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Každé nové jaro je v něčem jiné než to předešlé. Letošní podobu 
jara si zřejmě nikdo nedovedl představit. Nikdo nečekal, že nová 
epidemie koronaviru z Číny pronikne až k nám. Když vláda 
vyhlásila stav nouze, znamenalo to přijetí řady mimořádných 
opatření. S odstupem času je zřejmé, že opatření vlády byla 
přijata včas a výrazně napomohla tomu, že epidemie, později 
nazvaná světovou pandemií, nedosáhla v naší zemi výrazného 
rozšíření s ničivými následky. 

Občané v Ivani přijímali opatření s porozuměním a respektem.  
Dobrovolníci šili roušky, lidé pomáhali starším spoluobčanům, 
dodržovali hygienická opatření.

Zvládnout krizový stav zejména v počátcích znamenalo 
značné vypětí. Zajišťovali jsme ochranné prostředky: zejména 
roušky a dezinfekci. Zprostředkovali  jsme předpisy na léky,  
informovali o aktuálních opatřeních obecním rozhlasem a na 
webu obce. Vedli jsme seznam dobrovolníků, kteří nabízeli 
pomoc. Zpočátku nikdo nedokázal odhadnout vývoj situace, 
zvlášť po zkušenostech z Itálie. 

Chtěla bych proto poděkovat všem, kdo pomohli.  Ať už šitím 
roušek, zajištěním dezinfekce, nabídnutou nebo poskytnutou 
pomocí.  Nechci uvádět jednotlivá jména, abych na někoho 
nezapomněla. Vlna solidarity a nabízená pomoc byla důkazem 
toho, že v menší obci sousedská pomoc stále existuje, že jsme 
všímaví k potřebám ostatních. 
V současné době se přijatá opatření rozvolňují. Všichni si 
určitě přejeme, aby příznivý trend pokračoval a k žádným 
život ohrožujícím situacím nedošlo. Zdravá společnost těžkou 
zkoušku určitě překoná. Děti a studenti se vrátí do škol 
a ostatní do zaměstnání. Všichni budeme bohatší o zkušenost 
a vědomí, že k životu patří i období méně příjemná, která 
ovlivníme jen do určité míry svým chováním a přístupem.

Věřím, že společně zvládneme nejen případnou podzimní vlnu 
epidemie. K tomu potřebujeme především pevné zdraví, které 
všem přeji.  

Ivana Macková

Zastupitelstvo obce Ivaň

starostka obce Ivana Macková

místostarosta obce Petr Lang

členové zastupitelstva Michal Bradáč
 Helena Graclová
 Hynek Holánek
 Martina Klaková
 Zdeňka Laštovičková
 Jan Gebauer
 Martin Rybecký

Výpis usnesení z jednání ZO č. 1/2020  ze dne  12.03.2020
Usnesení č. 1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Ivaň ve výši 
90.000,-Kč a dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Ivaň TJ Sokol Ivaň .
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2020
ZO souhlasí s aktuálním zněním stanov DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemku parc.č. 2010/105 
a 2059/3 v k.u Ivaň do majetku obce.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem čj. UZSVM/BBV/555/2020-
-BBVM, a to pozemků parc.č. 2010/105 a 2059/3 v k.ú. Ivaň, obec Ivaň, 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Ivaň. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

 Usnesení č. 7/2020
ZO schvaluje v souladu s ust. §11 odst.1 zákona č. 300/2000 Sb o matri-
kách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Ing. Hynka Holánka k oprávnění k přijetí 
prohlášení o uzavření manželství. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Výpis usnesení z jednání ZO č. 2/2020 ze dne 14.5.2020
Usnesení č. 8/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do dnešního programu bod o 
návrhu zadání pro vypracování změny č. 1 ÚP. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2019 
a to bez výhrad. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Ivaň za r. 2019.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
organizaci TJ Sokol Ivaň ve výši 200.000,-Kč.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Hana Soukalová Olga Baštrnáková
Zdeňka Laštovičková Ilona Matulová

ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCESLOVO STAROSTKY OBCE

REDAKČNÍ RADA
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Roušky se staly součástí našeho života. V prvních dnech jejich povin-
ného nošení nebylo možné si je pořídit v lékárnách, protože žádné 
nebyly. Všechny byly vyprodány. Ale Češi jsou národ, který si v každé 
situaci dovede poradit a tak začala velká část národa roušky vyrábět 
doma. I v Ivani se tak stalo. Roušky roznesla starostka Ivana Mac-
ková všem důchodcům starším sedmdesáti let a pro ostaní, pokud 
ji neměli, byly k dispozici na obecním úřadě. Další roušky nabízela 
děvčata  v obchodě Jednota COOP. Děkujeme všem, kteří  v korona-
virové době nezaváhali,  oprášili šicí stroje a po delší době se pustili do 
šití a rouškami vybavili nejen sebe, ale i své blízké. Patří mezi ně paní 
Zdeňka Brabcová, Anna Soudková, Ivana Macková, Katka Šoušková,  
Bronislava Dubšová, Hana Dubšová a Michaela Koubková. 

