IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 1 / 2020

ČÍSLO 1 / 2020
distribuce zdarma

01
Slovo starostky

06
Tříkrálová sbírka

08
Masopustní posezení
(titulní foto)

10
Společenská kronika
2020

IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ
SLOVO STAROSTKY OBCE

AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,
vím, že jste v poslední době zahlceni informacemi o opatřeních
k zamezení šíření virové nákazy COVID 19. Všechna aktuální opatření, nařízení vlády a kraje hlásíme obecním rozhlasem a zveřejňujeme na webu obce a úřední desce. Starší spoluobčané, kteří potřebují nutně lékařský předpis na užívané léky, nebo jinou pomoc,
se mohou obrátit na obecní úřad. Doporučuje se při pohybu venku
používat roušky nebo šátky.
Chtěla bych touto cestou vyzvat občany, aby nařízení vlády důsledně dodržovali a poděkovat těm, kteří tak činí. Je to jediný způsob,
jak šíření nákazy omezit.			
Ivana Macková

rozpočet na r. 2020 jsme schválili už na posledním zasedání
zastupitelstva v loňském roce. Skládá se jako vždy z výdajů
mandatorních, tedy nutných jako např. na školství, čištění
odpadních vod, likvidaci odpadu, provoz obecního úřadu, péči
o vzhled, úklid a údržbu obce a dále investičních.
V letošním roce chystáme vybudování vodovodu do areálu bývalých kasáren tak, abychom v této lokalitě zlepšili zásobování
vodou a mohli prodávat další pozemky případným zájemcům.
Získali bychom další prostředky do rozpočtu obce. Tuto investici uhradíme jak z prodeje pozemků tak z pronájmu pozemků
v areálu.
Plánujeme rovněž obnovit herní prvky na školní zahradě včetně umělého povrchu sportovního hřiště. Poslední revize současných herních prvků zjistila závady, které sice ještě nebrání
provozu, ale po deseti letech provozu si zaslouží výměnu. Na
tuto investici máme podanou žádost o dotaci.
Komise kulturní ve spolupráci s TJ Sokol Ivaň chystá další
ozelenění obce, kde se využije dotace na stromy a na nádrž
a čerpadlo.
Jakmile se podaří převést do majetku obce pozemky v ulici
„Mušovské“ zadáme studii na úpravy v této ulici. Důvodem je
zejména nevyřešená dopravní situace (parkování, chodníky,
odvod dešťové vody).
Nejdůležitějším projektem zůstává kulturní dům. Každý stavebník ví, že vyřídit povolení na stavbu rodinné domu trvá přibližně rok. Nejinak je tomu u projektování budovy kulturního
domu. Termíny se ještě prodlužují o soutěže na veřejné zakázky. V současné době jsou před dokončením práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, tedy prvním stupni projektové dokumentace. Po zkušenosti se současným kulturním zařízením
se řeší zejména založení stavby na problematickém podloží.
Projekt se doplňuje nejrůznějšími geofyzikálními průzkumy
a posudky na jejichž podkladě navrhuje projektant základovou
desku. Zkrátka pokud se nám podaří do konce roku získat stavební povolení, budeme to považovat za úspěch. Do té doby
neplánujeme demolici současného zařízení. Pro akce jako výstava vín nebo hody stále slouží sociální zázemí , prostory po
prodejně pak na komornější akce kulturní komise.
Vím, že podnětů na zlepšení života v obci by bylo mnohem víc.
Každá věková nebo zájmová skupina by měla nějaký návrh. Potřebné a odůvodněné se snažíme realizovat přesto, že finančně
potřebujeme zajistit hlavně projekt kulturního domu.
Ivana Macková
starostka

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY LINKY S3 A 530
Od 15.12.2019 začaly platit nové jízdní řády. Ty byly upraveny již od
1.1.2020 a možná to nebyla poslední úprava. Nabádáme spoluobčany, kteří budou cestovat, aby si je pozorně prohlédli. Některé spoje,
na které jsme byli léta zvyklí, bohužel nefungují. Změnou na vlakovém spoji linky S3, kde přibylo přímé spojení mezi Židlochovicemi a Brnem, došlo ke změnám jak u vlakového, tak autobusového
spojení a ubylo navazujících spojů. Obecní úřad, v čele s paní starostkou, se snaží o zvrácení nepříznivého stavu. Bohužel o jízdních
řádech nerozhoduje obec, ale dopravci.		
redakce

