava Müllera notový zápis polky s názvem „Jivinská“

2010 – Pěkná hodinka se skupinou KAKR (Kadlec, Kratochvíl)
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Masopust

foceno před hostincem „U Baslů“

1959
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70. léta (kolem roku 1975 – 1977)

2017
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12. Pohledy na obec

č.p. 3

č.p. 25 (zbourán a postaven nový RD)

č.p. 21 (přestavěn)

č.p. 36

č.p. 34
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č.p. 6 (přestavěn)

č.p. 73 – nalevo původní chata p. Josefa Koppa (zbourána a postaven nový RD)
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1941 - RD č.p. 54 – cesta byla rozdělena příkopem, v popředí je vidět studna a za ní padlý smrk

1938 - pohled od Komárova (zkratka pro pěší, která sloužila jako vodoteč)

Komárov - vpravo se nachází smaltovna a vlevo cihelna, za kterou je vidět sokolovna
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13. Život v obci

sklizeň sena

výmlat obilí
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1936 - Konzumní družstvo „Včela“ pořádalo soutěž s draky

1944 – František a Bedřich Šmíd ml.

1980 – sadba brambor u Vildů
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1933

1944 – Bedřich Šmíd st.

1944 - Bedřich Šmíd ml.

vpravo paní Balá (teta „Cvokařová“)

Martina Benetková, R. Vohradský, J. Vohradský, J. Vácha, V. Váchová a Z. Márynka
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14. Výroba dřevěných ptáčků

Pan Bohumil Hrabák z č.p. 54 byl ve své době (polovina 20. století) vyhlášený svým
uměním, které dělal jen pro radost svou a obdarovaných, a to vyřezáváním ptáčků ze
dřeva, které po vybarvení vypadají, i dnes, stále jako živé.

15. Chudobinec

Obecní úřad v Jivině zahájil práce na stavbě obecního chudobince č.p. 58 v roce 1924,
dokončen byl v roce následujícím.
Budova nejdříve sloužila sociálně slabým občanům z obce, po ukončení 2. světové
války i jako kancelář MNV Jivina a také několik málo let jako klubovna pro skautský oddíl.
V roce 1963 odprodal MNV tuto, již pro obec nevyužívanou, budovu manželům
Václavu a Jaroslavě Rambouským, kteří v roce 1968 provedli nákladnou přestavbu
objektu na rodinný dům.
Později prošel dům ještě zásadnější rekonstrukcí a dnes by v současném rodinném
domě původní podobu budovy obecního chudobince nikdo nepoznal.
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16. Kovárna

Dle rozsudku z 27. září 1904 byl československý stát vlastníkem a obec správcem
rodinného domu č.p. 20. V roce 1941 došlo v kovárně k přístavbě verandy a kůlny.
Budova sloužila i jako kancelář OÚ Jivina. V roce 1968 byl obecní domek bývalé kovárny,
později sloužící i jako kancelář JZD, prodán panu Karlu Krabci. Ten dům v roce 1974
prodal RNDr. Františku Anýžovi z Prahy („Počasí“), vědeckému pracovníkovi ČSAV.
V roce 2002 byli majiteli domu manželé Ridrichovi z Bzové a v 2003 ho koupili manželé
Teringerovi z Prahy.

objekt kovárny v době své největší slávy

současná podoba budovy
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17. Obchody v obci

Konzum „Včela“ č.p. 71 byl
dokončen v roce 1931 tehdejším
Konzumním družstvem „Včela“.
Jednalo se o obchodní družstvo,
jehož akcionáři byli i obyvatelé
z obce. Dále následoval převod pod
Spotřební družstvo Jednota. Od
Jednoty prodejnu potravin v roce
1997 odkoupila obec. Vzhledem ke
stavu budovy se ale zastupitelé
v roce 2004 rozhodli budovu
odprodat, a to soukromé osobě,
která v témže roce provedla
nákladnou rekonstrukci objektu
spojenou s vybudováním půdního
bytu. Poté byla nemovitost
prodána a nějaký čas dále sloužila
jako prodejna se smíšeným zbožím.
Obchod u Opatrných č.p. 18 (zbourán v r. 1936 a postaven nový zděný dům)
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Obchod v hostinci „U Baslů“

Obchod u žida Zapnera - pan Adolf Zapner, občan židovského původu, spolu
s manželkou Žofií, měli před 2. světovou válkou malinký krámek ve starém hliněném
domku č.p. 51 pod kovárnou v rohu návsi. Oba byli během války odsunuti do
koncentračního tábora, ze kterého se již bohužel nevrátili. Po jejich smrti domek obýval
pan Václav Kasl, který měl několik dětí. Jeho dceru Annu si vzal za ženu soused, pan
Bedřich Lukeš (syn Františka Lukeše). Spolu měli děti Karla, Lídu a Aninu a bydleli
v původním, napůl dřevěném, napůl zděném, domku č.p. 12. V říjnu 1958 dům úplně
vyhořel pravděpodobně od žhavého popela, který byl vysypáván přímo k domku. Po této
nešťastné události se semkla celá obec a pomohla v rekordní době vystavět nový,
tentokráte již kompletně zděný, dům.

původní dům č.p. 12

v popředí pravděpodobně p. Karel Skala
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Hliněný domek, po židovi Zapnerovi, poté obývali i další občané a časem se celý
rozpadl. V opuštěné zahradě se ještě v 70. letech 20. století říkalo „Židovna“ a rostly tam
ovocné stromy. Zbytky tohoto hliněného domu byly odstraněny panem Pavlem Frantou
(Toníček) z důvodu stavby nového rodinného domu č.p. 83.
18. Kamenolom

Místo, kde se u nás těžil kámen, se nazývá spodní a horní lomy, které byly původně
bez jakéhokoliv porostu, později zarostly trávou, a nakonec i stromy. Obecní úřad v Jivině
převzal lomy do své režie v roce 1924. V lomech se těžil kámen na stavbu domů a dále
drobný štěrk na stavbu a opravu silnic. Těžba se prováděla speciálním kladívkem, později
po dobu několika let pracoval v lomu mechanický drtič, který byl v roce 1971 sešrotován.
Poslední velký lom, který byl v provozu, byl ten až na konci horních lomů. Mezi lomy
býval rybníček k napájení dobytka a malá studánka s pitnou vodou.

1930 – nahoře: František Lukeš (ze vsi), Dominik Huml, dole: Ferdinand Kopp, Václav Novák
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v popředí pohled na horní lomy

19. Naleziště vzácných nerostů

Katastr obce Jivina se řadí mezi bohaté naleziště achátů, hvězdového a železitých
křemenů, které je možno nalézt i na polích v okolí obce. Dále je blízko nás několik lokalit
s výskytem převážně ordovických zkamenělin.
Po cestě z Komárova směrem na Jivinu a Olešnou se nachází významné naleziště
vzácných nerostů. Vpravo od stoupající silnice míjíme lesem zarůstající původní lomy,
které zde dosahují mocnosti až 70 metrů. Lomy obsahují faunu ramenonožců, velkého
druhu Thysanotos primus a Jivinella precedens, jehož jméno je odvozeno od nedalekého
vrchu Jivina. Na východním okraji lesíka, v blízkosti prudkého ohybu silnice, vystupují ve
skalách a starých lomech naleziště rudohnědých silicitů.

achát

wavelit

silicit
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Jivinella precedens

20. JZD
Vyvlastnění půdy, zabavení zvířat, strojů i nemovitostí, to je výsledek kolektivizace zemědělství, při
níž sedláci přišli o všechno, včetně svobody. Dne 21. března 1948 přijalo Ústavodárné Národní
shromáždění několik zemědělských zákonů, které kolektivizaci ve své podstatě zahájily. A ta od základů
proměnila hospodaření na venkově, postihla statisíce lidí a její následky jsou patrné dodnes. Ideu
kolektivizace, zániku soukromého zemědělství, převzali českoslovenští komunisté od Sovětského svazu,
kde ji provedli na většině území v letech 1928 až 1937. Doprovázely ji tam popravy a deportace, násilné
odebírání obilí lidem vedlo k hladomoru. V Československu začala kolektivizace brzy po převratu v únoru
1948, do té doby přitom komunisté tvrdili, že k ní nedojde. Jedno z hlavních hesel, se kterým KSČ vyhrála
volby v květnu 1946, bylo to, že slibovala půdu v rámci pozemkové reformy a zároveň ujišťovala
zemědělce a živnostníky o tom, že soukromé hospodaření a podnikání bude zachováno.
V únoru 1949 byl schválen zákon o jednotných zemědělských družstvech (JZD). První rok probíhalo
združstevňování zvolna, přestože již v dubnu vyjeli mezi zemědělce propagandisté, kteří přesvědčovali
ke vstupu do družstev. Dobrovolně do nich vstupovali převážně jen nemajetní lidé bez půdy. Po roce
existovala jen necelá třicítka družstev hospodařící na sedmi tisících hektarech polností.
S nezájmem sedláků se komunistické orgány rozhodly bojovat nevybíravým nátlakem. Soukromě
hospodařícím rolníkům stát například předepisoval vysoké povinné dodávky obilí, masa a dalších
produktů. Za jejich nesplnění jim hrozilo zabavení zásob, nucené výmlaty, peněžité tresty i vězení. Na
konci nejvýraznější kolektivizační etapy v roce 1953 již existovalo přes šest a půl tisíce JZD spravujících
více než dva miliony hektarů zemědělské půdy. Násilná etapa kolektivizace skončila v roce 1953. Poté,
co ji prezident Antonín Zápotocký v létě 1953 zkritizoval, družstva hromadně opustilo na sedmdesát tisíc
rolníků. Tento odliv zastavila až druhá etapa z let 1955 až 1958, ve které komunisté kromě nátlakových
metod přišli i se snahou skutečně zlepšit situaci družstevníků.

Přípravné práce pro založení JZD byly v naší obci zahájeny v roce 1948. Začalo se s
přesvědčováním zemědělců o výhodě velkovýroby a společné práci. JZD bylo u nás
založeno v roce 1950 a prvním předsedou družstva se stal p. Josef Novák. Hlavní moto
bylo, aby růst zemědělství korespondoval i s růstem průmyslu. Založením JZD začaly
místní organizaci KSČ, která byla plně zodpovědná za chod, tak i MNV a všem dalším
složkám v obci, velké starosti. Sháněli se schopní funkcionáři pro vedení JZD, aby byl
vidět znatelný rozdíl mezi hospodařením soukromým a společným. Výměna jednotlivých
pozemků mezi soukromým sektorem udělala mnoho nepřátel mezi zemědělci, kterých
se výměna týkala. Po první sklizni bylo třeba dokázat, že společnou prací je možno úkoly
lépe a včas zajistit. První zemědělec, který přešel do JZD, byl p. Josef Pekárek. V roce
1948 bylo přistoupeno k rozorávání mezí, aby se na sloučených pozemcích mohlo
snadněji hospodařit. Rozorávání mezí byla pro naši obec velká událost. Konaly se např. i
průvody na místa, kde se meze rozorávaly. Tímto došlo k scelení pozemků, které
spravovalo JZD a vydělení pozemků pro soukromé zemědělce. V této době se řešily velké
spory mezi MNV spolu s JZD a sedláky preferující starý způsob hospodaření.
Velký odpor vůči komunismu projevoval také p. František Saxl, který pocházel ze
zemědělské rodiny. Nakonec byl i odsouzen, pro trestné činy pobuřování proti republice
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a hanobení spojeneckého státu, k trestu odnětí svobody v trvání 2 let. V roce 1952
„družstvo“ jeho rodině sebralo pole, zvířata i techniku a jeho matka musela vstoupit do
JZD. Propuštěn byl na amnestii v roce 1953. Na jaře roku 1968 se snažil dostat svá pole
zpět a začít znovu hospodařit, avšak do Československa vpadla sovětská vojska. Nátlaku
se nepodřídil a později byl podmínečně odsouzen pro narušování socialistického plánu.
V roce 1953 byla kancelář JZD umístěna v budově kovárny. V roce 1955 vystoupil
z JZD p. Josef Svejkovský a muselo se narychlo vyřešit, kam schovat úrodu, neboť
p. Svejkovský měl v obci největší stodolu. Proto se na schůzi rozhodlo o vybudování
seníku o půdorysných rozměrech 11,6 x 24 m. Seník byl vyměřen v červenci a velkou
zásluhou vedoucího JZD p. Hausnera byl dostavěn již v září téhož roku. Velkou pomoc
poskytl n.p. Buzuluk Komárov, který uvolnil pracovní sílu pro betonáž základů.
Dne 29. října 1969 vypukl v seníku, JZD Buzuluk Komárov farma Jivina, požár, který
byl založen malými dětmi. Hašení požáru se zúčastnilo celkem 108 požárníků ze
13 požárních sborů. Oheň se podařilo zdolat až druhý den, kolem 20 hodiny.