redakce

LETOŠNÍ HIT - ROUŠKY

AKTUÁLNĚ Z OBCE

Příprava a realizace připravovaných projektů bude v letošním roce 
poznamenána snížením rozpočtových příjmů ze státních prostřed-
ků. Zatím máme rozpočet snížen o přibližně 1,8 mil. Kč, ale pokud 
Poslanecká sněmovna zvýší deficit na 500 mld. Kč, sníží se zřejmě 
opět příjmy obcím. 
V poslední době řešíme zejména obnovu ČOV, kde po osmnácti-
letém provozu dojde k výměně některých komponentů jako jsou 
dmychadla, úpravě přečerpávacích stanic apod. Rovněž čekáme na 
rozhodnutí vodoprávního úřadu, zda budeme muset na základě po-
žadavku Povodí Moravy řešit v procesu čištění odstraňování fosfo-
ru. Toto zařízení by si jistě vyžádalo další finanční náklady.
Obec poskytla dotaci 200 tis. Kč na opravu původních kabin na 
hřišti, které se po opravě využijí na uložení komunální techniky 
(sekačky, vlečky) a dílnu – zázemí pro zaměstnance obce. 
V květnu byl zkolaudován chodník na ulici vranovické a připravuje 
se projekt na chodník na protější straně ulice. Pro větší bezpečnost 
na hlavní ulici byl na vjezdu do obce instalován informační panel 
pro měření rychlosti vozidel.
Pokračuje se v dalších krocích pro realizaci stavby vodovodu do ka-
sáren. Výběrového řízení se zúčastnily čtyři firmy, nejlepší nabídku 
podala firma Inženýrské stavby Hodonín. Výstavba bude uhrazena 
z prodeje pozemků investorům. Prodeje pozemků v budoucnu za-
jistí lepší příjmy do obecního rozpočtu. 
Byla uzavřena smlouva na dodávku odpadových nádob na plast do 
domácností. Přidělovat se budou v průběhu července. Dotazník na 
kompostéry, který jste na jaře obdrželi, byl průzkumem, abychom 
věděli, zda se vůbec můžeme o dotaci ucházet. Minimální částka 
projektu je totiž 500 tis. Kč. Zájemců se přihlásilo dostatek, ale kraj-
ský úřad nám, bohužel, zatím nevydal souhlasné stanovisko. Ar-
gumentuje tím, že jsme již obdrželi dotaci na stejný dotační titul 
– kompostéry a s podporou dotace vybudovali sběrný dvůr.  Cílem 
projektu totiž je snížení množství bioodpadu v celkovém množ-
ství produkovaného odpadu. Nefunguje to tak, že by ministerstvo 

Usnesení č. 15/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce organizaci  TJ Sokol Ivaň ve výši 200.000,-Kč. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 16/2020
ZO souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 2059/32, 2059/33 a 2059/34 
v k.ú. Ivaň za cenu dle znaleckého posudku paní Soni Babčanové, 
bytem XXXX. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 17/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1030059551/001 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se společností EON.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 18/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Kulturní komisi při OÚ Ivaň  užívat 
místností po lékaři v domě č.p.137 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s Návrhem zadání pro vypracování změ-
ny č. 1 územního plánu.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 20/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro vydávání obecního zpravo-
daje IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ.
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 21/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se zpoplatněním práce s obecním štěp-
kovačem se sazbou 300,-Kč na hodinu. 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

ŽP obci kompostéry dalo. Obec musí následně snížení odpadu 
prokázat. Ještě hledáme možnosti, jak se do projektu zapojit. Žá-
dosti se budou podávat v červenci t.r. Dotace jsou zkrátka projekt 
nejméně na rok, takže pokud se vše podaří, budou kompostéry 
příští rok. 
Vzhledem k uzavření ordinace praktického lékaře v Ivani zpro-
středkuje obec dopravu do zdravotního střediska ve Vranovicích 
občanům starším 70 let od 7.7. t.r. Informační leták obdrží obča-
né začátkem července.
Obec obdržela na základě iniciativy paní Gabriely Jakabové do-
taci ze SFŽP na výsadbu stromů. Z částky se nejen vysadily nové 
stromy, ale pořídilo se i čerpadlo a nádrž na vodu.
Ve spolupráci s MěÚ Pohořelice byl připraven návrh zadání změ-
ny územního plánu, který se bude následně projednávat s dotče-
nými orgány. Změnu územního plánu připravujeme už dva roky, 
ale kvůli personální situaci na odboru územního plánování v Po-
hořelicích se pořízení posunulo až do letošního roku.
Výstavba kulturního zařízení je otázka, která zajímá nás všechny. 
V současné době je na stavebním úřadě v Pohořelicích dokumen-
tace pro územní řízení. Podání tohoto stupně projektové doku-
mentace zpozdila zejména koronavirová situace. Dotčené orgány, 
kterých není málo, v průběhu dubna vůbec vyjádření nezasílaly. 
Projekční firma zároveň připravovala projekt pro stavební povo-
lení, tak snad následující fáze povolení bude probíhat rychleji. 
Výkaz výměr zatím projekce neřeší, ale odhad je přibližně 50 mil. 
Kč. Obec má našetřeno 20 mil. Kč. Sledujeme, zda bude vypsán 
vhodný dotační titul. Doufali jsme, že požádáme o dotace z titulu 
brownfields, ale tato možnost nám byla zamítnuta.  Dotační titul 
do komunitních center, ze kterého čerpají např. Přibice, není mo-
mentálně vypsán. Parametry do dotačního titulu na pasivní stav-
by projekt nesplňuje. Momentální dotační politika není zkrátka 
našemu záměru nakloněna.  Model budoucího kulturního domu 
je vystaven v zasedací místnosti na obecním úřadě. Kulturní zaří-
zení bude obsahovat sál s pódiem, zázemí pro účinkující, menší 
klubovnu, přísálí, sociální zázemí a restauraci. Projekt zahrnu-
je rovněž opravy prostranství před kulturním zařízením, ale vše 
bude záležet na finančních možnostech obce.  

Ivana Macková starostka

Eliška Pařízková
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Korona, korona,
je světová pohroma.
Karanténa všude je,

snad nás to nezabije.
Roušky proto nosíme,
až se s toho potíme.

A přitom se chráníme.
Už se všichni těšíme,
až to pro nás skončí.
S přáteli se setkáme,

až budeme moci.
Kristýna Černá

Je 10. března 2020. Myslím, že toto datum si budou všichni učitelé 
velmi dobře pamatovat.
Nařízení  Vlády ČR – zavřít školu a poslat děti domů.
Děti si rychle zapsaly, co budou doma dělat. Vůbec mě nenapadlo, 
že z mé představy – týden, snad čtrnáct dnů budou téměř tři měsíce. 
Ve škole jsme se všichni pracovníci nadále scházeli a přemýšleli, jak 
budeme pokračovat dál.
Dohodli jsme se, že povedeme online výuku přes skype. Zpočátku to 
nebylo jednoduché. Ale nakonec to všechny vyučující a hlavně žáci 
zvládli. Já jsem si je rozdělila do skupin a denně vyučovala. V sobotu a 
neděli večer jim četla z knížky. Pan Pekařík  zahrál na trubku znělku 
Večerníčka a děti poslouchaly. Za dobu uzavření školy jsme přečetli 
celou knihu.
Jsem hrdá na to, jak jsme tuto velmi obtížnou situaci, která tu od 
zavedení povinné školní docházky nebyla, zvládli.
A hlavně jsme zvládli učivo, téměř nic nám nebude v příštím roce 
chybět. Děkuji  Lence – ředitelce s jakým klidem a nadhledem nás 
vedla, rodičům za podporu a trpělivost a žákům za snahu.
Těším se na nový školní rok už bez covid – 19.              Věra Subotová

V Česku řádí korona,
to je velká pohroma.