MUDR. BARTL - ORDINACE V IVANI KONČÍ
Vážení pacienti,
ke dni 30.3. 2020 jsme nuceni ukončit provoz ambulance v Ivani.
Důvody jsou trojí:
1.Odborné – praktičtí lékaři v posledních letech částečně přebírají
kompetence specialistů (internistů, kardiologů, diabetologů, endokrinologů apod.). Provádíme celé spektrum vyšetření, která vyžadují
náročné přístrojové vybavení. Nelze mít v ordinaci jen tonometr, potřebujeme i EKG, otoskop, světelný optotyp, přístroj k ambulantnímu
vyšetření CRP, INR, glykovaného hemoglobinu apod. To vše máme
v ordinaci ve Vranovicích, ale nelze takto vybavit ordinaci, kde ordinujeme 2 hodiny v týdnu. A bez těchto pomocníků se nedá pracovat
v takové kvalitě, jaká je potřeba.
2.Provozní – rádi bychom více oddělili péči o akutně nemocné pacienty a péči preventivní a dispenzární (viz nové ordinační hodiny).
Zároveň rozšiřujeme možnost objednání na všechny dny v týdnu po
12.00 hod. K tomu je nutné rozšířit ordinační hodiny a čas zabraný
přesuny mezi ordinacemi lépe využijeme právě péčí o pacienty.
3.Technické – počítače a tiskárny, stejně jako medicínské softwary,
jsou dobří pomocníci, ale vyžadují neustálé aktualizace a úpravy nastavení. V souvislosti se zavedení eReceptů, eNeschopenek a blížícího se EET se bez nich neobejdeme. Vy, kteří jste byli v průběhu ledna
a února v ordinaci v Ivani víte, kolikrát jsme museli řešit technické
problémy s počítačem, tiskárnou či připojením, namísto toho, abychom se věnovali vám, pacientům.
Víme, že toto naše rozhodnutí vás nepotěší, ale věříme, že je pochopíte a oceníte to, že vám nabízíme široké spektrum péče v kvalitně
vybavené ordinaci. Závěrem ještě přidáváme tabulku s rozšířenými
ordinačními hodinami, které budou platit od 30.3.2020:
MUDr. Petr Bartl, MUDr. Martina Veselá

ZASTUPITELSTVO OBCE
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

REDAKČNÍ RADA
Hana Soukalová
Zdeňka Laštovičková

Olga Baštrnáková
Ilona Matulová

Korektura textu

Věra Subotová
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ODBĚRY KRVE

AKUTNĚ
NEMOCNÍ

OBJEDNANÍ PACIENTI,
TELEFONICKÉ KONZULTACE

PO

7.00 - 9.00

7.30 - 11.30

12.00 - 14.00

ÚT

7.00 - 9.00

7.30 - 11.30

12.00 - 14.00

ST

7.00 - 9.00

7.30 - 11.30

12.00 - 14.00

12.00 - 14.00

14.00 - 18.00

7.30 - 11.30

12.00 - 14.00

ČT
PÁ
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Usnesení č. 57/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc.č.st. 388 o výměře 111 m2 včetně budovy za cenu 107.115,-Kč a parc.č. 480/130 o
výměře 1 966 m2 za cenu 640,-Kč/m2 včetně DPH panu Drahomíru
Vondrákovi, bytem Ivaň 223.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis usnesení jednání ZO, č.6/2019 ze dne 12.12.2019
Usnesení č. 45/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 58/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemku parc.č. 2059/19
a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. UZSVM/BBV/9516/2019-BBVM (BP 23/04).
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 46/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 59/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlasné prohlášení subjektů o vlastnictví nemovitých věcí.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 47/2019
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce Ivaň na rok 2020 s příjmy
14.463.200,-Kč, výdaji 15.364.000,-Kč a schodkem 900.800,-Kč. Schodek bude kryt vlastními prostředky z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rozpočet je schválen
s úpravami původního návrhu rozpočtu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 60/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem auta Škoda
1203 RZ BV 26-26 na Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska – Sbor
dobrovolných hasičů Ivaň, Ivaň 267, IČ 64520480.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 48/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok
2020-2021.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 61/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace poskytovanou
Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podprogramu 117d8210H podpora budování a obnovy
místa aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 49/2019
Zastupitelstvo obce stanovuje kompetenci starostky obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu dle přílohy Rozpočtová opatření – kompetence starostky obce ze dne 12.12.2019 a zároveň
ruší Usnesení č. 30/2012.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 62/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, která je součástí tohoto usnesení.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 50/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ivaň
č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu a to se sazbou 10,-Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 63/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby členka ZO Ivaň pí Zdeňka Laštovičková vykonávala po dobu nemoci knihovnice práci knihovnice na
Dohodu o pracovní činnosti a rovněž práci kronikářky v pracovněprávním vztahu a to na Dohodu o provedení práce.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 51/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o vzájemné propagaci s Kometou Group a.s.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

DIVADLO-REDUTA

Usnesení č. 52/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb pro r.2020.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Dnes jsme byli se školou v divadle Reduta v Brně. Představení se
jmenovalo Brněnské pověsti. Měli jsme pěkná místa v 5. řadě, takže šlo dobře vidět. Celé představení bylo o tom, jak vlastně vzniklo Brno. Třeba podle pověsti Brněnský drak, ohrožoval obyvatele
Brna. Museli mu nosit jídlo. Až jednoho dne na něj vymysleli léčku
a draka zahubili. Od té doby visí na brněnské radnici. Další pověst
o brněnském kole, které jednoho dne vykutálel pan Birk z Lednice do Brna. Pověsti vypráví starý čert. Nám se nejvíc líbila pověst
o brněnském kole a drakovi. Potom jsme šli do obchodu, který se
jmenoval Levné knihy, tak jsme si tam koupili pár dárečků.
Žáci 5. třídy
Helena Malinková / Šimon Šulek

Usnesení č. 53/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1030052982/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 54/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1030048472/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 55/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č.2643/2 o výměře 37 m2 za cenu 300,-Kč/m2 firmě EON.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 56/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 110/9 a to
panu Lucianu Čabovi, Ivaň 194, paní Marii Kocmánkové, Ivaň 175
a manželům Zdeňkovi a Věře Hrozinkovým, Ivaň 248, ve výměrách
dle GP č. 772-214/2019 za cenu 498,-Kč/m2 dle znaleckého posudku
č. 2546-21/19.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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17.1. JSME MĚLI VE ŠKOLE
PREVENTIVNÍ PROGRAM ETICKÉ DÍLNY.