V roce 1960 nastoupil do JZD nový předseda, p. Blahovec z Komárova. V roce 1962
přistupovalo mnoho JZD ke slučování a k vytváření větších celků. Projednáváním na
schůzích místní organizace KSČ a na veřejných schůzích došlo ke sloučení JZD Jivina,
Komárov, Osek, Chaloupky, Kleštěnice a Malá Víska pod družstvo s názvem „Buzuluk“.
Nové družstvo mělo výměru více jak 900 ha. Původní JZD Jivina se po sloučení
přejmenovalo na JZD Buzuluk Komárov - farma Jivina. V roce 1975 se dále sloučila
družstva JZD Buzuluk Komárov s JZD Zaječov. JZD po dlouhou dobu provádělo letecké
přihnojování umělými hnojivy a také zajišťovalo hromadný sběr kamene.
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ošetřovatelky dojnic
paběrkování klasů po sklizni obilí
Františka Jelenová, Josefa Hausnerová, Božena Ungrová (Olešná)

sklizeň máku – zleva: paní Hana Hrabáková s maminkou Stanislavou, Josefa Hausnerová, Františka
Jelenová, paní Šlapáková a paní Balá (teta „Cvokařová“)
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obsekávání luk

okopávání brambor

Tatra 111
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21. Vepřín

Výstavba vepřína byla zahájena v roce 1952, kdy byla budova sloužící jako obecní
pastouška č.p. 15 (dokončena na jaře 1927) přeměněna na objekt pro chov vepřů. V roce
1979 JZD Buzuluk u nás ukončilo chov vepřů, a to z důvodu vybudování dvou
velkovýroben vepřů na našem okrese, kdy musely být zastaralé provozovny zrušeny.
V roce 1981 byl nevyužívaný objekt bývalého vepřína prodán novému členovi družstva,
panu Františku Malému, rodákovi z Kvaně. Ten poté objekt přestavěl na rodinný dům.

22. Obecní pastýř

Tradice pasení skotu obecním pastýřem se utvářela od počátku první republiky,
přetrvala celá válečná léta a skončila až v roce 1948. Pastýřem býval většinou chudý
člověk, který bydlel v obecní pastoušce a jehož zdrojem obživy byly naturální dávky
poskytované za to, že prováděl připouštění plemenného býka a za pasení hovězího
dobytka místním chovatelům. Pastva začínala většinou od poloviny května. Oblíbeným
pastýřem byl např. p. Josef Balý, vysloužilý ruský legionář, který pásl od roku 1926 až do
roku 1942. Vyhánění dobytka na pastvu oznamoval pastýř hlasitým vytrubováním na
polnici, a to ráno o 8. hodině a odpoledne o 16. hodině. Po opakovaném zatroubení se
na náves začal sbíhat vypuštěný dobytek ze stájí a pastýř jej mohutným práskáním bičem
srovnal ve stádo, které poté hnal po návsi. Dále na místní komunikaci „Průhon“ až na
obecní draha, která sloužila jako pastviště. Zde pan Balý předal stádo svojí ženě a šel
pracovat do nedalekého lesa. Ke hlídání stáda měli k dispozici cvičeného psa. Odpoledne
prováděly pastvu odrostlejší děti, které se vrátily ze školy nebo z učení. Od roku 1942 do
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roku 1946 byl obecním pastýřem p. Bedřich Šmíd st. Poté, až do r. 1952, byl pastýřem
p. Josef Kopp z č.p. 44, který ale od roku 1948 již pastvu neprováděl. Výsadou pastýře
bylo chození o Štědrém dnu, kdy oznamoval narození Krista. Jako koledu dostával pastýř
od sedláků vánočku, mák, ořechy, jablka a od bohatých sedláků někdy i peníze.
23. Kravín

Zahájení výstavby kravína typu „33“ v akci „Z“ bylo započato v roce 1953 a stavba
byla dokončena v roce 1954. Součástí objektu byly i betonové jímky na močůvku.
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Chov krav byl zrušen po vyhoření seníku (1969) a poté byl kravín, nějakou dobu,
nadále využíván pro chov prasat. Po ukončení chovu prasat (1979) již objekt nebyl
využíván. Po sametové revoluci sloužil jako sklad nábytku a dřeva a dne 5. března 2003
ho zachvátil rozsáhlý požár. Vlivem uskladněného velkého množství nábytku, určeného
k renovaci, bohužel celý objekt vyhořel a po odvezení ocelové krytiny z propadlé střechy
zbyly, a dodnes jsou na místě, jen obvodové cihlové stěny.
24. Drůbežárna

Objekt drůbežárny byl umístěn pod místní komunikací v „Brance“, za budovou bývalé
obecní školy. Montovaná stavba na betonové podezdívce byla zahájena v roce 1959 a
určena byla pro 300 ks slepic. Později sloužila mysliveckému sdružení jako sklad krmiva
pro zvěř, a nakonec byla, firmou JZD Buzuluk Osek, v r. 1984 beze zbytku odstraněna.

zleva: Jan Jelen, Josef Novák (č.p. 52), František Jelen, Vladislav Vokáč
František Anýž, Václav Novák, na žebříku Václav Vokáč.
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25. Oslavy 1. máje

V dobách komunistického režimu se naše obec každoročně „povinně“ zúčastňovala
oslav 1. máje. Z obce se šlo slavnostním průvodem za doprovodu agitační hudby a zpěvu
linoucí se z veřejného rozhlasu. Cílem průvodu bylo náměstí v Hořovicích a později už
„jen“ v Komárově. Cestou se nesly prapory, velkoformátové fotografie „pohlavárů“,
prvomájová hesla, mávátka a další dobové předměty.

1962 - oslavy 1. Máje (XII. sjezd strany KSČ)
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1973 - oslavy 1. Máje, 25. výročí Vítězného února

Karl Marx
- 42 -

Friedrich Engels

26. Zaniklé organizace a spolky

MV NF – Místní výbor Národní fronty vznikl v roce 1949 a jeho hlavní činností bylo
koordinování jednotlivých výkonných složek v obci. Výbor přímo zajišťoval některé akce
v obci, jako je MDŽ, veřejné schůze k otázce mládeže, oslavy 1. máje a k výročí Velké
říjnové revoluce. Svou činnost ukončil v roce 1990.
ČS PO – Český svaz požární ochrany, aktivní složka národní fronty, byl svou činností
zaměřen hlavně na preventivní činnost, ale staral se i o výchovu a výcvik svých členů. Pro
občany pořádal výchovné přednášky, tradiční ples a posvícenskou taneční zábavu.
Brigádnickými hodinami udržoval v pohotovosti požární techniku. Členové se aktivně
zúčastňovali na pracích v akci „Z“.
SSM – Socialistický svaz mládeže byla velmi aktivní organizace, která např. v roce 1977
u nás sdružovala 35 členů, z toho 21 základních. Svaz v té době pracoval pod vedením p.
Karla Skaly. Činnost byla velmi pestrá, „svazáci“ prováděli s pionýry nácviky recitačních
pásem pro různé slavnostní schůze, nácvik besedy pro Staročeské máje, letní a zimní hry
mládeže, organizovali brigády na pomoc JZD Buzuluk, uklízeli prostranství u pomníku
padlých a zajišťovali další kulturní a politické akce v obci.
ČS ČK – Československý Červený kříž ve velké míře pořádal zdravotnické přednášky.
Členové pečovali o starší a nemocné občany, organizovali sběr odpadových surovin,
prováděli nábor dobrovolných dárců krve a zajišťovali různé kulturní akce pořádané
Národní frontou. Pětičlenný výbor pracoval dlouhou dobu pod vedením předsedy
p. Václava Balého st. Organizace zanikla v roce 1992.
SČSP - Svaz československo-sovětského přátelství
OV ČSZ – Okresní výbor Českého svazu žen
VO KSČ – Vesnická organizace Komunistické strany Československa
JHR – Jednotně hospodařící rolník – zemědělec, který odmítl vstoupit do JZD
F. D. T. J. – Federace dělnické tělocvičné jednoty
DVJ – Dohlížecí výbor Jednoty
ČSTV - Český svaz tělesné výchovy
Skautský oddíl pracoval v Jivině po několik let od ukončení 2. světové války. Jako
klubovna mu sloužila budova tehdejšího „chudobince“, kde nyní stojí přestavěný dům
č.p. 58. V klubovně děti vyřezávaly panáky z překližky a dělaly různé jednoduché hračky,
které pak jako Mikuláši a čerti rozdávaly nejmenším dětem. Ze získaných peněz byla poté
financovaná další činnost oddílu.
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27. Sport v obci

V obci v minulosti působilo několik tělovýchovných spolků s různými názvy: DTJ Jvina
(Dělnická tělocvičná jednota), Jednota proletářské tělovýchovy, Junák a Sokol Jivina.
Sokol byl společný i pro Komárov a zajišťoval rekreační tělovýchovu a v místní tělocvičně
prováděl 1x týdně cvičení žactva a dorostu. Dále zde bylo družstvo stolního tenisu
(založeno v r. 1972), které hrálo, až do roku 1980, okresní soutěž.