Sice tomu nerozumím,
na UčíTelku jenom čumím.

Na hubách maj všichni roušky,
jsou to pro nás těžké zkoušky.

Dezinfekci užívej,
a venku se neflákej.
Blbiny jen děláme, 

víc času na sebe máme.
Přes skype si povídáme,

osobně se nevídáme. 
Viktorie Schalová

Jako blesk z čistého nebe přišla do školy zpráva – školy se zavírají, žáci 
musí opustit budovu, věci si odnést domů. Co se děje? Jak a co bude 
dál? Pro nás všechny úplně nová situace. Nikoho ani ve snu nena-
padlo, že školy zůstanou zavřené tak dlouho. Protože se u nás na uči-
lišti učí i zahradníci, máme tu skleníky, pařeniště a velkou zahradu. 
Lidé z okolí jsou zvyklí chodit si pro přísadu, kterou žáci v rámci výu-
ky vypěstují. Uzavření školy přišlo v době, kdy je ve sklenících nejvíce 
práce – vysévání, přesazování. Žáky museli zastoupit zaměstnanci. 
Rozdělili jsme se do několika skupin. Někteří vyučovali žáky přes in-
ternet nebo posílali výuku poštou, další šili roušky (máme na škole 
šicí dílnu, kde se učí švadleny), ostatní byli na zahradě. V půlce mě-
síce května byly do škol povolány poslední ročníky, aby se připravili 
na závěrečné zkoušky. Nyní se pomalu začínáme vracet k běžnému 
životu, doufejme, že nejhorší máme za sebou. Stačilo pár nezodpo-
vědných osob a vznikl celosvětový problém, umírají lidé, u některých 
zůstanou přetrvávající zdravotní problémy. Proto se chovejme k sobě 
ohleduplně a zodpovědně.               Ilona Matulová

Klid galerie v období Koronaviru ve velmi krátkém čase nahradil zvuk 
šicího stroje a galerie začala šít roušky. Rozdávala je lidem, kteří je 
potřebovali.  Zazvonil telefon, rozjel se šicí stroj, ráno roušky visely 
na klice galerie a odpoledne už je nosili lidé. Galerie nešila jen pro 
rodinu, známé a místní občany. S paní Miluší Růžičkovou šily roušky 
i seniorům do Vranovic. Když došly látky, nebylo z čeho šít, tak při-
šel nápad. S manažerkou skvělého projektu Lokomoce, do kterého 
je zapojena naše mateřská škola, jsme vymysleli strategii. Lokomoce 
zakoupila látky a galerie s několika dalšími nadšenci šila a násled-
ně darovala roušky do Dětské nemocnice v Brně. Moc bych chtěla 
poděkovat Kataríně Friželkové, Jarmile Kocmánkové, Petře Lízalové 
a  Zdeňce Šichové s maminkou za pomoc a podporu, že se galerie 
U Klaků mohla proměnit na chvíli v šicí dílnu a pomoct tak výrobou 
roušek ostatním lidem.             Martina Klaková

GALERIE U KLAKŮ POD ROUŠKOU
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V letošním školním roce 2019/2020  se naše mateřská škola zapojo-
vala do projektu Lokomoce ne jenom každodenním cvičením dětí 
a odborným sobotním školením učitelek profesionálními lektory, ale 
i úspěšnou prezentací tohoto projektu.

11. září 2019 předvedla naše mateřská škola ukázkovou hodinu pro 
ředitele a učitele mateřských škol a zástupcům z Pohořelické MAS 
(místní akční skupina). 

29. února 2020 mateřská škola úspěšně představila projekt Lokomoce 
zástupcům Národní sportovní agentury v čele s panem Hniličkou. 

25. června 2020 byl velký den. I když byla ještě spousta omezení, 
my jsme opět prezentovali projekt Lokomoce. Této prezentace se 
osobně zúčastnila paní náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. 
Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Dále za ministerstvo zdravotnictví při-
jela paní MUDr. Šebáková, za JMK náměstek hejtmana za resort 
zdravotnictví pan Mgr. Šlapal, za Národní agenturu sportu se přije-
la podívat poradkyně předsedy paní Ing. Kabourková a poradce pan 
doc. Zvonař, starostka obce Ivaň paní Macková, starostka MČ Brno 
- Žabovřesky paní Mgr. Pokorná , ředitelka ZŠ a MŠ nám. Svornosti 
v Brně paní Mgr. Čoupková. 
Na programu byla praktická ukázka cvičení dětí ve školce pod vede-
ním paní učitelky BcA.et Bc. Klakové a naší paní doktorky Chlupové, 
společně s lektorem Lokomoce panem Hovorkou. Po cvičení násle-
dovala diskuze na téma prospěšnosti zavedení našeho projektu celo-
plošně do celé ČR. Vše se dovršilo malým posezením s občerstvením 
v rodinném vinařství Holánek. Paní starostka Ivana Macková ještě 
jednou hosty přivítala a řekla pár slov o naší krásné obci Ivaň. Ce-
lou tuto akci opět zaštítila naše paní ředitelka Mgr. Lenka Koubková. 
Největší hvězdy dne však byly opět děti z mateřské školy. 

Martina Klaková

Ať už slavíme Velikonoce jako věřící, tedy jako nejvýznamnější křes-
ťanský svátek – oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista, nebo je vnímáme 
jako lidovou tradici spojenou s vítáním jara, můžeme říci, že letos 
byly Velikonoce pro všechny netradiční.  Jejich prožití bylo kvůli ko-
ronaviru jiné, komornější. Bylo především o rodině, o zpomalení se, 
zastavení. Tento svátek jara jsme tak díky tomuto zpomalení mohli 
prožít snad i o něco více než obvykle. Možná jsme si mohli uvědo-
mit, že Velikonoce nejsou pouze o vaření, pečení, uklízení, ale že je 
to především svátek, který má ukázat na znovuzrození, na malé zá-
zraky, které se dějí každý den, na nové začátky, naději, na oproštění 
se od starého a špatného. Velikonoce mají být tou největší oslavou 
celého roku, ať už jsme sami nebo s rodinou, důležité je si uvědomit, 
že radost, láska a štěstí vychází z nás samotných a ať už je situace 
jakákoliv, můžeme si tyto dny užít přesně tak, jak chceme. Ať už jsme 
dodržovali půst nebo ne, ať jsme nebo nejsme zastánci velikonočních 
tradic, jako je pečení beránka, malování vajíček nebo vymrskání děv-
čat, je to jednoduše čas, kdy se dějí zázraky. Nebo je to možná jen čas, 
kdy si jich více všímáme? 
Přestože jsme nemohli tuto slavnost společně prožít v kostele, o to 
více jsme spolu jistě byli v modlitbě a v myšlenkách na všechny, kteří 
nás potřebovali.  