CO CHCI UDĚLAT PRO OBEC
Tuto otázku jsme položili všem zastupitelům obce a jejich odpovědi
jsme postupně zveřejňovali v předchozích vydáních. Zbývali dva: Jan
Gebauer, který vystřídal zastupitele Petra Lásku - jeho příspěvek otiskujeme níže, a Hynek Holánek, který svoje vyjádření nedodal.		
				
		
redakce

Program se jmenoval: Jak se chránit v nebezpečných situacích?
•
•
•
•
•

Jak už zde většina členů zastupitelstva obce zmínila, tak i pro mě je
důležité dbát o správné hospodaření a rozvoj obce. V tomto volebním období bych se rád více podílel na plánované výstavbě nového
víceúčelového zařízení, které by mělo být centrem naší obce. Podle
nejen mého názoru je zde potřeba k udržení kulturního a společenského života v obci. Dále jako člen TJ Sokol Ivaň se budu snažit
podílet na plánované realizaci dětského hřiště a zvelebení místního sportovního areálu. Samozřejmě se budu chtít více angažovat
i v ostatních projektech pro naši obec. Věřím, že se nám podaří co
nejvíce věcí uskutečnit. 			
Jan Gebauer

LOKOMOCE
POHYB JAKO ZÁKLAD ŽIVOTA A ZDRAVÍ

Rozpoznání důvěryhodné osoby od potencionálního agresora
Jsem doma sám
Nepříjemnost intimních doteků
Rizika na internetu
Vědět na koho se obrátit

Žáci se aktivně zapojovali do všech činností. Byly to scénky, písnička,
tvorba plakátů aj. .

Dne 27. 2. 2020 jsme u nás ve škole přivítali významnou návštěvu.
Přijeli zástupci Národní sportovní agentury (NSA) v čele s panem
Milanem Hniličkou, poslancem PČR, bývalým hokejovým brankářem, vládním zmocněncem pro sport. Chtěli se seznámit s fungováním a průběžnými výsledky projektu Lokomoce /pohyb jako základ
života a zdraví/, ve kterém již druhým rokem pracujeme s dětmi
v MŠ a vzdělávají se v něm učitelky MŠ a nově i ZŠ.
Zároveň byla naše škola zázemím pro jednání zástupců tohoto projektu v čele s MuDr. Chlupovou a dalších zástupců z NSA
a našeho kraje. Velmi nás těší, že odjížděli nadšeni z našich malých
sportovců a také s reálným podkladem, jak lze zařadit více cíleného
zdravotního pohybu do MŠ. Z tohoto úspěchu máme velkou radost.
Jsme také součástí prezentace pana Milana Hniličky na jeho road
tour NSA (facebook) a zpravodajství české televize na kanálu ČT
24 SPORT.
Chtěla bych poděkovat všem učitelkám za skvěle připravené děti,
které celý rok cvičí v duchu Lokomoce. Také vám, rodičům, že se
školou spolupracujete. Jsem hrdá hlavě na to, že i malá škola, která
dělá dobré projekty, se může prosadit a ukázat, co umí...
				
Lenka Koubková, ředitelka

Někteří žáci znali principy bezpečného chování, jiní si je doplňovali,
upevňovali. 		
Za 1., 2. a 3. třídu Alena Šťastná

VIDA BRNO

MALÝ ARCHEOLOG
PROJEKTOVÝ DEN 4. A 5. TŘÍDY

5. 2. 2020 jsme navštívili zábavný, vědecký park VIDA v Brně. Nejprve jsme si vyzkoušeli interaktivní exponáty. Zhlédli 3D kino, kde
jsme viděli záběry z mořského světa plného života a korálové útesy
s mořskými živočichy. Po zhlédnutí filmu jsme se rozdělili do skupin.
Program první skupiny nesl název Alchymisté, kde žáci zkoumali skupenství látek v chemické laboratoři. Druhá skupina s názvem
Mikrohrdinové se dozvěděla, proč kyne těsto a jak vzniká víno. Žáci
si vyzkoušeli práci s váhou, odměrným válcem a laboratorními pomůckami. Vytvořili si vlastní preparáty jako praví vědci.