Vzhledem k tomu, že v naší obci není jediná rovná plocha, na které by se dalo
s rozumnými náklady vybudovat fotbalové hřiště, tak se fotbal dříve hrával, kde se dalo.
Hlavně na louce „na drahách“ pod dráty VN, ve „Vejplánku“ nebo na plácku u hlavní
cesty na Olešnou nad autobusovou zastávkou. V zimě se každý den bruslilo na místním
rybníčku a často se zde také hrával hokej.

nahoře: Jaroslav Kratochvíl, Václav Balý, Miloslav Benetka, Karel Anýž, Josef Svejkovský
dole: Josef Kopp, Stanislav Lysák, Bohuslav Vokáč, Karel Lukeš, Pavel Franta (Toníček)
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nahoře: Václav Anýž, Jaroslav Benetka, Václav Ungr, Pavel Palek
dole: Jaroslav Huml, Jaroslav Balý, Karel Skala, Oldřich Polesný, Jaroslav Křivánek

Někteří z nás také hráli „za žáky“ v sousední obci Olešné.

nahoře: V. Hrabák, Vl. Vokáč, J. Rydrych, Jan Šnajdr, M. Benetka, T. Pos, V. Ungr
dole: D. Kebrle, J. Ungr, J. Svoboda, J. Volráb, B. Rydrych, M. Kratochvíl, J. Tráva, brankář Z. Márynka
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Vejplánek – Hřiště ve „Vejplánku“ bylo postaveno hned po 2. světové válce. V létě se
zde často hrál rekreačně tenis, fotbal nebo nohejbal. Hřiště, vždy když bylo nutné, prošlo
zásadní rekonstrukcí. V roce 1976 byl vybetonován prostor pro antuku a přivedena voda
přes pozemky pana Vilda. V roce 2001 byla provedena další rekonstrukce hřiště, která
proběhla pod patronátem SDH Jivina. Hřiště bylo odvodněno, výrazně zvětšeno,
postavena tréninková zeď a oploceno drátěnkou. Další větší rekonstrukce byla
provedena v roce 2008, kdy došlo k vyzdění nové odrazové zdi, srovnána hrací plocha a
opraveno oplocení, a to za celkovou částku 107.620 Kč. Náklady akce částečně pokryla
získaná dotace ze Středočeského kraje ve výši 60.000 Kč.

2016

Nohejbal

2006

2017
- 46 -

2018

Rallye
V minulosti se přes naši obec jezdilo rallye Příbram a Hořovice. Členové SDH Jivina
zajišťovali pomoc s pořadatelskou službou.

září 2004
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28. Mlýn a vodní pila

Hudečkův mlýn, stojící u Jalového potoka, byl původně dřevěný s šindelovou
střechou a první dochovaná písemná zmínka o mlýnu pochází již z roku 1358. V té době
mlýn ještě nepatřil rodině Hudečků, ale jednalo se o klášterní mlýn. K mlýnu patří cca
50 ha polí a velký kus lesa.
Z historických pramenů víme, že v roce 1614, po výstavbě vysoké pece zvané
Klášterská, byl podán návrh na přeměnu Hudečkova mlýna na hamr s využitím
stávajícího vodního zdroje. Záměr však nakonec nebyl realizován a mlýn zůstal dále
mlýnem.
Dalšími majiteli a mlynáři byli od roku 1581, kdy ho koupil mlynář Tomáš Hudeček od
Anny Zajícové z Leskovce, po několik generací Hudečkové. Byli svobodní, nemuseli
vrchnosti robotovat, ani jinak sloužit. Po vyhoření mlýna a znovupostavení nově již
zděného, ho v roce 1641 koupil mlynář Jiří Prantner.
Poté byli vlastníci mlýna manželé Josef a Magdalena Sýkorovi. Okolo roku 1867 od
nich mlýn koupil mlynář Josef Procházka a dále po několik generací zůstal v majetku
rodiny Procházků.
Dne 25. května 1872 byla na Jalovém potoce velká povodeň, která tento mlýn značně
poškodila a sebrala velké zásoby prken a klád.
K mlýnu patřila vodní pila s jedním katrem, která byla až do roku 1937 poháněna
vodním kolem o průměru 5.73 m. Od poloviny roku 1937 jako zdroj energie sloužila
vodní turbína, a nakonec byl mlýn poháněn elektřinou.
Za 2. světové války mlýn stále fungoval a mlynář Procházka se snažil pomáhat
místním lidem, jak jen to šlo. V době znárodňování majetku, po únoru 1948, přišel na
řadu také majetek „kulaka“ Procházky. Mlýn s pozemky získalo místní JZD a panu
Procházkovi bylo povoleno, po přimluvení obyvatelů obce, ve mlýně zůstat a provozovat,
pod hlavičkou JZD, alespoň pilu.
K mlýnu patřily též hospodářské budovy, pole a lesy. Hudečkův, posléze Procházkův
mlýn, mlel až do roku 1951. Poté sloužil místnímu JZD jako sklad obilí a část strojního
zařízení se využívala ke šrotování.
V roce 1995 daroval mlynář Josef Procházka ml. veškerý svůj majetek nevlastnímu
vnukovi p. Jiřímu Hájkovi.
V roce 2000 umírá ve věku 76 let poslední mlynář z Hudečkova mlýna, p. Josef
Procházka ml. Tím definitivně končí nejen éra mlynářského rodu Procházků, ale i období
činnosti mlynářského řemesla v Hudečkově mlýnu.
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před r. 1964 - Josef Procházka ml., Marie Procházková (Brůžková), x, Josef Procházka
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29. Most u Hudečků

V roce 1995 došlo při velké povodni a následné přívalové vlně k podemletí jedné
podpěry betonového mostu přes Jalový potok, spojující Kleštěnici se silnicí Komárov –
Zaječov. Levobřežní podpora byla mírně podemleta, včetně obnažení základové spáry.
Po zhroucení pravobřežní podpěry spadla nosná konstrukce do koryta potoka a most byl
tedy dočasně vyřazen z provozu. Dno potoka bylo vlivem velkého průtoku prohloubeno
místy až o 20 cm.

Na základě jednání mezi obcí Jivina a Komárov byl most opraven v rámci výstavby
dalších poškozených lávek v k.ú. Komárov. Stavba nového mostu byla zahájena ještě
v roce 1995 s původním termínem dokončení stavby do 31.3.1996. Stavu prováděla
firma ZUD a.s. z Plzně a finální dokončení proběhlo až v květnu. V červenci 1996 byl nový
most následně zkolaudován. Při stavbě byla vybetonována nová pravobřežní podpěra a
původní nosná mostní konstrukce byla opětovně použita.
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30. Vodovod

Přímo v obci, a také v jejím blízkém okolí, sloužilo občanům několik studánek a studní.
Na návsi nad zahradami pod lesem je „Jasanka“ a další studna je pod zvoničkou.
V západní části obce nad kaštanem, směrem k Olešné, se nachází další studna. Studna je
také na louce pod silnici k Olešné (vykopána v roce 1929) a zejména „U studánek“ mezi
4 stromy v poli směrem k Sokolovicům, odkud se dnes čerpá pitná voda pro celou obec.
Když bylo zvláště suché léto a vody byl velký nedostatek, tak voda v obecních
studních byla na příděl. Studny se zamykaly a otevíraly se jen ve stanovenou dobu.
Vydávalo se určené množství vody, zpravidla pouze jedno vědro na osobu a den.
Pod hostincem „U Baslů“ kdysi také vyvěral pramen „U kbelíku“ s pitnou vodou a
s malou studánkou. V některých domech bývala voda i v malé studánce umístěné ve
sklepě. Vodu pro hospodářská zvířata byli hospodáři nuceni dovážet většinou z potoka
nebo ze studní pod "Lomy".
První pokus o zavedení veřejného vodovodu v obci byl již v roce 1926, kdy obecní
zastupitelstvo povolalo hledače pramenů vod, p. Albína Hebdu z Hájů. Ten určil silný
pramen nad RD č.p. 43, kde byla poté do hloubky 27 m vykopána studna, která ale
bohužel nedávala dostatečné množství vody pro zásobování celé obce.
Další studna s dostatkem vody byla vyhloubena na „Trhovce“ v roce 1934, v době
velkého sucha. Obložena byla kamenem a opatřena stříškou. V té době poskytovala
dostatek vody a řešilo se, zda tuto studnu nevyužít jako zdroj vody pro obecní vodovod.

1933 – Václav Novák st., č.p. 68
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1935 – zleva: p. Josef Palek (Brouček), Josef Kopp (Šajn), Bedřich Šmíd ml. a Bohumil Hrabák

Stavba vodovodu
Stavba veřejného vodovodu byla zařazena do plánu okresní svépomocné výstavby
s předpokládaným rozpočtovým nákladem 1.040.000 Kč. Zahrnovala výstavbu vodního
zdroje (2 studny), vodárny se zemní jímkou na 30 m3, 9 šachet, cca 3 km vodovodního
řádu a elektrické přípojky ke studnám v délce cca 350 m.
Dne 30. srpna 1972 byla ustanovena vodovodní komise ve složení p. František Ungr
(č.p. 70), p. Stanislav Kopp (č.p. 31), p. František Vild (č.p. 10) a p. Hynek Kosík (č.p. 39),
který byl pověřen vedením celé stavby. S výstavbou vodovodu se začalo hned ke konci
roku 1972 s tím, že celá akce byla původně naplánována do prosince roku 1975.
Díky značnému pracovnímu nasazení většiny občanů z obce se však termín dokončení
podařilo podstatně zkrátit. Na Vánoce v roce 1973 již poprvé tekla voda. Poté přišlo na
řadu ještě celé množství prací a nutných dodělávek. Slavnostní spuštění čerpadel
provedl dne 23. listopadu 1974 předseda ONV Beroun, p. Jaroslav Ortman. Této
velkolepé akce se dále zúčastnili: p. Jaroslav Ungr – poslanec ČNR, p. František Křivánek
– poslanec SK NV, Ing. Jaroslav Vlach – poslanec ONV a dále také 55 občanů z obce.
Při stavbě vodovodu bylo celkem odpracováno 16.754 brigádnických hodin, během
kterých bylo položeno 2.700 m potrubí hlavního řádu. Vodou bylo v té době zásobováno
75 domácností, tedy 96 % všech domů v obci.
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Jako zdroj pitné vody pro naši obec slouží dvě studny, které byly ručně vykopány
v místech, kde se nacházela původní studna „U studánek“. Jsou staticky zajištěny pomocí
skládaných betonových třídílných skruží o vnitřním průměru 1.5 m a hloubky u jedné
studny 4 m a u druhé 6 m. Na dalších cca dvou metrech, kde jsou ponořena čerpadla, je
průměr studen o něco menší. Studny jsou umístěny cca 17 m od sebe, ve spodní části
jsou, z důvodu vyrovnávání hladin, vzájemně propojeny trubkou a u spodní studny je
vytvořen přepad. Před kolaudací, při zkouškách studní, byla zjištěna vydatnost cca 3 l/s.
Tato hodnota byla násobně více, než byla průměrná spotřeba vody v obci, a to studny
ve své době zásobovaly pitnou vodou prasečák i kravín. Kvalita čerpané podzemní vody
je vysoká a voda se upravuje jen dávkováním roztoku chlornanu sodného. Povolený
odběr ze studní je 13.400 m3 vody za rok. V současné době se průměrná spotřeba vody
pohybuje kolem 8.000 m3 za rok, tzn. cca 22 m3 za den.

1973 – Jan Jelen, Václav Hrabák, Josef Svejkovský (Trýbl), František Jícha, Václav Hrabák ml., Karel Anýž,
Vladimír Huml, Václav Kopp (Trubička), Václav Balý, Bohouš Hošek, Pavel Palek, Václav Ungr, Jitka
Frantová, Luděk Hrabák, Jarmila Srpová, Stanislav Malecký, Jaroslav Huml
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Při slavnostní schůzi byli vyznamenáni nejlepší brigádníci. Čestné uznání za svoji práci
převzali OVHS (Okresní vodohospodářská správa), MO SSM Jivina, Ing. Jaroslav Vlach,
Hynek Kosík, Václav Balý ml., Václav Hrabák, František Huml, Jan Jelen, František Jícha,
Oldřich Král, Josef Kopp, Václav Kopp, Irena Koppová, Josef Novák, Jarmila Srpová, Josef
Svejkovský, Václav Ungr a Václav Vokáč.