2. Korintským 4,8-9 
„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme 
bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; bý-
váme sráženi, ale nejsme zničeni.“     

Eva Lásková
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Pojem Mezinárodní den žen netřeba starším vysvětlovat, mladší si 
„vygooglují“. Oslava MDŽ se letos v Ivani konala v neděli 8. března, 
kdy se znovu pro všechny otevřela Retro cukrárna. V nabídce byly 
zákusky, chlebíčky, káva, čaj a další dobroty. Ženy dostaly malé dár-
ky v podobě květinky, které pro ně připravily děti ze školní družiny 
a perník, ten upekla Jana Laštovičková. Více jak stovka domácích, ale 
i mnoho přespolních návštěvníků byla – doufejme -  spokojená a po-
chutnala si. Děkujeme  organizátorům  „ivaňským dobrovolnicím“ 
a aktivním členkám kulturní komise.        

   redakce

Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.
Voltaire 

Ženy byly stvořeny, abychom je milovali, ne abychom je chápali.
Oscar Wilde 

OSLAVA MDŽ  (ANEB ŽENY SOBĚ)

V září minulého roku musela knihovnice J. Koubková  pro onemoc-
nění ze dne na den řešit ve spolupráci s OÚ provoz knihovny. Knihov-
nice se obrátila o pomoc na sestry Janu a Zdeňku Laštovičkovy, které 
jenom krátce zaučila. Patří jim za to velký dík, protože knihovnici 
při půjčování zastupovaly téměř devět měsíců, ačkoliv měly plné ruce 
práce s přípravou jiných akcí pro širokou veřejnost. Zkrátila se sice 
doba půjčování na dvě hodiny, ale služba čtenářům byla zachována.
Horší to bylo po vypuknutí  epidemie koronaviru. Knihovny se v břez-
nu uzavřely  a provoz začal až začátkem května. Vzhledem k tomu, 
že je knihovna v budově školy, musel se provoz knihovny upravit 
tak, aby obě instituce splnily hygienické požadavky. Proto je provoz 
knihovny  přeložen na pátek (17.00 – 19.00 hod) po odchodu  dětí, aby 
se čtenáři s dětmi nesetkávali. V knihovně je dezinfekční prostředek, 
knihy vrácené v daný den se půjčují až následující týden. Proto se lidé 
nemusí do knihovny bát přijít.
Knihovna nabízí nové knihy různých žánrů jak ze svého fondu, tak 
také z výměnného fondu Regionální knihovny v Břeclavi a také za-
jímavé časopisy. Z knihovního fondu lze zmínit  tituly, které jsou 
i z našeho regonu: Co dalo Česko světu ( Zdeněk Král)
  77 výletů na tajemná místa v Čechách (Ivo Paulík)
  Technické památky České republiky ( kol. aut.)
  Pestrý svět denních motýlů  JMK ( kol. aut.)
  Přírodní parky JMK ( kol. aut.)
Knihovnice J. Koubková se v červnu po nemoci vrátila ke své činnosti. 
Do knihovny pozvala ve dvou skupinách  děti z MŠ, kde proběhla 
knihovnická lekce spojená s říkankami, hádankami a návratem do 
čtenářské minulosti.
Důležitým počinem je každoročně „Pasování,“ které letos proběhlo 
později. Více informací o knihovně, její činnosti a službách najde-
te na webových stránkách knihovny – www.knihovnaivan.webk.cz. 
Knihovna je v provozu po celé prázdniny a ty jsou čas pro čtení, proto 
je každý srdečně zván.         Jana Koubková knihovnice                 

V pátek 26.6. proběhlo v knihovně pod vedením paní Jany Koubkové 
„pasování“ žáků první třídy na čtenáře.  Paní Koubková měla vše vzor-
ně připravené. Děti nejdříve krátce seznámila s posláním knihovny. 
Pak následovalo povídání o různých žánrech literatury. Zaměřila se 
na pohádky a obrázky z pohádek. Každé dítě přečetlo úryvek z po-
hádky a ten byl hádankou pro ostatní. Samotné pasování mečem 
provedla paní starostka Ivana Macková. Potom následoval čtenářský 
slib, který děti potvrdily svým podpisem. Na památku dostaly knížku 
a také sladkost od paní Koubkové.  Děti poděkovaly kytičkami a ma-
lými dárky, které vyrobily. Teď je na nich, aby své dosažené znalosti 
v oblasti čtenářství dále rozvíjely               Alena Šťastná

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
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Zdravím všechny milovníky vína a „rytíře“ vinařského „řemesla“. Ti-
tulek tohoto článku neznamená, že by se událo něco výjimečného, 
ale po předchozích dvou suchých létech, kdy jsme zoufale vyhlíželi 
mraky a ty nepřišly, v nás zrálo přesvědčení, že s tím musíme něco dě-
lat. Následně jsme se rozhodovali, co v budoucích letech, když bude 
takové sucho, jaká provést opatření, abychom dosáhli alespoň stan-
dardní kvality hroznů. A ejhle, letos přišla změna, která nás chlácho-
lí, že není tak zle a že není třeba se ukvapovat a bojovat s přírodou. 
Zase pršelo a pršelo. „Příroda, ta si s námi vždy poradí.“ 
V současné době registrujeme rozporuplné informace o dostatku či 
nedostatku vláhy. Někteří odborníci uvádí, že dosavadní, zejména 
červnové deště, doplnily vláhový deficit pouze do hloubky asi 40 cen-
timetrů a pod touto hranicí je stále sucho a je třeba ještě více dešťů 
pro dorovnání stálého vláhového deficitu. Jiní odborníci tvrdí, že při 
nedávných sondách do hloubky dvou metrů je vláha opět doplněna.  
Jistě to také záleží na konkrétním místě, které posuzujeme.
Nevím, kde je pravda, ale použitím selského rozumu dospějeme ke 
staré pravdě, kterou ctili i naši dědové. S vodou je třeba hospodařit 
vždy. Jak v suchých, tak i v mokrých letech. Pro vinařství, ač to tak 
někdy na první pohled nevypadá, to platí stejně jako pro celé země-
dělství. Na starší vinici se nějaký krátkodobý a ani delší vláhový defi-
cit na pohled nijak neprojeví. Fatální projev sucha se např. v loňském 
roce ukázal na kvalitě hroznů v jejich složení. Vinaře překvapila např. 