Žáci byli připraveni na projektový den, ve kterém se doví zajímavosti
z naší i světové historie. Byli seznámeni s pojmy archeolog, naleziště, vykopávka a řekli jsme si o nejdůležitější památce v našem okolí:
Věstonická Venuše. Lektorka p. Eva Suchánková se zaměřila ve svém
projektu na práci ve skupinách. Nejdříve pracovali žáci ve třídě na
rekonstrukci starých staveb – LEGO. Každá skupina /4/ postavila nějakou historickou budovu na daných základech. Svou práci zajímavě
komentovali.Bylo obdivuhodné, co vše vytvořili. Další část projektu se
odehrála v tělocvičně. Zde žáci opět ve skupinách pracovali jako archeologové na těchto stanovištích: 1. hrob, 2. skládání nádoby, 3. nalézání
starých věcí – určování původu, 4. skládání džbánu z kousků papíru.
Žáci byli po celou dobu zaujati prací a vedením paní lektorky. Pracovali v klidu a ukázněně. Při hodnocení projektu se vyjadřovali velmi
kladně s jeho průběhem. Práce s lektorkou se jim líbila. Myslím si, že
si z tohoto projektu odnesli velmi mnoho do budoucna. Vždyť, není to
úžasné stát se na chvíli malým archeologem?
Věra Subotová
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Poslední skupina se jmenovala Mysli na smysly. Zde si žáci vyzkoušeli a změřili smyslová vnímání. Plnili úkoly na „smyslových stanovištích“ a získali znalosti, které je dovedly k představě o nervové soustavě.
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CO SE POVEDLO A CO DRHNE?

Dostáváte do rukou první číslo Ivaňského zpravodaje pro rok 2020.
Celkově to bude už čtvrté číslo. Naší snahou bylo poskytovat objektivní a vyvážené informace o dění v obci a také přání, aby do zpravodaje
přispívali i naši spoluobčané. Tak jako u většiny činností i nám se něco
povedlo. Z toho máme radost, ale jsou i věci, které nás mrzí, protože
nedopadly tak , jak jsme si přáli. Mezi ty, které nám udělaly velkou
radost, patří skutečnost, že pravidelnými přispěvateli se stala starostka
obce, škola, spolky a sdružení a hlavně přibyly první články od našich
spoluobčanů. Těch si velmi vážíme. Všichni, kteří se snaží o vydávání
zpravodaje, jsou samouci. Nikdo z nás nemá žádné odborné znalosti
nebo předchozí zkušenosti. Někteří prodělali několikahodinové školení o tom, jak by měl časopis vypadat, ale to nemůže nahradit profesionála. Proto vás prosíme o shovívavost, trpělivost a taky o kritickou
zpětnou vazbu. Budeme vám velmi vděční. Ve třech číslech, která již
vyšla, se snad většina článků povedla. Jsou však i věci, na které nejsme
moc pyšní. Vyšly dva stejné články, každý pod jiným názvem – původní
článek nebyl zařazen. Nepovedlo se zařadit fotografie. Až po vydání
časopisu jsme našli slovosledové chyby. Pravdou je, že některé chyby
jsme mohli zachytit dříve, než časopis vyšel. Některé z technických důvodů nemůžeme ovlivnit. Nechceme se zříkat odpovědnosti. V předchozích číslech se nepodařilo zařadit: broučkový průvod a foto z Božího těla. Omlouváme se. Obě akce proto zveřejňujeme v tomto čísle.
Přivítáme, pokud nás na naše chyby upozorníte, a hlavně se připojíte
k zatím malé skupince přispěvatelů.
Pokud máte zájem – přidejte se k nám: hledáme nejen redaktory, ale
i fotografy a grafiky. Všechny nadšence, kteří mají zájem dokumentovat dění v obci. Nezáleží na věku, rozhoduje nadšení pro společnou
věc a chuť vyzkoušet si novou práci.
Vaše články, postřehy, příspěvky a fotografie můžete zasílat na
adresu: ivanskyzpravodaj@seznam.cz, nebo předat osobně redaktorům nebo na obecní úřad.
redakce

Milada Manková - ŠD

PROJEKT V MŠ „POZNÁVÁME NAŠE TĚLO“
V měsíci únoru jsme zrealizovali projekt v rámci vzdělávacího tématu
„Školka stůně aneb bojujeme s bacily“. Paní Mgr. Vladimíra Pekaříková nám připravila přednášku s praktickými ukázkami. Děti si vyzkoušely poskládat model kostry, vložit jednotlivé orgány do papírového
obrysu člověka a naučily se poskytnout první pomoc sobě i ostatním.
Druhá část programu obsahovala cvičení. Využili jsme při něm
barevné „skořápky“, na kterých jsme si otestovali naši rovnováhu
a upevňovali správné držení těla. Na závěr jsme si zahráli pohybovou
hru „Na bacily a vitamíny“.
Cílem celého projektu bylo děti seznámit podrobněji s lidským tělem, jeho funkcemi a jak se zachovat v případě nemoci či úrazu, podpořit zvídavost, kamarádské vztahy a vzájemnou spolupráci. Všichni
byli z celého programu nadšení, protože probíhal hravou a zábavnou
formou. Tímto děkujeme paní Mgr. Pekaříkové, která nám věnovala
svůj čas a cenné informace.