Po úspěšné kolaudaci byl celý vodovod majetkově převeden na státní organizaci
Vodovody a kanalizace Beroun.
Z důvodu častých poruch ve spodní části obce došlo v roce 2013 k výměně praskající
části hlavního řádu. Společnost VAK Beroun zvolila bezvýkopový způsob pokládky, a to
pomocí strojního ražení a protažení speciální silnostěnné plastové trubky.
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V roce 2010 se začaly
objevovat první problémy
s kvalitou dodávané vody, kdy
docházelo k jejímu zakalení.
Voda byla naštěstí stále
zdravotně nezávadná, zákal
byl způsoben jen vniknutím
povrchové vody do studní a
také přes rozpadající se
skruže. Sanace obou studní
proběhla v roce 2016 a
spočívala ve vyvložkování
původních betonových skruží
pomocí velkých plastových
rour a následnému obsypání
kačírkem. Dále došlo k obnově
vystrojení studní, včetně instalace nových čerpadel.
V roce 2017 se začal projevovat zdánlivý nedostatek vody a s ním spojené výpadky
v dodávkách vody, a to hlavně u výše situovaných domech v obci. Společnost VAK
Beroun byla nucena do akumulačního zásobníku umístěném ve vodárně opakovaně
dovážet vodu pomocí automobilových cisteren. Několikrát byl vyhlášen i zákaz zalévání
a mytí aut. Po delším zkoumání a hledání příčiny tohoto stavu se podařilo najít problém,
a to naštěstí jen v poškozené přívodní ocelové trubce umístěné přímo pod vodárnou,
která se u ní napojuje na plastové potrubí vedoucí ke studnám.
I přes celosvětový problém se snižováním hladiny spodní vody a s celkovým úbytkem
vody v krajině je a v minulosti vždy byl u nás vody stále dostatek. Přepadem ze studní, a
to i v období dlouhotrvajících horkých letních období, stále vytéká pitná voda.
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od roku 1975 v Kč za 1m3

31. ČEZ – posílení sítě NN

V roce 2013 se společnost ČEZ a.s. po několikaletých přípravách a složitých jednáních
mezi obcí, stavebním odborem MěÚ Hořovice a občany, a to hlavně z důvodu nalezení
vhodného místa pro novou trafostanici, rozhodla o posílení stávající rozvodné sítě
nízkého napětí. Jednalo se o docela velký projekt, při kterém došlo k rozkopání poloviny
obce a k položení nového zemního VN kabelu od stávající trafostanice k nové, umístěné
nad rybníčkem. Součástí projektu bylo i zrušení části stávajícího nadzemního vedení NN,
včetně realizace nových přípojek k RD podél tohoto nového vedení. Paralelně s kabely
pro ČEZ jsme položili i nové zemní kabely pro veřejné osvětlení a rozhlas.

Nová trafostanice, jejíž barvy byly zvoleny tak, aby korespondovaly s barvou fasády a
střechy výše umístěného RD.
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32. Osvětlení obce

Světla v naší obci byla v minulosti přidávána vždy dle aktuálních potřeb občanů a také
v závislosti na volných finančních prostředcích v rozpočtu obce. První veřejné osvětlení
bylo postaveno v roce 1968, kdy se povedlo sehnat 15ks výbojkových světel
z n.p. Buzuluk Komárov. Lampy byly umístěny většinou na původní sloupy elektrického
vedení a některé byly připevněny i přímo na fasády nemovitostí. V roce 1971 bylo v obci
rozmístěno celkem 19 světel.
Vzhledem k předpokladu velké úspory (skoro nulové servisní náklady a výrazně nižší
spotřeba elektrické energie) jsme se rozhodli provést v obci výměnu všech lamp
veřejného osvětlení za světla založená na LED technologii. Do této doby bylo v naší obci
několik různých typů světel, a to převážně výbojkového typu (rtuťové i sodíkové) a nověji
instalovaná světla byla zářivkového typu.

současné rozmístění světel VO (4 okruhy)
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Výměna světel probíhala v několika etapách, a to v roce 2013 v souvislosti s
pokládkou nového kabelového podzemního vedení společností ČEZ a.s., kde zemní a
elektrikářské práce prováděla firma Energon Dobříš, s.r.o. LED světla byla instalována na
trase od nově umístěné trafostanice (nad rybníčkem) směrem k trafostanici původní,
umístěné ve středu obce.
Další instalaci 5ks LED světel, včetně nových ocelových pozinkovaných sloupů, podél
komunikace v „Brance“, provedla v roce 2015 firma Dušana Kubovčiaka z Oseka.
Poslední etapa výměny světel proběhla v roce 2017, kdy na základě uzavřené
smlouvy se společností Sunnymont s.r.o. (Hostomice) o zajištění veřejného osvětlení
proběhl finální přechod na osvětlení LED technologií v celé obci. Smlouva byla
podepsána na dobu určitou (15 let) a spočívá ve výměně zbylých světel za LED a v
zajištění servisu osvětlení. Obec platí za správu veřejného osvětlení ročně 21.800 Kč bez
DPH, tedy dokonce částku nižší než dříve za spotřebovanou energii u původních světel
(13.500 kWh). Platba za elektřinu u tohoto odběrného místa jde na vrub společnosti
Sunnymont. Aktuální roční spotřeba elektrické energie (40 světel) se po přechodu na
technologii LED nyní pohybuje kolem 4.000 kWh, tzn. pouze jen 30 % původní spotřeby.
33. Skládka komunálního odpadu

V katastru obce Jivina, v místě zvaném „Lomy“, byla v minulosti v provozu skládka
tuhého komunálního odpadu, stavební sutě a zeminy, pocházející výhradně z naší obce.
Skládkování bylo OÚ Jivina zahájeno v roce 1980 a byl stanoven přesný čas možného
ukládání odpadů. Přístup ke skládce byl oplocen a uzavřen vjezdovými vraty. Svoz
odpadu byl prováděn obecním vozidlem Multicar, a také i našimi občany pomocí
přívěsných vozíků či stavebních koleček. Celkový zavezený objem skládkového prostoru
je odhadnut na cca 10.000 m3.
Z důvodu změny zákona o ochraně životního prostředí musela být skládka k 1.1.1995
uzavřena. Dále již byla navezena pouze zemina pro potřeby rekultivačních prací.
Rekultivace byla, po vydání kladného stanoviska Referátu životního prostředí ONV
v Berouně k projektu rekultivace skládky, zahájena počátkem roku 1996 a dokončena
v měsíci srpnu téhož roku. Spočívala v navezení zeminy o výšce 25 cm a poté těsnící
vrstvy o výšce 60 cm vytvořené jílovým těsněním. Nad těsnící vrstvou byla provedena
rekultivační vrstva z hlinité zeminy o výšce cca 100 cm.
Po uzavření skládky se komunální odpad i nadále odvážel pomocí obecní Multicary a
byl ukládán do kontejneru, umístěného na tělese původní skládky. Kontejner byl po
zaplnění odvezen na skládku Hrádek v Hořovicích.
Nyní je svoz komunálního, separovaného, nebezpečného odpadu a elektrozařízení
pro zpětný odběr zajišťován společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
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34. Paragliding

Dřevěná rampa na vrcholu Jivinské hory (612 m n.m.) sloužila v minulosti pro
paragliding. Vlivem silných vzdušných proudů vznikající za Jivinskou horou několik
paraglidistů „přistálo“ v hustém lesním porostu. Bylo zde i několik vážných úrazů. Z
tohoto důvodu byly starty později zakázané, rampa byla již nadále nevyužívaná a sloužila
hlavně jako vyhlídková plošina pro turisty. Za určitý čas bez údržby dokonaly hnilobné
procesy dílo zkázy a po čase „zmizela“ i vlastní ocelová konstrukce rampy.
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35. Zvonička

Občané naší obce byli v dřívějších dobách pravděpodobně chudobní a neoplývali
velkým majetkem. Proto asi nebyl u nás podle zvyklostí postaven kostel ani kaple. A tak
jedinou sakrální stavbou, odkazující na křesťanství, je zdejší zvonička. Kdy byla
postavena, není bohužel známo.
Zvonička je umístěna v horní
části návsi, okolo stojí vzrostlé
kaštany a dříve tam byla ještě
malolistá lípa. Samotná zvonička
je poměrně zachovalá stavba,
postavena z kamene, vnitřní
klenba je z pálených cihel.
Konstrukce střechy a zvonice je
dřevěná. Střecha byla původně
šindelová a na konci 30. let 20.
století byla při opravě zvoničky
pokryta pozinkovaným plechem.
Od roku 1942 není na zvonici
zvon, který musel být odevzdán
za 2. světové války pro účely
vyzbrojování německé armády.
Po ukončení války se zástupci
obce snažili zvon najít a navrátit jej zpět, ale nepovedlo se ho již nalézt.
Zvonička v minulosti sloužila občanům hlavně k poledním a večerním modlitbám a
v případě požáru či jiné živelné pohromy k shromáždění občanů. Dále se zvonila poslední
hodinka při úmrtí občana a při pohřbu. Do odvezení zvonu zvonil p. František Jelen, mistr
kovářský a podkovářský.
V roce 1972 byla zvonička opravena a zhotoven nový plot s betonovou podezdívkou.
V roce 2000 byla panem Josefem Korfem na zvoničce odstraněna zvětralá omítka a
nahrazena novou. Dále byl pořízen nový plot a p. František Šmíd provedl finální nátěr
střechy a stěn zvoničky. Další rekonstrukce proběhla v roce 2018.
Kromě výše uvedeného sloužila zvonička také o velikonočních svátcích. Křesťané věří,
že o Velikonocích na Zelený čtvrtek odletí zvony do Říma, a tak všechny zvony na
kostelích, kaplích i zvoničkách na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu zmlknou.
V těchto dnech nahradilo hlas zvonů „řehtání“ pomocí řehtaček a kolovratů. Tyto
přístroje vydávaly zvuk tím, že přes ozubené dřevěné kolečko poskakoval dřevěný
plátek, který vydával velmi hlasitý klapavý zvuk.
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Samotné řehtání byl jakýsi náboženský obřad. Začalo se v poledne na Zelený čtvrtek
a pokračovalo se večer. Dále se řehtalo v poledne a večer na Velký pátek a časně ráno a
v poledne na Bílou sobotu. Před zahájením řehtání se občané sešli u zvoničky a na povel
nejstaršího občana vstoupili dovnitř. Zde všichni poklekli a pomodlili se modlitbou
„Anděl Páně“. Po modlitbě se před zvoničkou všichni seřadili v průvod a za pochodu
směrem ke škole zahájili „řehtání“. Po přibližně 20 m přestali a začali zpívat velikonoční
píseň:
„Na Zelený čtvrtek, pána Ježíše ukřižovali,
Na Velký pátek do hrobu dali,
na Bílou sobotu z hrobu vyndali.
A ty zlostný Jidáši, cos to učinil,
že jsi svého mistra Židům prozradil.
Přebývej ty s čertem ďáblem, až na věky věků amen.
Po dozpívání této sloky se znovu rozezněly řehtačky. Poté se došlo k domu č.p. 12, za
kterým stál dům s obchodem č.p. 51, který vlastnil občan židovského původu pan Adolf
Zapner s manželkou Žofií a pokračovalo se další slokou:
Židé nevěrní jako psi černí,
vykopali jámu Ježíši pánu.
Za to musí oni v pekle hořeti,
s Luciferem ďáblem tam přebývati.
Přebývejte s čertem ďáblem,
až na věky věků amen.
Tento rituál se opakoval po celou dobu, než se obešla celá obec, dolní i horní část,
což trvalo téměř hodinu. Když se průvod vrátil zpět ke zvoničce, znovu se všichni
pomodlili a rozešli se domů. Přestože za tento úkon nedostával nikdo žádnou odměnu,
a to ani v podobě koledy či něčeho podobného, byla účast na tomto průvodu vysoká a
každý se na příchod Velikonoc, a na řehtání, moc těšil.
Nejmenší účast byla ráno na Bílou sobotu, kdy se dodržoval zvyk umytí se v proudící
vodě. A tak největší otužilci vstávali ráno hned po rozednění, sešli se u zvoničky a
společně došli dolů k Jalovému potoku pod Kleštěnici a tam provedli očistu těla
v chladné proudící vodě.
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36. Křížky