V prosinci 2018 oslovila paní Alena Kvapilová kulturní komisi s tím, 
jestli by se obec nemohla připojit k místům, která mají vlastní tu-
ristické vizitky. Jsou to vlastně malé pohlednice, které turisté sbírají 
a tak si připomínají navštívená místa. Vizitky se nalepují do turistic-
kého deníku.  Někde mají i vlastní razítka a turistické deníky se stej-
ným vyobrazením, jako jsou vizitky. Zastupitelstvo obce souhlasilo 
s výrobou těchto vizitek. Klub turistů – Wander Book, zabývající se 
výrobou a distribucí, má určeny velmi konkrétní parametry pro foto-
grafie, které jsou podkladem pro výrobu vizitky. Nebylo jednoduché 
takové fotografie najít, první návrhy byly vráceny jako nevyhovující, 
muselo se hledat znovu. Z důvodu koronavirové pandemie měla vý-
padek také tiskárna.  Nakonec ale všechno dobře dopadlo. Ivaňská vi-
zitka je na světě a může propagovat obec nejen po naší republice, ale 
v dalších pěti státech Evropy (Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko 
a Maďarsko). Číslo vizitky je 4 911, cena vizitky je 12 Kč a můžete ji 
zakoupit v Ivani na obecním úřadě, na faře a U Stehlíků. Na obecním 
úřadě můžete také získat ivaňské turistické razítko, které po doho-
dě paní Aleny Kvapilové a starostky obce, bylo ve velmi krátké době 
vyrobeno.  Věříme, že turistickým nadšencům i našim občanům se 
bude ivaňská turistická vizitka i razítko s dominantou kostela a školy, 
líbit. Paní Kvapilové děkujeme za podnět, který vede k propagaci naší 
obce.                    redakce

TURISTICKÉ VIZITKY

ZE STARŠÍCH DĚJIN – HRDELNÍ ZLOČINY

VINAŘE OPĚT ŠKOLÍ POČASÍ

Výsledek žádosti více jak 650 podepsaných občanů  z Vranovic a okol-
ních obcí je: změna nebude! Hejtman a ani vedoucí odboru dopravy, 
kterým byla petice zaslána, nepodpořili náš požadavek. Kraj se řídí 
Plánem dopravní obslužnosti i když dojde v některých částech kra-
je ke zhoršení dopravního spojení – přitom dle Konvence se zavázal 
vůči obcím, kvalitu zvyšovat! I snížení počtu spojů a tím prodloužení 
času, tj. nutnosti jet o půl hodiny dříve, z okolních obcí pak o hodinu, 
není důvodem k navrácení vlaků do Vranovic.
 Při projednávání nových jízdních řádů bude zodpovědnost na ob-
cích, které dostávají návrhy k připomínkování. Domníváme se, že ob-
čané už udělali, co mohli, víc bohužel už udělat nemohou. Doufáme 
proto, že vedení jednotlivých zainteresovaných obcí se spojí a v rámci 
svých kompetencí vyjednají maximum pro spokojenost svých ob-
čanů. Ze zkušenosti z minulých let však víme, že KORDIS má vždy 
připraveny argumenty, proč to nejde. A kdyby to šlo, provede se to 
až v příštím roce. Letos by mělo dojít k elektrifikaci tratě Šakvice – 
Hustopeče a tím zavedení přímých spojů Brno – Hustopeče. Zda to 
pomůže Vranovicím a okolí uvidíme.

Děkujeme všem, kdo se do akce zapojili.
Za petiční výbor: R.Procházková  a Vybíral O.

PETICE NEPOMOHLA

Od podzimu roku 1720 do samého konce roku 1721 byla obec vzru-
šena nezvyklou událostí, tragédií mladé ženy. Jmenovala se Johan-
ka a byla dcerou Vavřince Zeleného z Ivaně. Ve svých 22 letech se 
bez lásky – pod nátlakem své macechy, provdala do Nosislavi za 
70letého vdovce Josefa Strnada. 
Manželé bydleli jako podruzi v chalupě Christiána Hlaváčka, kde 
oba nádeničili. Manželské soužití nebylo pěkné a trvalo sotva je-
den rok. Muž, co vydělal, všechno propil. Ženu jen zneužíval, o její 
obživu se nestaral, a dokonce před ní sobecky schovával chleba na 
půdě do sena. Žena trpěla a každou chvíli docházelo k hádkám. 
Počátkem listopadu roku 1720 byla Johanka v Židlochovicích na 
mlýně a tam od potulných obchodníků koupila za půl krejcaru ja-
kousi černou kuličku o velikosti hrášku. Prý jed na mouchy a na 
myši. Protože však tou dobou již mouchy nelétaly a myši vychytala 
kočka, uložila si Johanka kuličku doma do truhly. 
Za několik dnů v rozrušení po hádce zamíchala manželovi kuličku 
do polévky. Strnad odešel po jídle do práce, domů se však už jen 
doplazil. Naříkal na bolesti, zvracel a šel si lehnout. Zanedlouho 
skonal. Brzy po jeho smrti se začalo proslýchat, že ho žena otrá-
vila.