Zuzana Bábíčková, / Lenka Lízalová, učitelky MŠ

KNIHOVNA
V knihovně trvá zkrácená půjčovní doba a to od 16:00 do 19:00 hodin
každý čtvrtek. Během vánočních prázdnin se v knihovně vyměnily
všechny radiátory. Práci prováděla ivaňská firma. Díky paní starostce také došlo k výměně zvonku na dveřích za nový. Před Vánocemi
v knihovně přibyly nové knihy a došlo k výměně knih z Výměnného fondu knihovny Břeclav. Knihovnice připravila krátkou besedu
o adventu a vánočních svátcích pro děti ze školní družiny, spojenou
s ukázkou nových dětských knih. Podílela se na přípravě dílničky pro
děti – draní peří a byla nápomocná při přípravě dílničky pro dospělé
– malování mandal na kameny. Pokud si chcete ověřit nebo osvěžit
svoje vědomosti, zkuste si vyplnit kvízy, které paní knihovnice připravila na webu knihovny.
knihovnice

Boží tělo 2019
ing. Marie Petránová
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KDO ROZSVÍTIL IVAŇSKÝ VÁNOČNÍ STROM?

BROUČKOVÝ PRŮVOD
dodatečně zveřejňujeme, co se omylem nevešlo do minulého
vydání Ivaňského zpravodaje

Adventní čas jsme zahájili jako každoročně v obci rozsvícením vánočního stromu. Program připravila místní ZŠ a MŠ, představení dětí se líbilo, i když letos si pro vystoupení vybrali netradičně schody obecního
úřadu a ne všichni přítomní se tam stihli přesunout. Tak se stalo, že některým uniklo i pěkné vystoupení nově vzniklého ženského pěveckého
sboru. Návštěvníci se mohli ohřát teplými nápoji, nakoupit si vánoční
ozdoby, pravé frgále nebo si vybrat ze široké nabídky adventních svícnů
a vánočních věnečků i dalších dekorací. Šikovné kuchařky přijaly výzvu
a v bývalé prodejně Ivaňky představily své výtvory. Tentokrát na téma
rolády. Sešlo se jich opravdu hodně a výběr byl široký: roláda medová,
šlehačková, štafetková, ořechová, s karamelovým krémem, perníková, kokosová, speciální medovo ořechová, a také rolády slané: sýrové,
špenátové, různé tortily a další a další. Jakmile budeme mít k dispozici
recepty, rádi je zveřejníme.
A kdo tedy letos rozsvítil ivaňský vánoční strom? Byli to opět bytosti
pohádkové, sama kouzelná Večernice, která si na pomoc přizvala své
kouzelné bratry Větrníka, Slunečníka a Měsíčníka.
redakce

Je podzim, sluníčka ubývá, tmy přibývá….. Tak každoročně začíná
lampionový průvod pro děti. V pátek 25.10.2019 se v 18 hodin u kulturního zařízení Ivaňka sešlo skoro 60 dětí se svými rodiči nebo prarodiči a přivítaly je, jako každý rok, brouččí kmotřičky. Děti se nejprve
posilnily „ranní rosou“ a květinkou, pak si každý vzal svého vlastního
broučka a průvod, vedený brouččími kmotřičkami, se vydal na cestu,
která končila na faře. Tam se děti rozloučily s broučky modlitbičkou
a každý svého broučka uložil do postýlky. Na faře bylo pro všechny
připraveno malé občerstvení, které i tentokrát sponzorsky připravily
ivaňské kuchařky. Nejen dětem, ale i dospělým, se i tentokrát průvod
s uspáváním broučků líbil.
Poděkování patří všem, kteří tuto akci pro děti připravili, hlavně
ivaňským kuchařkám, taky firmě Vinařství Holánek a paní starostce,
která dětem na cestu pouštěla hudbu z místního rozhlasu.
Zdeňka Laštovičková

Výzva rolády

ADVENTNÍ VARHANNÍ DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Adventní čas v naší obci zahájil v neděli 1. prosince 2019 ve 14:00 hod
varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje. Mohli jsme přivítat varhaníka a varhanáře pana Richarda Stehlíka z Rohatce, jehož rodinná
varhanářská firma prováděla renovaci varhan v našem kostele. První
adventní nedělní odpoledne jsme tak mohli strávit za libého zvuku
varhan linoucího se kostelem a nasát adventní atmosféru. V rámci první části koncertu zazněly skladby francouzských barokních skladatelů,
druhá polovina koncertu se nesla v duchu improvizace pana varhaníka.
Koncert nám umožnil se na čas zastavit a duchovně se připravit na nadcházející období Vánoc.
Eva Lásková

DĚTI ZŠ ZABALILY DÁREČKY
DO KRABICE OD BOT?

ADVENTNÍ VĚNEC U KOSTELA
I letos se skupinka dobrovolníků zapojila do přípravy velkého adventního věnce, který zůstává u kostela po celou dobu adventu. Bylo nutné
zajistit chvojí, opravit konstrukci věnce, ozdobit ho novým chvojím,
vyrobit nové svíčky a věnec přizdobit. Vypadá to velmi jednoduše, ale
skrývá se za tím spousta hodin mnohdy namáhavé práce. Děkujeme
všem, kteří přiložili ruku k dílu a věnovali svůj čas. Chvojí pomohli připravit Laďa Lízal, Petr Lang a paní starostka. Výrobou věnce se stejně
jako loni zabývali manželé Jarmila a Leopold Kvardovi a paní Marie
Vostalová. Za nové „svíčky“ děkujeme manželům Hrozínkovým. Za jejich upevnění na věnec rodině Michálkové, za dozdobení věnce Leoně
Kumštové a také děvčatům z paličkování a kulturní komise.
redakce