• U cesty směrem ke mlýnu u Procházků
stával, až do padesátých let 20. století, mezi
dvěma stromy, křížek, který byl vandalstvím
zničen a nebyl politický zájem jej obnovit.
Celé generace našich dědečků a babiček se
tudy ubíraly na své poslední cestě
v pohřebním voze na hřbitov v Zaječově. Tady
se průvod zastavil a než rakev opustila rodnou
Jivinu, celý průvod se zde za zemřelého
společně pomodlil. Symbol křesťanství byl na
přelomu 20. a 21. století obnoven rodákem z Jiviny, Doc. RNDr. Josefem Jelenem.

• Pod zvoničkou se nachází
další křížek, který byl v minulosti
také „odstraněn“. Dnešní křížek
pochází ze zaječovského hřbitova,
odkud byl v 70. letech 20. století
„odstraněn“ a čekal na půdě domu
Doc. RNDr. Jelena na vhodnou
dobu k jeho znovupostavení.
• Další křížek nechal postavit v roce 1930 p. Balý z č.p. 5. Křížek stál na mezi v polích,
kousek od školy, na místě, kde 5. června 1930 blesk zabil jeho manželku Josefu, když se
vracela z pole. Žena nesla na zádech nůši se svou dcerou, která naštěstí bez úhony
přežila. Při rozorávání mezí a provádění meliorací kolem roku 1976 musel být však křížek
přesunut ke kamenné hradbě u cesty, ale patrně se podstavec poškodil a mráz jej později
roztrhal. Zůstal jen kříž, který byl poté darován do muzea v Komárově.
- 64 -

37. Obecná škola

Na zdejší škole č.p. 16 se začalo vyučovat 15. ledna 1883. Před tím byla obec
přiškolena k Sv. Dobrotivé. Škola byla tehdy pouze jednotřídní. Budova školy původně
sloužila jako hostinec.
V roce 1881 koupil tuto usedlost, ve veřejné dražbě, p. Jakub Brandejs z Komárova.
Ještě téhož roku ji od něho odkoupil obecní výbor za 3.450 zl. Dne 9. září 1910 byla
výnosem zemské školní rady č. 47212 škola rozšířena na dvoutřídní. V roce 1919 zastával
pozici řídícího učitele p. Josef Meisner.
O prázdninách v roce 1920 byla školní budova opravena a pokryta novými taškami.
Opravu nákladem skoro 24.000 Kč provedl zednický mistr, p. Hrdlička z Hořovic.
Dne 25. srpna 1925 udeřil blesk do štítu přístavby školy. Na stropě a stěnách záchodů,
spižírny a kuchyně strhal omítku a v kuchyni vytvořil otvor ve zděném komínu. Dále se
na záchodech a v kuchyni rozbily okenní výplně.
V roce 1928 došlo opět k úderu blesku do školy, kdy byla zasažena a omráčena choť
řídícího učitele Jana Kasla. Dále byly v tomto roce pořízeny nové moderní lavice.
V roce 1933 byla provedena oprava vnějších i vnitřních stěn budovy. Venkovní stěna
byla opatřena „brizolitovou“ omítkou a byla nainstalována nová okna s možností větrání
v horní části oken. Náklad na opravu činil 6.000 Kč.
V roce 1934 byla před školní budovou zřízena zahrádka, a to z důvodu, aby byla nová
fasáda ochráněna před poškozením. V roce 1935 pořídila místní školní rada nové
podlahy do obou tříd a jedné místnosti bytu řídícího učitele.
V roce 1938 byla provedena přestavba školní budovy nákladem 20.000 Kčs. Byl zřízen
kabinet a záchody byly rozděleny pro chlapce a dívky. Od 1. září 1938 byla zrušena druhá
postupná třída a škola se opět stala pouze jednotřídní.
V roce 1956 odešel řídící učitel, p. Karel Kasík, na nové působiště do Hořovic a na jeho
místo nastoupil p. Štochl, učitel z Hořovic. Ten ve škole vydržel pouhý jeden rok a v roce
1957 ho nahradila, toho času slečna, Anna Kubínová.
Ke zrušení vyučování na zdejší škole došlo v roce 1962, kdy děti přestoupily do
Základní školy v Komárově.
V roce 1966 byla jedna třída budovy školy přestavěna na dvě obytné místnosti. V roce
1972 koupilo budovu školy JZD.
V roce 1975 budova školy opět mění majitele, kdy ji kupuje n.p. Buzuluk Komárov.
Ten budovu přestavěl na dva samostatné byty. Poté byla budova bývalé školy prodána
soukromé osobě.
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kolem r. 1942
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1935 - nahoře: Miterbachová Marie, Štiková Vlasta, Hrabáková Marie, Frantová Růžena, Frantová
Alena (sedláka ze vsi), Hrabáková Marie, Nováková Růžena, Srpová Božena, Nováková Jiřina, Frantová
Aloisie, Štěpničková Hedva, Štiková Marie, Frantová Marie
uprostřed: Šmídová Helena, Opatrná Marie, Kleknerová Věra, Ungrová Anna, Hrabáková Božena,
Hošková Růžena, Tenglová Olina, Srpová Věra, Koppová Růžena, Balá Marie, Humlová Anna, Kučerová
Marie
3. řada sedící: Kopp Rudolf, Vild František, Svejkovský Josef, Franta František, Huml František, Šmíd
Jiří, Balý Antonín, Franta Jindřich, Hrabák Josef, Novák Václav, Opatrný Josef, Franta Miloslav, Novák
Vladimír, Huml František, Novák Miroslav, Huml Jan, Franta Jaroslav, Král Oldřich, Franta Karel
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38. Narození trojčat

Dne 7. 2 1935 se manželům Růženě a Václavu Koppovi z domu č.p. 70 narodila zdravá
trojčata, která dostala tato jména: Standa, Pepík a Venoušek. Doma je už netrpělivě
čekala 7 letá sestřička Růžena Koppová, později vdaná za Františka Ungra.

Ten „nejhodnější“ z nich, Venoušek, již bohužel do 2. třídy nenastoupil. Zemřel na
začátku letních prázdnin v roce 1942, pravděpodobně z důvodu následku úderu do hlavy
při sáňkování.
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39. Výstavba MNV

Obecní úřad původně sídlil v kovárně č.p. 20, za 2. světové války to oznamoval
plechový, oválný, česko-německý nápis. Poté se přesunul, včetně knihovny, do budovy
č.p. 58, původně sloužící jako chudobinec, která je umístěna těsně pod Jivinskou horou.
Obecní úřad se staral o
potřebné věci, jakými
byly např. prodej dřeva
z obecního lesa, prodej
lomového kamene a
štěrku
z obecních
lomů,
pronájem
pozemků, palouků a
políček těm, kteří
neměli svoji půdu, a
přesto drželi krávu
nebo např. jen kozy.
V roce 1956 došlo
v n.p.
Buzuluk
k bourání
starých,
nepotřebných budov a
použité cihly byly
přiděleny naší obci pro
stavbu nového MNV a požární zbrojnice. Vlastní stavba začala počátkem roku 1957 a již
26. července byl hotov zemní výkop. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1958 a poté
se začalo s elektrickou instalací a s podbíjením stropů. Jelikož občané byli již unavení
prací v akci „Z“ (stavba seníku, kravína, vepřína, úpravy cest, …), byl počet občanů
pracujících na dokončení stavby, a to i ze strany členů požárního sboru, bohužel již
docela malý. K vybetonování podlahy požární zbrojnice proto došlo až v roce 1961.
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V roce 1963 slavila naše obec 40 let trvání Čs. svazu požární ochrany. Součástí těchto
oslav bylo i předání budovy MNV, společně s požární zbrojnicí, veřejnosti. Slavnostní
otevření MNV a zbrojnice proběhlo dne 23. června 1963. Při slavnostní schůzi zemřel,
náhle raněn mrtvicí, p. Josef Palek, otec 4 dětí.
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40. Rekonstrukce OÚ

V roce 2006 došlo s podporou Středočeského kraje (dotace 78.000 Kč) k rekonstrukci
rozvodů elektrické energie firmou ELKOM z Komárova, spojené s instalací akumulačního
vytápění. Dále se budova
vymalovala, zakoupil se nový
nábytek a položily se
podlahové krytiny. Celkové
náklady
byly
ve
výši
138.940 Kč. V roce 2009
firma
Miroslava
Jíchy
vyměnila střešní krytinu. Na
akci jsme získali dotaci ve výši
200.000 Kč ze Středočeského
kraje z Programu obnovy
venkova (POV) a celkové
náklady byly 339.831 Kč.
V roce 2014, po získání dotace ve výši 639.709 Kč z OPŽP ze SFŽP 50. výzvy, mohlo
dojít k finální rekonstrukci budovy. Vyměnily se vstupní vchodové dveře, původní
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špaletová okna se nahradila za plastová s izolačním trojsklem a plechová dvoukřídlová
garážová vrata byla vyměněna za sekční s dálkovým otevíráním. Dále se, položením
minerální vaty, zateplila nepochozí půda a obvodové stěny pomocí 16 cm silného šedého
polystyrenu. Kompletně se vymalovaly vnitřní prostory, opravily se omítky v zasedací
místnosti a ve sklepě. Vytápěcí soustava zůstala původní, tedy elektrická akumulační
kamna. Celkové náklady rekonstrukce byly 1.061.508 Kč.