Do měsíce, dne 8. prosince 1720, byla Johanka uvězněna v šatlavě. 
Na nohy jí byla přikována železná pouta a bylo započato vyšetřo-
vání. Vězenkyně sice přiznávala, že manželovi namíchala jed, ale 
prý jen, aby onemocněl a zůstával doma. Ne aby zemřel. Jakýkoliv 
vražedný úmysl popírala. 
V říjnu 1721 apelační soud v Praze nařídil, aby byla podle útrpného 
práva podrobena všem čtyřem stupňům mučení. Stalo se. Byl po-
volán kat z Brna a Johanka byla nejdřív škrcena šněrováním krku, 
pak jí byly svěradlem mačkány palce, potom celé tělo natahováno 
na žebříku, až k vykloubení rukou a ještě byla pálena svíčkami. 
V úterý 30. prosince 1721 ji vyvedli z vězení, posadili na katovskou 
káru na židli a spolu s připravenou rakví ji vezli k vinohradům na 
šibeniční vrch. Když vyjeli z radnice, začal zvonit umíráček. Ces-
tou doprovázel nebohou Johanku jeden mnich kapucín a s ním šel 
rychtář. Po cestě se k nim přidával zástup zděšených i zvědavých 
lidí, místních i přespolních, neboť chystaná poprava byla před tím 
rozhlašovaná po okolí, aby se lidé přišli podívat na trest za odstra-
šující případ. 
Když průvod přišel k šibenici, sundal kat Johanku z káry, při-
poutal ji k židli a mečem jí usekl hlavu. Sekerou pak odťal ruku, 
která před rokem dala jed do polévky. Do soumraku pak vykopali 
hrob, do kterého vhodili tělo. Tím byla ukončena tragédie jednoho 
mladého života. 
Jak šel čas, tato událost se vytratila z paměti lidí, stejně jako mno-
ho dalších. Kolem roku 1700 dcera ivaňského mlynáře Martina 
Vaška utopila novorozeně v mlýnském náhoně a za trest byla uvěz-
něna, potom vyslýchána a mučena. Odsouzena byla k trestu smrti 
tak, že jí bylo propíchnuto srdce radlicí. 
 Posledním trestem v Pohořelicích, kam Ivaň soudně patřila, bylo 
upálení 14letého chlapce za svatokrádež v kostele. Nedlouho poté 
císařovna Marie Terezie mučení zakázala a trestní právo bylo pře-
neseno do Brna. 
V bítešských soudních knihách je popsáno vyšetřování loupežní-
ků, kteří se schovávali a přepadávali při cestě, která vedla z Iva-
ně do Přibic. V místě, kde současně ústila stará dobytčí cesta ze 
Slovenska (Uher), nazývaná Čertova cesta. Tam přepadli a zabili 
těhotnou ženu. Přiznali se, že srdce z tělíčka snědli. Věřili pověře, 
že tím se stanou nepolapitelní. 
O něco později se staly zločiny vraždy v Ivani. Občan Kocourek 
zabil svoji ženu a ve voze na hnůj ji vyvezl na pole. Poslední po-
dobnou událostí byla vražda podomní obchodnice s látkami (Liš-
ňačky), kterou zabil občan Haška. Byl odsouzen k trestu smrti, ale 
prezident Masaryk mu snížil trest na 20 let, protože se ho zastala 
legionářská obec, že jako voják – vozatajec, byl ve válce velmi sta-
tečný.

Ve starých spisech pátral František Hochman
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VÝZVA PRO SBĚRAČE
SÁZENÍ NA ŠPICI U AGROPRODUCTU

V rámci loňského sázení s firmou Kentico se vysázelo na špici u Agro-
productu 42 keříků dřišťálů ve žluté a červené variantě. Protože půda 
v této lokalitě není kvalitní, doporučili odborníci pod keře silnou 
netkanou textilii, keříky zamulčovat a okolí doplnit kameny. Našla 
se skupina dobrovolnic (Ilona Matulová, Bronislava Dubšová, Hana 
Soukalová, Jana Laštovičková, Zdena Laštovičková), která se pustila 

cukernatost, kdy se očekávaly po dlouhém slunečném létě nadstan-
dardní cukry, ale opak byl pravdou. Cukrů se dočkali až ti, kteří vydr-
želi se sběrem do pozdějších termínů, kdy přece jenom trochu vody 
spadlo. K výrobě cukrů totiž réva potřebuje také dostatek vody. Po-
kud ji dlouhodobě nemá, nevyrobí dostatek cukrů. Jenom slunce ne-
stačí. Dalším důležitým parametrem kvality jsou dusíkaté látky, které 
jsou velmi nutné pro fermentaci hroznů. Vinaři museli proto reago-
vat na projevy sucha během roku až ve sklepě. Znamenalo to tedy, 
i při dlouholetých zkušenostech, postavit se opět na začátek poznání.
Vrátím se zpět k selskému rozumu. V první řadě je třeba zadržet vodu 
v krajině, potažmo ve vinici. K tomu je třeba najít rovnováhu mezi 
obdělávanou plochou a zatravněním vinice tak, aby byly zohledněny 
i další potřeby révy, jako je např. humus a živiny v půdě. Vše je spolu 
provázané a je třeba rovnováhu stále hledat. Určitě to není jednodu-
ché. Je to celoživotní úděl, zejména ve vinicích podobně jako v ostat-
ních trvalých plodinách. Jednoduchý recept neexistuje. Je to nepře-
tržitý proces sledování a reakcí na měnící se klimatické podmínky. 
Že to není snadné, o tom nás opět přesvědčil dosavadní průběh počasí, 
který opět málokdo předpokládal, a to velmi časté a poměrně vydat-
né deště během letošního června. Meteostanice v mé vinici naměřila 
téměř 125 milimetrů, tj. 125 litrů vody na jeden metr čtvereční, oproti 
stejnému období loňského roku, kdy napršelo přibližně 50 mm srážek. 
Kladné na této věci je to, že se nedostatek vody v půdě pomalu do-
rovnává. Ovšem má to i druhou stranu mince. Značně zvýšená dlou-
hodobá vlhkost vzduchu v kombinaci s téměř letním oteplováním je 
ideální živná půda pro různé plísně, tedy houbové choroby. Z toho 
vyplývá náročnější práce ve směru ochrany révy proti těmto patoge-
nům. Jednak jsou to zelené práce, kdy je třeba odlistováním a vyla-
mováním zálistků provzdušnit révovou stěnu a tak maximálně zkrátit 
dobu ovlhčení listů a mladých hroznů, ve druhé řadě je to zvýšená 
chemická ochrana révy. Je tedy nutné častěji kontrolovat vinice.
V současné době  (počátek července 2020) probíhají zelené práce ve 
vinicích pořád naplno. Někteří vinohradníci dokončují odlistování 
vinných keřů v zóně hroznů, někteří začínají práce na „osečkování“ 
narostlých letorostů a samozřejmě na ošetřování a kultivaci půdy 
současně s chemickou ochranou.
Ve sklepích probíhají dokončovací práce na úrodě roku 2019 – lahvo-
vání,  a pomalu se rozjíždí prodej a spotřeba vín, utlumený korona-
virovou nákazou.
Krátce se také zmíním o spolkové činnosti vinařů v Ivani.
 Minulý rok jsme ukončili již tradičním žehnáním vínu, za přispění 
našeho pana faráře, s krátkým posezením ve Vinařském dvoře ing. 
Holánka. 
Nový rok 2020 pro nás začal Valnou hromadou členů spolku Vinaři 
Ivaň z.s.  Na této valné hromadě jsme připravovali hlavní spolkovou 
událost roku – výstavu vín. Měli jsme také předjednán degustační vý-
let spolku do jednoho vinařství v Lednici. Následující události kolem 
Korona viru však citelně do našich plánů zasáhly. Výstavu vín jsme 
zrušili, protože za přísných opatření vyhlášených Vládou ČR nebylo 
možné konání takových akcí. Připravenou návštěvu vinařství jsme 
museli také ze stejného důvodu odvolat. I přes nastalou těžkou si-
tuaci se nám ale podařila spolupořadatelská účast některých členů 
na dnes už také obnovené tradici, stavění máje 30. dubna. Bylo to sa-
mozřejmě za zpřísněných bezpečnostních podmínek začínající pan-
demie korona viru. To se také podepsalo na návštěvnosti této akce, 
která byla pochopitelně nejmenší za dobu obnovení této tradice od r. 
2015. Přesto se „dobrá věc“ podařila a mája stála až do jejího kácení 30. 
května, také za účasti některých našich členů. Zázemí pro důstojné 
řádné zakončení této akce poskytl ing. Petr Láska.
Největší akci, výstavu vín, jsme pro letošní rok definitivně „odpískali“, 
ale zrušený zájezd do vinařství se nám snad podaří realizovat v let-
ních měsícíc