V předvánočním čase se naše škola – žáci 1., 2. a 3. třídy zapojili do
charitativní akce „Krabice od bot“.
Krásnými dárečky, které poslali rodiče dětí, se naplnily čtyři krabice od bot, které putují do dětských domovů. Nechybělo ani přání
od dětí.
Věříme, že se rozzáří z dárečků oči dětem, které to tolik potřebují.
1 třída

2 třída

3 třída

Alena Šťastná, Jana Jičínská
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PŘEDVÁNOČNÍ DIVADLO V BOLERADICÍCH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Druhou adventní neděli 8.12.2019 jsme si zpestřili návštěvou divadla.
I tentokrát jsme v odpoledních hodinách navštívili Divadlo bratří
Mrštíků v Boleradicích. Domovská scéna Divadelního spolku bratří
Mrštíků uváděla pohádkový příběh pro celou rodinu na motivy povídek Charlese Dickense v režii Juraje Hádera Duchové vánoc. Krásný
vánoční příběh zaujal jak dospělé, tak i děti. Výprava, herecké výkony a hlavně pak písničky navodily neodolatelnou vánoční atmosféru.
Divadelní představení zhlédlo 40 ivaňských divadelních nadšenců.
Zpoždění autobusu nás sice trochu vylekalo, ale na představení jsme
přijeli včas.
redakce

V neděli dne 5. ledna 2020 se konala již podvacáté Tříkrálová sbírka. Tradičně přišli do našich domácností malí koledníci popřát štěstí
a zdraví do nového roku a posvěcenou křídou na dveře domů napsat
K+M+B, což znamená Kristus ať obydlí žehná. Celkem pět skupinek
koledníků se sešlo nejprve v kostele, kde jim při mši svaté požehnal
pan farář otec Jaroslav Sojka. Pak na třicet mladších i starších dobrovolníků prošlo všemi ulicemi a uličkami obce a do zapečetěných
pokladniček nasbírali 37 219,- Kč včetně 10 €. Loni to bylo 35 250,Kč. V restauraci U Stehlíku čekal na koledníky dobrý oběd, který
i s občerstvením zajistil sponzor. Vybrané peníze byly odeslány na
účet charity ČR a budou sloužit na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám. Velké díky všem dárcům, kteří do pokladniček přispěli
a díky také těm, kteří koledníkům darovali ovoce a sladkosti. Poděkování patří i samotným dětem, které neváhaly a volné nedělní dopoledne obětovaly dobré věci. Díky všem, že jste koledovali - ne pro
sebe, ale pro druhé.
Petra Michálková
Tříkrálová sbírka
koledníci

JAK SE DERE PEŘÍ

VELKÁ ÚČAST NA
PŘEDSILVESTROVSKÉM FOTBÁLKU

V pátek k nám do družiny přišla návštěva.
Nebyla to však obyčejná návštěva, byly to paní, které nám přišly ukázat, jak se dřív dralo peří.
Pokud nevíte, co to draní peří je, tak je to to, že se čistí peříčka a očištěné kousky se dávají do polštáře.
Na začátku jsme si řekli, že peříčka hrají v některých pohádkách velkou roli. Třeba v pohádce Čertí brko.
Řekli jsme si taky to, co se u takového draní dělalo.
Pak už jsme šli na to. Každému se rozdala malá hromádka peří a začalo se drát. Peří létalo všude, ale bylo vidět, že to všechny baví. Očištěné a odrané kousky se shrnuly a daly se do malého polštáře.
Musím říct, že se nám to velice povedlo, protože byl polštářek měkký
a krásně hebký.
A protože se po draní vždy nachystala hostina, tak jsme také měli
menší hostinu. Buchty byly výborné. Moc se nám draní peří líbilo.
Myslím, že každý poznal, že vyrobit si vlastní polštářek nebo peřinu
je o mnoho těžší, než si to koupit.
Sabina Soukalová, 4. třída

Každý konec roku patří předsilvestrovskému fotbálku, kde se setkají
společně s fotbalovou mládeží a našim mužstvem i starší páni.
V loňském roce se sešlo opravdu mnoho nadšených fotbalistů. Bylo to
způsobeno tím, že nikdo na Silvestra neodjížděl slavit konec roku na
hory a všichni zůstali v obci.
Díky výbornému počasí, které nám přálo, jsme mohli hrát na travnatém hřišti. Zábava byla opravdu skvělá a konec roku se fotbalově
vydařil.
Iveta Ritterová