V roce 2015 firma CMS Consulting s.r.o. umístila na střechu OÚ a hostince „U Baslů“
WIFI antény pro možnost placeného bezdrátového připojení našich občanů k internetu.
Na konci roku 2017 byla vytvořena zpevněná plocha se zámkovou dlažbou spojená
s instalací ocelového žebříku určeného pro sušení požárních hadic našeho SDH Jivina.
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41. Obecní knihovna

Obecní knihovna (dříve Místní lidová knihovna) se v naší obci nyní nachází
v 1.NP budovy obecního úřadu a disponuje menším knihovním fondem, který je v rámci
finančních možností obce a potřeb čtenářů doplňován novými tituly.
Místní lidovou knihovnu vedla od roku 1977 paní Marie Vildová. Činnost knihovnice
ukončila až v roce 1992, kdy vlivem souběhu více funkcí (zástupce starosty) ji již nezbýval
volný čas.
Obecní knihovna byla obnovena až v druhé polovině roku 1994, ale nebyla občany
příliš navštěvována. Novým knihovníkem se stal pan František Vild.
V roce 2008 došlo za přispění Středočeského kraje ve výši 20.000 Kč k zakoupení dvou
počítačů a v roce 2018 k pořízení 2ks nových regálů, obalů na knihy a dalšího počítače
pro knihovnici.
V současné době jsou v knihovně k dispozici dva počítače s připojením na internet,
které jsou dostupné široké veřejnosti. Knihovna je otevřena každý pátek v odpoledních
hodinách a knihovnicí je od roku 2011 paní Dana Vohradská.
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42. Vítání občánků

Obecní úřad v Jivině, na základě souhlasu rodičů nově narozených miminek,
pravidelně pořádá vítání občánků. K tomuto účelu dobře slouží nově opravená zasedací
místnost v 1. NP budovy OÚ, popř. prostory obecní knihovny.

2016

2017

2018
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43. Staročeské máje

Jedním ze zvyků našich předků byla oslava nejkrásnějšího měsíce v roce, měsíce
května. U nás byly Staročeské máje poprvé zavedeny v roce 1948 bývalým Svazem české
mládeže na popud místního občana p. Josefa Ernesta. Z důvodu plánované odlišnosti od
okolních obcí, kde se tancuje Česká beseda, se rozhodlo, že se u nás bude tancovat
Československá sokolská beseda. Od roku 1984 se u nás máje, až na výjimky, každoročně
konají vždy 1. května. Den před konáním oslav se postaví máj, která se dříve stavěla
pomocí žebříků, klád, provazů a háků. Později docházelo k postavení máje pomocí
zadního čela korby nákladního automobilu, na kterou se máj ručně položila a pomocí
pomalého couvání došlo k jejímu postavení. V poslední době je z bezpečnostních
důvodů již povoláván jeřáb.
Místo, kde se tancovala beseda,
se v minulosti měnilo vždy podle
toho, kde stála máj. Ta byla nejdříve
umístěna ve spodní části obce nad
RD č.p. 13, později pod rybníčkem,
kde se máj porážela přímo do vody.
Po rekonstrukci rybníčku (betonové
břehy a ocelové zábradlí), provedené
v akci „Z“, se máj přesunula nad
prodejnu potravin „Konzum“, kde se
tancuje beseda do současné doby.
1952 - s cigaretou Jaroslav Franta (uhlíř)

1956 - dům Augustina Hausnera a původní stodola u hostince „U Baslů“
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nahoře: Miloslava Nováková, Anna Balá, Anna Koppová, Jaroslava Rambouská, Marie Vokáčová
dole: Božena Kautská, Vilma Hrabáková

1972 - nahoře: Vladimír Huml, Karel Skala, Oldřich Polesný, Václav Hrabák
dole: Václav Ungr, Jaroslav Balý, Václav Novák, Luděk Hrabák, bratři Kleknerovi
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1977 - Marie Svobodová (Šmídová), František Charvát (Kostelník), Jarmila Šenkýřová (Opatrná),
Libuška Vokáčová (Ungrová), Vilma Svobodová (Hrabáková)

6. června 1986 - Suché máje
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1988 - omladina v kočáru - Vladislav Vokáč, Zdeněk Márynka, Romana Svobodová, Michal Benetka,
Václav Ungr, Alena Ernestová (Frantová), Václav Hrabák, Jiří Svoboda

2018
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2018 - dětská radost

44. Turistický spolek

Jedná se o sdružení místních občanů, jehož členy jsou i občané „přespolní“. Mezi
pravidelné akce, které turisté pořádají, patří např. Novoroční pochod na Jivinskou horu
spojený s opékáním špekáčků, Popovejšání vajec, letní posezení s grilováním, apod.

1.1.2018
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45. Hostinec „U Ferdů“

Hostinec v č.p. 31 se jmenoval po Ferdinandu Koppovi (1874 – 1963), který ho
posléze převedl na svého syna Václava Koppa. Již v roce 1924 vznikla mezi Tělocvičnou
Jednotou Sokol v Komárově, odbočkou jivinsko-olešenskou, dohoda o propůjčení sálu v
hostinci pro účely pravidelného cvičení, schůzí, přednášek, besídek a zábav za roční
nájemné 200 Kč. Původně byl hostinec jen s malým sálem, který byl výrazně rozšířen v
roce 1931. V roce 1933 byla, na druhé straně hostince, postavena dřevěná stodola.
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Ungr, Amalie Koppová, Josefa Pechačová, Ferd. Kopp, T. Hrabák, Klimeš

Ferdinand Kopp

Amálie Koppová, Vilemína Hrabáková, Ferdinand Kopp, paní Křenová, Václav Kopp a Irena Koppová

Hostinec „U Ferdů“ byl uzavřen v roce 1952 z důvodu nesouhlasu rodiny Koppů se
vstupem do nově vzniklého JZD. Poté jeho sál sloužil pro potřeby MNV (divadlo, besídky),
přičemž MNV platil pouze za spotřebovanou elektřinu. Později, až do roku 1995, sloužil
sál také pro Sokol (tělocvična a ping pong) s nájemným 600 Kč za rok.
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46. Hostinec „U Baslů“

Dům č.p. 8 byl postaven v roce 1886 a původní majitel byl hostinský, s přezdívkou
„Basl“, p. Antonín Lukeš st. (zemřel v roce 1929). Ten v roce 1924 přenechal hostinec
svému synovi, rolníkovi Antonínu Lukešovi ml. (nar. 1886, zemř. 1970) a jeho manželce
Anně (rozená Pelikánová, nar. 1894, zemř. 1974), kteří byli oddáni v roce 1919 a měli
spolu dvě dcery, Annu a Marii. Budova sloužila také jako obchod se smíšeným zbožím. V
roce 1929 proběhlo rozšíření hostince o sál.

původní podoba hostince

Anna Štická, Anna Lukešová
Marie Krumpanzlová, Antonín Lukeš ml.

Anna Lukešová (roz. Pelikánová)
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Dříve bylo nutné každou zimu provádět sekání ledu pro letní chlazení piva. U hostince
bývala speciální kůlna, kde se jako tepelná izolace používal popel a sláma, ve které byly
skladovány bloky nasekaného ledu. Poté i v době žní mělo pivo tu správnou teplotu a říz.

Anna Lukešová a Antonín Lukeš ml.
V roce 1955 pan Karel Štický s manželkou Annou (dříve Krupičkovou, rozenou
Lukešovou, nar. 1918) provedli nadstavbu podkroví, kde vytvořili nový byt pro společné
bydlení.
V prosinci 1960 byla budova hostince, a to včetně nově vybudovaného podkrovního
bytu, stodoly a kolny, na základě Rozhodnutí Finančního odboru ONV v Berouně,
převedena do socialistického vlastnictví na nového majitele, kterým se stala Jednota lidové spotřební družstvo Beroun, se sídlem v Hořovicích. Vedle umístěná stodola a
dřevěná kolna byla v roce 1963 manželům Lukešovým navrácena, jako kompenzace za
provedenou přístavbu podkrovního bytu v roce 1955 (odhadní cena přístavby byla
38.800 Kčs).
Na jaře 1968 mělo dojít v budově „Jednota HOSTINEC“ k plánované rekonstrukci
dřevěných parket na sále. Při rozebírání podlahy, vinou neopatrné manipulace, došlo
k totálnímu zhroucení konstrukce podlahy v polovině sálu. Stropy pod sálem byly
klenuté a mluví se o tom, že někdo odstranil cihlu, kterou neměl. Padající konstrukce
zaživa pohřbila i několik slepic, které byly ve sklepě pod sálem. Jelikož se blížily oslavy
1. máje s taneční zábavou, bylo rozhodnuto tuto havárii urychleně vyřešit. Oprava sálu
proběhla za rekordní čas. Pomocí nových ocelových „I“ profilů, hurdisek a betonu se
vytvořila nová nosná konstrukce podlahy v polovině sálu a ve dnech 17.-19. dubna došlo
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k finálnímu položení parket. Na akci „Z“ pracovalo okolo 15 chlapů, kteří byli uvolněni ze
zaměstnání. Nakonec tedy vše dobře dopadlo a májová zábava se bez problémů konala.
V roce 1968 byla u hostince zbourána stodola s kolnou.
Po smrti Antonína Lukeše ml. (1970) proběhlo dědické řízení, ve kterém se manželka
Anna Lukešová a dcera Marie zřekly dědictví, ve prospěch druhé dcery Anny Štické.
V roce 1976 byl ohrazený pozemek u hostince nutný pro vybudování jímky a nového
sociálního zařízení, včetně dřevěné kůlny, odkoupen Jednotou za cenu 17.704 Kč.
V roce 1977 byla poté slavnostně předána do užívání nově opravená budova
hostince. Došlo ke zbourání původního nevyhovujícího WC a k zvětšení budovy o
přístavbu nového sociální zařízení, včetně jímky. Dále byly na celé budově provedeny
nové omítky. Celkové plánované náklady akce byly ve výši 150.000 Kčs, peníze na opravu
poskytla Jednota Hořovice. Skutečné náklady byly ale jen 148.000 Kčs a zbylé 2.000 Kčs
se nakonec použily na uspořádání oslavy.
V lednu 1980 došlo následkem silných dlouhotrvajících mrazů a nezapnutím
infrazářičů na záchodech k popraskání vodovodního potrubí. Sál hostince byl zatopen
vodou do výšky cca 8 cm. Vlhké parkety se zvedly a vytvořily vlny vysoké až 60 cm. Hasiči
parkety rozebrali, vysušili a poté byly opětovně položeny na své místo. Oprava byla
dokončena dne 26. ledna za finančního přispění SD jednoty Hořovice.
V roce 1991 došlo, na základě restitučního zákona, k navrácení hostince zpět na paní
Annu Štickou, dceru původních vlastníků. Jejich druhá dcera, Marie Krumpanzlová, svůj
nárok opět neuplatňovala a dědictví se vzdala ve prospěch své sestry Anny. Dále byla se
SD Jednota uzavřena kupní smlouva na zpětný odkup pozemků vedle hostince, kde je
umístěna žumpa a nové sociální zařízení. Za odňatou věc (hostinec) staronový vlastník
obdržel finanční náhradu ve výši 42.447 Kč, a to formou předání domu č.p. 334
v Komárově. Tato částka musela být ale do 60 dnů, od právoplatného převodu hostince
zpět na dědice po původním majiteli, vrácena na účet MSNMP Praha (Ministerstvo pro
správu národního majetku a jeho privatizaci).
Pozdější majitelky nemovitosti, Hana Šlajerová, Jana Kuncová a Anna Krupičková,
koncem roku 2006 nabídly obci možnost odkoupení hostince za cenu 2.500.000 Kč. Po
dlouhotrvajícím jednání o výši ceny se nám ji podařilo nakonec snížit na akceptovatelnou
úroveň. V dubnu 2007 byla podepsána kupní smlouva s cenou 1.750.000 Kč a od té doby
je jediným vlastníkem budovy hostince obec Jivina.
V roce 2008 došlo k výměna většiny oken za plastová s izolačním dvojsklem, v lokále
hostince byla dále zprovozněna větrací jednotka s rekuperačním výměníkem. Na akci
jsme získali ze Středočeského kraje z POV dotaci ve výši 113.900 Kč. Celkové náklady
projektu byly 382.318 Kč.
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Začátkem roku 2012 se vyměnila okna na záchodech a instalovaly se nové plastové
vchodové dveře. V polovině roku došlo dále k výměně střešní krytiny a k částečnému
zateplení půdy, kterou provedla firma Miroslava Jíchy za celkové náklady 445.800 Kč.