za Vinaři Ivaň, z.s. Jan Koubek

V letošním roce s podporou Ministerstva životního prostředí ČR
V říjnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu k předklá-
dání žádostí o poskytnutí finanční podpory pro „Zlepšování funkč-
ního stavu zeleně ve městech a obcích“. Protože naše obec chtěla do-
končit sázení stromů v rámci vnitřních částí vesnice, se souhlasem 

obecního zastupitelstva se do tohoto projektu, který byl nazván „Vý-
sadba v obci Ivaň“, přihlásila. Na vypracování žádosti se podílela Gab-
riela Jakabová a členové zastupitelstva. Odborný posudek vypracoval 
zdarma člen zastupitelstva a absolvent Mendelovy univerzity Mar-
tin Rybecký, který také zajišťuje odborný dozor. Podpora se v našem 
případě vztahovala na pořízení jednotlivých vysazovaných stromů, 
které se sázejí na obecních pozemcích, a na pořízení technologie pro 
závlahu – čerpadlo na čerpání vody s příslušenstvím a dvě nádoby na 
přepravu vody. Žádost byla 6. prosince 2019 Státním fondem životní-
ho prostředí akceptována. V měsíci únoru odsouhlasilo zastupitel-
stvo brigádnické sázení stromů na termín 18. dubna 2020. V době ko-
ronavirové epidemie ale nebylo možné zajistit sázení s větším počtem 
osob, i když se dobrovolníci na akci již velmi těšili. Sazení se proto 
ujali místostarosta Petr Lang a Ladislav Lízal, pracovník obecního 
úřadu. Vysázeli 5 oskeruší na mušovské, 5 třešní ptaček a 5 babyk 
u hřiště, lípu na staré návsi a lípu u Agroproductu. Výsadba byla zare-
gistrována do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz, 
stromy byly opatřeny visačkami dle Grafického manuálu NPZP a byla 
pořízena fotodokumentace zasázených stromů. V současné době 
Státní fond životního prostředí zaslal k podpisu smlouvu, kterou sta-
rostka Ivana Macková podepsala a po kontrole dokumentů bude fond 
hradit z nákladů na výsadbu 57 493 Kč.  Obecní úřad uhradí 411 Kč za 
chráničky stromů, které nebyly uznány jako nutné výdaje. Výsadba 
stromů byla konečnou výsadbou v jednotlivých lokalitách. Děkuje-
me všem, kteří zajistili dotaci, připravili pozemky, vodu na zalévání 
a  hlavně - sázeli.             redakce

OPĚT SÁZENÍ 
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do práce. Vodu na zalévání, mulč a kameny zajistili Dubšovi, jednu 
folii zaplatil obecní úřad, jednu sponzoři.  Paní Marie Poláková, Marie 
Bobková a Libuše Fabičovicová  pomáhaly skupině dobrovolnic udr-
žovat keře bez plevelů. Na jaře letošního roku se domluvilo dosázení 
keřů z obecních peněz. Předtím bylo nutné zajistit a nasbírat větší ka-
meny. Díky tomu, že nabídli pomoc při odvozu kamenů traktůrkem 
Jan Koubek a Gabriela Jakabová, mohlo se odvést od polí u Pasohlávek 
asi 4 tuny kamenů.  Pak už se mělo jenom sázet, ale koronavirová 
pandemie vše zpomalila. V rámci „Výsadby v obci Ivaň“, podpořené 
Ministerstvem životního prostředí, vysadili Petr Lang a Ladislav Lízal 
ještě v době přísné pandemie doprostřed pozemku krásnou lípu. Po 
uvolnění opatření se dosázelo 6 ks dřišťálů, 18 keříků tavolníků a 4 
keře od sponzorů. Zakoupila se folie, substrát a mulčovací kůra. Keře i 
folii zakoupila obec v ceně 3 529 Kč, substrát a první várku mulčovací 
kůry zaplatili sponzoři. Jámy pro keře zajistili Petr Lang a Petr Vostál 
ve spolupráci s firmou Holánek, ta dodala strojní vybavení. Vodu na 
zalévání zabezpečil Miroslav Dubš. Při sázení a instalování folie děv-
čatům pomohli Jan a Davídek Koubkovi. Druhou várku mulče zajistila 
obec a tentokrát pomohl s mulčováním Ladislav Lízal. Aby se dokon-
čila výsadba na špici, bude potřeba zasadit ještě 4 keře, které přislíbili 
sponzoři na podzimní výsadbu. Tečkou byla instalace lavičky u lípy. 
Ještě nás však čeká jedna výzva. Je třeba nasbírat z polí dostatek men-
ších kamenů. Pole jsou k dispozici, odvoz kamení zajištěn, je potřeba 
jenom sběrače. Pokud vyhlásíme brigádu, pomůžete nám?