DÍLNIČKA - VÝROBA ADVENTNÍ VÝZDOBY
Dílničku, která se měla zabývat výrobou adventních ozdob, jsme
plánovali s tím, že se pokusíme oslovit velmi šikovnou ﬂoristku
a aranžérku paní Leonu Kumštovou, která se do Ivaně přistěhovala
nedávno. Domluva dopadla dobře a 22.11. 2019 v 18.00 hodin se sešly
zájemkyně o dílničku v Ivaňce. Paní Kumštová dopředu připravila na
ukázku adventní věnce, věnečky do interiéru, na dveře i menší svícny. Výběr byl bohatý a bylo možné si z vystavených výrobků některé
i zakoupit. Lektorka názorně a velmi přehledně předvedla, jak si
vyrobit kulatý adventní věnec i modernější variantu obdélníkovou
a také dvě varianty věnečků na dveře. Děvčatům, která se pustila do
výroby vlastního výrobku, pomohla a poradila. Dílnička se vydařila
a spokojenost byla veliká. Poděkování patří všem zúčastněným,
a hlavně pak paní Leoně Kumštové za krásný a inspirativní večer.
redakce

4 třída
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VŠETATY – tato osada se uvádí celkem 3x při výčtu osad odvádějících
desátky přibickému kostelu. Roku 1257 je jméno uvedeno a z roku
1324 „Wsetat“. Lokalizace vycházela z názvu místní části Přibic, která
se nazývá Těšina. Toto se nepotvrdilo a v současné době se hledá tato
ves západně nebo severozápadně od Pouzdřan.
Archeologické výzkumy a povrchové sběry přinesly řadu nových poznatků. Doloženo je to u Narvic a Borovic. Počátkem 13. století vznikly Teplany. Do 13. století lze klást počátek Koválova. Zánik Borovic,
Teplan a Koválova je okolo přelomu 14. a 15. století. Tyto osady nepřetrvaly husitské války. Po těchto válkách byly osídleny ještě Narvice.
U Teplan a Koválova byla příčina zániku nedostatek vody. Lokalizace
některých osad byla dnes již vyřešena (Borovice, Narvice, Teplany,
Koválov), ale u některých osad byla jen naznačena (Všetaty, Lenovice, Želice, Radměřice). Lenovice stály u Nové Vsi u křižovatky do Vlasatic. Želice byly mezi Vranovicemi a Přísnoticemi. Radměřice, což
se málo ví, již byly doloženy mezi Ivaní a Mušovem v místě zvaném
„Spálenisko“, které ještě starší občané znají. „Spálenisko“ je místo zaniklé vesnice Radměřice.			
František Hochman

DRANÍ PEŘÍ
V pátek k nám do družiny přišly paní a tety z Ivaně, aby nám povyprávěly o draní peří. O draní peří jsme před tím vůbec nic nevěděli…a ani
jsme netušili, co to znamená.
Dozvěděli jsme se, co jsou to titěrky. Jsou to zbytky od peří, které
do polštáře nedáváme. Že husí peří je nejžádanější, používá se i peří
kachní.
Celý rok schovávaly peří v pytlech a v zimě se sešly u někoho doma
u velkého stolu a peří draly. Odrané peří dávaly doprostřed stolu
a přikrývaly ho hrncem, aby se nerozfoukalo. Titěrky se házely na
zem, a nakonec se hodily do kamen. Z větších per se dají vyrobit
mašlovačky na potírání buchet.
Po draní peří byla hostina neboli “Federhorn“. Na ní nechyběly buchty s mákem, tvarohem, povidly a čaj s rumem.
Draní peří jsme si vyzkoušeli a bavilo nás. A jídlo na hostině nám moc
chutnalo.		
Šárka Kejíková a Jan Holzmann, 3. třída

ODPADY PODRUHÉ …
Odpady jsou tématem, ke kterému by mohl vycházet článek snad
v každém zpravodaji. Pozorní čtenáři si vzpomenou, že v posledním
zpravodaji v loňském roce jsem vyzdvihovala aktivitu školy, týkající se sběru papíru. Trh s tříděnými komoditami se ale mění velmi
rychle. Během zimních měsíců se zájem zpracovatelů o starý papír
změnil. Invaze lýkožrouta má za následek přebytek levného dřeva na
trhu. Papírenským firmám se vyplatí vyrábět přímo z něj a nemají
zájem o starý papír.
Zatímco v loňském roce obec dostávala od svozové firmy bonus 450,Kč /t papíru, od ledna platíme 800,- – 1300,- Kč/t plus poplatek za
výsyp kontejneru. Zkrátka snažíme se náklady, z nichž se také odvíjí
poplatek vybíraný od občanů, minimalizovat. Proto jsme znovu obeslali domácnosti s dotazníkem ohledně kompostérů. Bioodpad likvidovaný přímo v domácnosti je jednou z možností, jak náklady snižovat. Uplynulých pět let ukázalo, že kompostéry se osvědčily a proto
chceme nabídnout další.
Jakmile vysoutěžíme dodavatele, obdrží domácnosti nádoby na plast,
o které loni projevily zájem (žluté popelnice) . Pokud budou občané
ukládat do těchto nádob PET lahve sešlápnuté a nádoby budou předkládat ke svozu zcela naplněné, rovněž přispějí k lepší ekonomice
svozového systému. 		
Ivana Macková / starostka obce