Na podzim roku 2012 se odbagrovala obvodová zeď z důvodu zamezení pronikání
vlhkosti do sklepních prostorů.
V roce 2013 jsme získali dotaci z MMR ve výši 290.738 Kč. S celkovými náklady
415.342 Kč se u hostince vybudovalo dětské hřiště, které je, hlavně z pohledu tatínků,
takticky umístěno „u zdroje“.
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V roce 2015 se, s podporou EU, z OPŽP, ve výši 1.772.762 Kč, provedlo kompletní
zateplení půdy a stropů ve sklepech. Obvodové stěny budovy byly zatepleny kontaktním
způsobem pomocí 12 cm šedého polystyrenu. Dále se do celé budovy nainstalovala nová
vytápěcí teplovodní soustava s automatickým kotlem na hnědé uhlí, umístěným ve
sklepě, včetně možnosti měření dodaného tepla do bytu, výčepu hostince a sálu.
Celkové náklady akce se vyšplhaly na 2.234.314 Kč.

Na konci roku 2015 se za 68.935 Kč realizovalo venkovní posezení, spojené
s vytvořením bezbariérového vstupu do hostince.
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Provozovatelé hostince:
od roku 2013
2012 až 2013
2002 až 2012
11/2000 až 2/2002
4/2000 až 11/2000
1998 až 2000
1993 až 1998
1989 až 1993
04 – 07/1989
1987 až 3/1989
5/1986 až 3/1987
2 – 5/1986
1984 až 1986
1980 až 1984
1979 až 1980
1977 až 1978
1975 až 8/1977
1960 až 1975
1924 až 1960
1886 až 1924

- Lucie Srpová
- Radek Mudra (Cerhovice)
- Ilona Benetková
- Renata Marková
- Marcela Ciprová
- Jan Šoltis (Strašice)
- Zdeněk Netrh (Újezd)
- Libuše Holá (Komárov)
- Jiří Handlar (správce muzea v Zaječově)
- Anna Hamplová (Hořovice)
- Lenka Rambouská
- Božena Špatenková, Václav Rambouský ml.
- Vladimír Huml
- Bohumil a Marie Vokáčová
- Hana Nováková
- František Koudela s dcerou Libuší (Zaječov)
- Vladimír Šlapák (Zaječov)
- Anna Štická
- Antonín Lukeš ml.
- Antonín Lukeš st.
- 90 -

47. Rybníček

Rybníček měl původně o něco větší rozlohu a jeho hráze byly vytvořeny pouze
vyskládáním kamenů na sebe. V roce 1946 byly opraveny hráze a rybníček byl vyčištěn.
V roce 1966 prošel, v akci „Z“, zásadní rekonstrukcí, kdy došlo k vybetonování nových
hrází a k namontování ocelového zábradlí.
V roce 1984 byla tato nádrž vypuštěna a pomocí mechanizace bylo odtěženo bahno
a další nečistoty. Po opětovném napuštění nádrže byly nasazeny chovné ryby.

9.6.1935 - Župní sjezd hasičstva

současný pohled na rybníček
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48. Hasiči

Již v roce 1908 se v Jivině mluvilo o potřebě založení občanského sdružení, které by
mělo za úkol chránit majetek občanů před požárem, či jinými přírodními katastrofami.
V tomto roce obec zakoupila dřevěnou čtyřkolovou ruční stříkačku s menším počtem
hadic a k tomu 20 plecháčů na vodu a nějaké další drobné hasicí náčiní. Neví se přesně,
kdo k tomu naše předky přiměl, zda pojišťovna nebo nadřízené úřady.

vyrobeno v r. 1908 firmou Černý a Němec, Slatiňany

Počátkem roku 1909 byla svolána občanská schůze, na které byl dán podnět
k založení hasičského sboru. Dne 14. února 1909 byla svolána ustavující valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů v Jivině. Program této hromady byl zaměřen na přijímání
členů a volbu výboru. Přihlásilo se 17 členů činných a 18 přispívajících. Poté bylo
přistoupeno k volbám do výboru, kde byli zvoleni: Josef Franta (starosta), František
Vokáč (velitel), František Gros (podvelitel), Josef Hrabák (dozorce náčiní), Václav Franta
(člen výboru), František Cintl (pokladník), Václav Sládek (přísedící), František Krýl
(náhradník), Ferdinand Kopp (náhradník), Jan Škrdlant (revizor účtů), Josef Vodrážka
(revizor účtů), Václav Balý (revizor účtů).
Na výborové schůzi, dne 5. května 1909, se výbor usnesl, že svolá mimořádnou
valnou hromadu. Ta proběhla dne 9. května 1909 a na ní bylo usnesením všemi členy
rozhodnuto o zrušení Sboru dobrovolných hasičů v obci. Tak nastala doba bez
hasičského sboru, avšak v případě potřeby, byli všichni občané odhodláni pomoci. Toto
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období trvalo až do roku 1923. Na den 28. října 1923 svolalo zastupitelstvo obce
občanskou schůzi, na které kromě 22 občanů obce, byli přítomni i 3 činovníci župy
Zbirožské. Po zahájení starostou obce, panem Bohumilem Jelenem, byl jednomyslně
zvolen předsedou schůze pan Václav Sládek, místopředsedou pan František Vokáč a
zapisovatelem řídící učitel p. Josef Krhounek. Po vystoupení župního dozorce se
předsedající schůze táže, zda přítomni souhlasí s opětovným založením sboru, s čímž
všichni souhlasili. Na této schůzi byl zvolen přípravný výbor nového sboru. Zvoleni byli
p. Bohumil Jelen (starosta obce), p. Václav Sládek (náměstek starosty), p. Josef Krhounek
(řídící učitel), p. Jan Huml (člen obecního zastupitelstva) a p. František Vokáč.
Po provedené volbě přednesl župní dozorce pan Mašek následující prohlášení:
„Místní občané, shromážděni dnes 28. října 1923, v pátém výročí naší Československé
republiky, uznávajíce potřebu založení sboru, a to jak z důvodů bezpečnostních, tak i
kulturních a všenárodních, se usnáší, aby sbor hasičský byl dnes založen, aby nedopadl
tak, jako sbor minulý. Nově založený sbor přejímá od obecního zastupitelstva veškeré
hasičské nářadí za svůj majetek a bude jej využívati k účelům hasičským.“ Na den
4. listopadu 1923 byla svolána ustavující valná hromada, na které bylo zvoleno
představenstvo sboru. Na výborové schůzi 10. listopadu 1923 přečetl velitel slib. Dobrá
organizace při spolkovém životě zapříčinila, že našemu sboru bylo svěřeno uspořádat
v Jivině župní cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnilo 88 členů župy Zbirožské a 49 členů
župy Podbrdské. Hlavní program se uskutečnil na zahradě pana Josefa Svejkovského
č.p.11, kde byla předvedena cvičení sekyrková, prostná a ukázka první pomoci
hasičských samaritánů. Náš sbor předvedl zkoušku s ruční stříkačkou a cvičení se žebříky.
Sbor z Olešné se zúčastnil se svou motorovou stříkačkou.
Jelikož v roce 1926 již hasičské sbory v okolních obcí (Olešná a Kařízek) vlastnily
motorizované stříkačky, bylo požádáno obecní zastupitelstvo o nahrazení ruční stříkačky
za motorickou. Jelikož zastupitelstvo uvažovalo o zavedení vodovodu, čímž by se též
přispělo k rychlejší likvidaci požáru, bylo usneseno zavolat do obce hledače pramenů,
aby našel pramen, který by pokryl potřeby občanů, a ještě byla rezerva pro případný
požár. Dotyčný pan Albín Heberka z Hájů pramen našel, ale po vykopání a vyvrtání do
hloubky 27 metrů nedával tolik vody, aby byla zásobena celá obec. Takže z vodovodu i z
koupě stříkačky nakonec sešlo. Na vratech usedlostí, které měly potahy vhodné
k zápřahu do stříkačky, byla upevněna plechová tabulka s nápisem „Požární přípřež“.
Velké úsilí věnoval sbor vybudování hasičské zbrojnice, což se povedlo až v roce 1931.
Tato byla však velmi malá, a tak byli vyslání dva členové výboru za majitelem domu č.p.
38, kterému se tenkrát říkalo tabáčníkovna, zda by tento objekt i s pozemkem neprodal.
Hasiči měli v úmyslu zde vybudovat novou zbrojnici a na přilehlém pozemku cvičiště
s lezištěm a sušáky na hadice. Jelikož majitel odmítl tento objekt prodat, zůstalo pouze
u plánu.
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Protože náš sbor měl v župních orgánech dobré jméno, bylo na valné hromadě
Zbirožské župy navrženo, aby se v Jivině, dne 9. června 1935, uskutečnil župní sjezd
hasičstva. Byl požádán p. Josef Procházka, zda by poskytl místo na hořejším trávníku a
pak následovalo množství příprav a organizačního zabezpečení. Oslav se zúčastnilo 95
členů Zbirožské župy, 17 hostů Podbrdské župy a několik stovek diváků, kteří sledovali,
jak hasiči předvádějí různé druhy cvičení. Byly to cviky sekyrkové, se žebříky a s
bouracími háky, znázorňující pohyby při hašení požáru. Na závěr byl vyhlášen poplach,
že hoří statek p. Josefa Opatrného. Poplachu se zúčastnily sbory ze Zaječova, Olešné a z
Jiviny.

Významná změna nastala v roce 1936, kdy byl zvolen nový výbor, jehož starostou se
stal p. Josef Vodrážka. Jelikož se v této době začaly objevovat informace o možnosti
napadení státu hitlerovským Německem, byl na sbor dobrovolných hasičů kladen
požadavek zajišťovat pomoc při leteckých útocích na civilní cíle. Proto byli hasiči často
vysíláni na různé akce pořádané Zbirožskou župou.
Dne 23. září 1938 došlo k vyhlášení mobilizace a republika vstoupila do branné
pohotovosti. Všichni muži do 40 let nastoupili na vojenskou službu, ale po obsazení
pohraničních krajů se zase vrátili zpět domů. 15. března 1939 obsadila německá armáda
zbytek republiky, byl utvořen protektorát Čechy a Morava. 16. března 1939 byli zatčeni
členové sboru p. František Jelen, p. Václav Balý, p. Josef Srp, p. Josef Ernest, p. Jaroslav
Král a odvezeni do trestnice v Rokycanech. Za několik dní byli ale zase propuštěni. Po
těchto událostech sice život sboru neustrnul, ale bylo nutno přeorganizovat výbor sboru.
Jelikož od Zemské hasičské jednotky přišel dopis, aby velitel sboru byl po celý den v obci,
byl místo p. Josefa Srpa zvolen velitelem p. František Kopp č.p 13, p. Josef Ernest nám.
velitele a trubačem p. Jan Svejkovský. Pan Josef Srp byl zvolen jako výpomocný velitel.
Pro zlepšení mobility a urychlení příjezdu k požárům zakoupila obec dne 11. září 1951
pro hasičský sbor nákladní auto za 37 000 Kčs a náhradní díly za 7 500 Kčs od pana Tůmy,
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řezníka z Komárova. K tomuto autu se musely pro přepravu osob zhotovit a připevnit
lavičky, zvýšit postranice a pořídit plachta.
I přes dlouhotrvající neúspěch v získání motorové stříkačky neustává sbor vyjednávat
a dne 29.5.1953 byla
tato dlouhá jednání
nakonec korunována
úspěchem. Původní
ruční stříkačka byla
uskladněna
pod
kůlnou u Saxlů a
nová
motorová
PS 16 připravena ve
zbrojnici.
Tohoto
roku byl změněn
název sboru na Svaz
požární ochrany.
V roce 1957 bylo započato s výstavbou budovy, ve které měl sídlit Místní národní
výbor společně s klubovnou pro požárníky a garáží pro stříkačku a ostatní požární
techniku. Předsedou výboru Požární ochrany byl zvolen pan František Ungr.