Zdeňka Laštovičková

Chvályhodným počinem je oprava dalšího kříže v okolí obce. Díky 
manželům Pavloňovým se opravil a zrestauroval „Mackův kříž“ na 
cestě do Vranovic. Nachází se před mostkem a kopečkem vedou-
cím k hájovně, po levé straně silnice. Jana Pavloňová  dlouhá léta 
o kříž pečuje, okolí je vždy upravené, tráva posečená. Prostředky na 
zrestaurování byly zajištěny z jejich vlastních zdrojů. Děkujeme za to, 
že i tento kříž, předaný nám předky, je zachráněn.

redakce

VŠIMLI JSTE SI?

ČÁPI JSOU PO LETECH ZPĚT
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Obecná situace nepřála poslední měsíce žádnému ze sportů, snad 
kromě individuální cykloturistiky.
Začátek jarní lukostřelecké sezony se nesl v duchu zklamání ze zru-
šených závodů. Pořadatelé Českého i Moravského 3D poháru rušili 
jeden závod za druhým. První větší lukostřelecká akce se konala 14. 
června nedaleko Zlína okolo hradu Buchlov. A velkou radost si odnesl 
Jiří Gebauer první stříbrnou medailí sezony z Moravského poháru 3D. 

Marek Holzmann

ZRUŠENÉ LUKOSTŘELECKÉ ZÁVODY 
A PRVNÍ STŘÍBRNÁ

Jarní část fotbalové sezóny byla bohužel zrušena, ale využili jsme 
„fotbalového volna“ k dalším brigádám, které jsou v areálu fotbalové-
ho hřiště stále potřebné.
Jako každý rok jsme po vesnici posbírali nepotřebné železo. Tímto 
bychom rádi poděkovali občanům obce, že touto formou přispívají 
každým rokem na chod TJ Sokol Ivaň.  
Tou největší akcí byla tento rok oprava budovy „starých kabin“. Dlou-
ho se rozhodovalo, zda budovu zbořit nebo ji opravit na skladové pro-
story obce a TJ Sokol Ivaň. Nakonec jsme se společně s obcí rozhodli 
budovu opravit. Obec financovala materiál a my jsme přiložili ruce 
k dílu.......
I když to stálo hodně brigádnických hodin a na práci se podílelo mno-
ho dobrovolníků, jsme přesvědčeni, že to byl krok správným směrem. 
Jednalo se o bourací práce vnitřních příček, zazdívání nepotřebných 
otvorů, a protože byla stará střecha v havarijním stavu, tak bylo nutné 
postavit od základu novou. V současné době je již v objektu i nová 
betonová podlaha.
Ještě nás ale čeká kupa práce. V další etapě plánujeme zateplení ce-
lého objektu, novou fasádu, obrubníky kolem stavby včetně zámkové 
dlažby. Tyto úpravy se spojí rovnou s povrchovou úpravou plochy na 
dětské hřiště, které bychom rádi co nejdříve také zrealizovali.
Tímto děkujeme všem, kteří ve svém volnu trávili mnoho hodin na 
rekonstrukci budoucího skladu, který bude plně využit jak obcí tak 
námi. Jsme rádi, že se mezi námi pořád najdou lidé, kteří nezištně 
pomohou dobré věci...........

Iveta Ritterová

FOTBALOVÁ SEZÓNA ZRUŠENA,
ALE FOTBALISTÉ NEZAHÁLELI

Oprava skladu TJ Sokol

Sběr železa TJ SOKOL

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  14.6.2020

autorka výkresu: Kristýna Pařízková
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Tisk: POINT CZ, s.r.o.

Stručný plán akcí

Srpen 
8.8. Babské hody 
22. – 23.8.  Bartolomějské hody
28.8. koncertík Petra Langa v Galerii U Klaků

Září
Pohádkový les
19.9.  vernisáž obrazů Jiřího Polešáka – Galerie 
U Klaků
26.9. seminář Malba na trička - Máta aterliér 
 Dílnička Pomazánky, Jana Valášková
Říjen
10.10. seminář: Pletení z papíru, Máta ateliér
24.10. Vernisáž fotografií Zdeňka Bažanta – Galerie 
U Klaků

Broučkový průvod pro děti
Dílnička: s p. Janou Valáškovou – příprava aspiku

Máta ateliér
Na sobotní semináře navazuje vždy tvoření v dané technice, a to další 
čtyři pátky od 18:00 do 20:00 hod.
Výtvarné kurzy pro děti začínají od 14. září.
Více na: www.mataatelier.cz

AMK Ivaň – závody osobních aut – Mezinárodní mistrovství Moravy
Přibice, kasárna
Začátek rozjížděk v 10:00 hod, vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
Termíny:  30.8.   20.9.   4.10.   25.10.
Více na www.amkivan.cz

Upozornění: plánované akce mohou být v důsledku aktuální 
epidemiologické situace změněny

podle paní Jany Valáškové, které jsme ochutnávaly na dílničce 
v loňském roce v Ivaňce

Cézar salát
Bílé hlávkové zelí nastrouhat
mrkev, cibule, majonéza – můžeme nahradit zakysanou smetanou
sůl, pepř

Těstovinový salát     
vrtule nebo penne     
rajče, okurky, papriky     
tuňák     
pórek    
sůl, pepř, majonéza
    
Těstovinový s kuřecím masem    
kuřecí maso     
ananas
majonéza nebo jogurt
těstoviny

Zelný salát
bílé zelí nastrouhat
olej, sůl, pepř, ocet, cukr, cibule

Zelný z červeného zelí
zelí nastrouhat
olej, sůl, cukr, ocet, křen
trochu červené řepy

Červená řepa
řepu uvařit a nastrouhat nebo nakrájet na kostičky
cukr, ocet, zakysaná smetana
Můžeme přidat kardamom nebo skořici

Meloun
meloun nakrájíme na kostky
zamícháme se zakysanou smetanou nebo šlehačkou SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nejmladší občánci:
Tamara Polehňa                                   Vilém Koubek

Výročí a jubilea:
Marie Koubková 87 let          Milada Pláteníková       87 let
Zdeňka Brabcová 87 let          Jan Macek                       86 let

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme co nejvíce zdraví, pohody 
a spokojenosti.

Zemřeli:
Jan Ficek                                          Jan Binder
Pavel Hubený                                Marie Šlancarová
Anna Toncrová

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Počet obyvatel ke dni 30.6.2020 739