V roce 1963 byla dokončena budova MNV. Předání této budovy do užívání se konalo
23. června 1963 a tento akt byl spojen s oslavou 40. výročí založení požárního sboru
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v Jivině. Na vybudování zmíněné zbrojnice se značnou měrou podíleli samotní požárníci.
Oslava byla navštívena nejen místními občany, ale zúčastnilo se jí i řada hostů a zástupců
ONV. Od tohoto roku byl v čele výboru pan Josef Kopp.
V roce 1973 se připravovala oslava 50 let trvání PO, a to na den 23. června. Upravoval
se terén pro cvičení na drahách, postavily se atrapy domů pro ukázky hašení a likvidace
požáru. Nepřízeň počasí a stálý déšť zabránil tomu, aby se oslavy konaly dle předem
stanoveného programu, a proto odpadl program, který měl být nejpoučnější a
nejatraktivnější, a to ukázka výcviku služebních psů. Proběhla pouze slavnostní schůze,
které předcházelo položení kytice k pomníku padlých. Po tomto obřadu přednesl
místopředseda výboru PO, pan František Ungr, zprávu za uplynulé období a byly uděleny
pamětní věrnostní medaile.

nahoře: Václav Kopp (Machulík), Jarmila Šenkýřová (Opatrná), Dagmar Krausová (Koppová), Jaroslava
Štochlová (Rambouská), Vilma Svobodová (Hrabáková), Václav Ungr
dole: Danuše Martinkovičová (Šmídová), Marie Svobodová (Šmídová), Olga Fabiánová (Lysáková),
Alena Frantová (Opatrná), Hanka Hrabáková (Vokáčová), Jitka Kubešová (Šmídová), Marie Ernestová
(Vildová)

V roce 1973 byl předsedou výboru PO p. Jan Vodrážka, který dne 9.7, po dlouhodobé
nemoci, zemřel ve věku 48 let. Novým předsedou se stal pan František Ungr (č.p. 70).
V roce 1976 byl nákladní automobil Tatra 805 navržen pro neopravitelnost k sešrotování
a od n.p. Buzuluk bylo zakoupeno vozidlo ARO M461.
- 96 -

1984 – soutěž Komárov

zleva nahoře: J. Vohradský, V. Váchová, D. Benetka, Z. Sarvaš, V. Balý, uprostřed: V. Hrabák,
R. Vohradský, R. Márynka, J. Vácha, dole: Lukavský, M. Benetka, J. Sarvaš, Z. Márynka, S. Žáček
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Další výrazná změna v životě požárníků nastala v období po „Sametové revoluci“. Dne
24. ledna 1991 se konala výroční schůze Požární ochrany. Na této schůzi byl zvolen nový
výbor a došlo k přejmenování na Hasičský sbor Jivina. Odstoupil předseda sboru
p. Miloslav Benetka a novým předsedou byl zvolen p. František Štochl, velitelem p. Josef
Srp a hospodářem p. Robert Bereník. Po těchto politických a společenských změnách byl
i nadále prováděn výcvik s hasičskou technikou.
Hasiči se zúčastňovali okrskových soutěží, námětových cvičení a memoriálů
Komárovského okrsku. Dbalo se na stálou provozuschopnost vozidla ARO M461, na
kterém v roce 1999 proběhla oprava řízení, brzd a celková oprava karoserie, včetně
nového laku. Současně byl opraven i vlek se stříkačkou PS 12. Obecní úřad zakoupil nové
uniformy, hadice a helmy.
Další změna v historii Hasičského sboru nastala s příchodem nového tisíciletí. Opět se
změnilo složení výboru, a to zejména z důvodu podnikání některých členů a
nedostatkem času, který je pro práci dobrovolných hasičů potřebný. Odstoupil starosta
sboru p. František Štochl, jednatel p. Jaroslav Balý a někteří další členové.
Na výroční valné hromadě sboru dne 12. 1. 2000 byl zvolen starostou sboru p. Josef
Srp, velitelem p. Radek Márynka, jednatelem p. Vladislav Vokáč ml., pokladníkem p.
František Malý a členové p. Josef Sarvaš ml., p. Jaroslav Vohradský ml., p. Zdeněk
Márynka ml. a p. Václav Šlapák. Strojníkem byl nadále p. Václav Hrabák ml. a hasičskou
kroniku zapisoval p. František Vild.

nahoře: Václav Ungr, Vladislav Vokáč, Josef Srp, Václav Rambouský, Václav Hrabák
dole: Zdeněk Márynka, Tomáš Novák, Luboš Ungr, Martin Hrabák, Ondřej Svoboda
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V roce 2003 odešel z funkce starosty p. Josef Srp a místo něho byl zvolen p. Radek
Márynka. Činnost sboru řídil 9 členný výbor, který se i nadále snažil plnit všechny úkoly
a spolupracovat s obecním úřadem a Komárovským okrskem. Zásahová jednotka
pomáhala při povodních v okolních obcích a na potoce u Procházků.
Dne 11. října 2003 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů oslavu ku příležitosti výročí
80 let sboru. Sraz účastníků byl před hostincem „U Baslů“, kde proběhla prohlídka
historické i současné techniky a výstava fotografií. Poté následovala slavnostní schůze,
kde byla připomenuta historie sboru a předána vyznamenání některým členům sboru.
Po schůzi proběhlo občerstvení a po něm volná zábava, na které hrála Cheznovanka.
Na jaře roku 2007 bylo převodem nepotřebného majetku z MV ČR získáno vozidlo
Avia 21 Furgon, které si hasiči ve volném čase vlastními silami opravili a nastříkali, aby
bylo možno ho používat jako zásahové vozidlo v případě požáru a také na soutěže.

3.5.2008 – výjezd na oslavu 105 let SDH Cheznovice
V roce 2009 opustil sbor, na vlastní žádost, starosta p. Radek Márynka a funkci
starosty převzal jeho bratr Zdeněk. Do roku 2011 prošlo výborem několik členů, jako
např. Tomáš Novák, Václav Ungr ml., Luboš Ungr, Ondřej Svoboda, Václav Hrabák ml.,
Martin Hrabák, Václav Rambouský ml., Michal Benetka, Dušan Benetka a Michal Štochl.
V tomto období byly zakoupeny nové reflexní bundy, vesty, pracovní a vycházkové
uniformy a pracovní boty.
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V lednu 2011 na výroční Valné hromadě sboru byl zvolen nový výbor, který začal
okamžitě pracovat a snažil se plnit všechny úkoly. Starostou byl zvolen p. Michal
Benetka, jeho zástupcem p. Josef Srp, velitelem p. Tomáš Novák, strojníkem p. Dušan
Benetka, jednatelem p. Ondřej Svoboda, pokladníkem p. Václav Hrabák ml. a správcem
hasičárny se stal p. Stanislav Žáček. Toto složení výboru ale nevydrželo dlouho, pouhý
jeden rok. Výbor opustili p. Dušan Benetka a p. Stanislav Žáček, kteří byli nahrazeni p.
Josefem Čílou a p. Petrem Kupkou. Výbor se nadále zabýval stanovenými úkoly a
spolupracoval s obecním úřadem. V budově obecního úřadu vznikla z nevyužívané
místnosti nová šatna pro zásahovou jednotku, kam byly zakoupeny skříně na uložení
výstroje sboru. Dále se pořídily proudnice a sportovní savice pro požární sport. Členové
výboru a zásahového družstva se i nadále zúčastňovali okrskových soutěží a memoriálů.
Začátkem roku 2013, na výroční valné hromadě sboru, bylo navrženo a odsouhlaseno
doplnění výboru. Na vlastní žádost odstoupil z funkce jednatele p. Ondřej Svoboda a do
sboru se vrátil p. Radek Márynka, který byl do té doby členem SDH Osek. V roce 2013
měl výbor tuto podobu: starosta p. Michal Benetka, strojník p. Radek Márynka,
pokladník p. Václav Hrabák ml., jednatel p. Josef Srp st. a členové p. Josef Číla, a p. Petr
Kupka. Členové výboru se dále zabývali přípravami na oslavy 90. let založení Sboru, které
proběhly dne 31. srpna 2013. Součástí oslav bylo předání slavnostní vlajky SDH Jivina.
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K výjezdům je připraveno jedno zásahové družstvo, složené převážně z mladších
členů. Hasiči mají k dispozici stále vozidlo Avia 21 Furgon, včetně vybavení a motorovou
stříkačku PS12. V majetku sboru i nadále zůstává terénní vozidlo ARO M461. Stará
dřevěná ruční stříkačka, se kterou naši předkové začínali, byla od dubna 2010 do dubna
2013 zapůjčena pro expozici Hasičského muzea ve Zbiroze a v současné době je uložena
zpátky v Jivině.
V roce 2014 se na místě původní dřevěné kolny u hostince „U Baslů“ postavila další
hasičská garáž, sloužící hlavně pro uskladnění hasičské techniky. Dřevěná garáž je
založena na betonových pasech, kde viditelná část je provedena ze štípaných zalévacích
betonových bloků. Konstrukce vlastní stavby je dřevěná, pobitá palubkami. Spodní
stavbu a úpravu terénu prováděli hasiči svépomocí. Nadzemní dřevěná část byla
postavena firmou p. Davida Rambouského.
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Slavnostní otevření nové hasičské garáže proběhlo za hojné účasti členů SDH Jivina,
zástupců okolních sborů a občanů obce dne 28. 6. 2014.
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17.9.2016 – oslava 110 let hasičů v Komárově

Tolik tedy k činnosti dávné a přítomné. Hasičský sbor v naší obci prošel za dobu svého
trvání několika změnami společenských řádů a politických převratů, ale i přesto si udržel
svoje poslání POMOC BLIŽNÍMU PŘI OHROŽENÍ ŽIVOTA A MAJETKU.
SDH Jivina v naší obci v současné době zajišťuje většinu kulturních akcí, jako je
Hasičský ples, Posvícenskou zábavu, Staročeské máje, Štědrovečerní blahopřání
spoluobčanům a přání k jubileím svých členů. Pro děti školou povinné připravují vítání
prázdnin a pro nejmenší různé soutěže, opékání buřtů, drakiádu a vánoční diskohrátky.
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