HISTORICKÉ OKÉNKO
Některé osady zaniklé ve středověku v okolí Ivaně
Lokalizace zaniklých osad v okolí je součástí zaměřeného výzkumu
vývoje osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky v 10. – 15. století. Jsou
to místa, kde stávaly obytné a hospodářské objekty, konkrétní osady. K tomuto určení pomáhá studium písemných pramenů a terénní
průzkum doplněný materiály z archivu velkostatku Židlochovice.
Okolí Ivaně je vysloveně nížinná oblast v okolí řek. Řídce byla tato
oblast osídlena již ve střední době kamenné (mezolit) a potom od neolitu již takřka nepřetržitě až do současnosti. Osídlení se soustřeďovalo na terasy nad údolní nivou a na mírně vyvýšená místa. V novověku mělo na krajinný reliéf značný vliv rybniční hospodářství, jehož
kořeny sahají do počátku 16. století.
BOROVICE – ves se uvádí v písemných pramenech roku 1257 při
výčtu desátku přibického kostela z 18 lánů a ze 6 podsedků (chalup).
Pustá ves se uvádí i roku 1567 v lánové vizitaci panství Židlochovice
a u Přibic se uvádí viniční trať „Bruderbürg“ a „ Borovského“, které
patřily zdejším novokřtěným bratrům, kteří žili v Přibicích. Severně
od Přibic stála polní trať „borovitzer Felder“ (borovická pole). Osada
stávala na mírném svahu přivráceném k západu, který je u vodního
toku zvaného „jezero“, které je pravděpodobně původní tok řeky Jihlavy, což novější výzkum potvrdil, že na svahu se nacházel římský
vojenský pochodový tábor.
KOVÁLOV – v písemných pramenech se roku 1252 uvádí „Bohusche
de Cowal“. Roku 1351 se uvádí a roku 1385 jako rondo (malé opevnění)
Koválov. Ten byl lokalizován na „kulatém kopci“ u Žabčic.
NARVICE – nejstarší písemný záznam je z roku 1046, ale jedná se
o falzum. Roku 1276 a 1388 se uvádějí desátky z narvického kostela.
Další zprávy o vsi jsou až z roku 1459 a dokládají, že ves ještě byla
osídlena. Roku 1567 se ještě uvádí narvické lesy. Roku 1583 je vesnice pustá. Pro přísnou lokalizaci má velkou důležitost kupní smlouva
z roku 1517, podle níž klášter vilémovský prodal ves Narvice, která leží
pod Pohořelicemi nad Ivaní (u hráze přibického rybníka). Vedle tohoto místa pod hrází Starého rybníka v místech zvaných „Klášterka“,
stával klášter patřící pod johanitskou komendou související s pobytem členů vilémovského kláštera na Moravě po zničení jejich sídla
husity, kteří tábořili v Přibicích u řeky.
TEPLANY-tato osada se uvádí od roku 1257 při výčtu desátku přibického kostela. Dále se uvádí kolem poloviny 14. století. Přibližně se ves
nacházela severovýchodně od Vranovic. Tato osada pravděpodobně
zanikla koncem 14. století a začátkem 15. století.

DÍLNIČKA – MALOVÁNÍ MANDAL NA KAMENY
Paní Dana Saňková je ivaňská rodačka. Do Ivaně ráda jezdí a pokud
ji požádáme, je připravená vždy pomoci. Malování na kameny je jednou z mnoha jejich dovedností. Nedalo moc přemlouvání, aby nás
nějakou jednodušší metodu malby na kameny naučila. Vybrala pro
nás malování mandal. Nejprve jsme musely oběhnout okolí řeky
a nasbírat nějaké „placáky“, což se nám podařilo. Dana si pak očištěné
kameny vyzvedla a předpřipravila je, abychom pak už jen malovaly. Sešly jsme se 31.1.2020 v 18:00 hodin v obecní knihovně, kde jsme
v předstihu připravily stoly a mohlo se začít. Než jsme začaly malovat,
připravila Dana k ochutnání ohřívací indický čaj Dátá Masala. Ten
získal své nadšence, ale i odpůrce. Ivaňská děvčata připravila malé
občerstvení. Malovalo se balakrylovými barvami, pomocníky byly
špendlíky, drátky, párátka. Každé ze šestnácti účastnic se podařilo
namalovat nejméně dva kameny. Nadšení s výtvarnou dílničkou bylo
veliké a některé účastnice dokonce zatoužily po opakování. No uvidíme. Poděkování patří všem, největší ovšem Daně Saňkové za její čas
a pohodu, která panovala. Děkujeme.		
redakce
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ŽIVOT V DUCHU

Od února 2020 můžeme navštěvovat seminář „Život v duchu“ dle
Ernsta Sieverse, a to díky našemu duchovnímu otci Jaroslavu Sojkovi,
který seminář vede. Setkání probíhají každou neděli po dobu devíti
týdnů. Duchovní obnovu se rozhodlo navštěvovat celkem šestnáct
účastníků z naší farnosti. Cílem kurzu je prohloubení vztahu s Bohem skrz působení Ducha svatého. Seminář však neprobíhá pouze
v neděli na společných setkáních, která zahajuje pan farář modlitbou a krátkou přednáškou, ale klíčová část se odehrává u každého
účastníka doma. Na každý den je totiž stanoven úryvek z Písma, nad
kterým rozjímáme a modlíme se. Součástí devítitýdenního kurzu je
svátost smíření, přímluvná modlitba za vylití daru Ducha svatého,
návštěva pozvaných hostů a mnoho dalšího. Kurz je zakončen bohoslužbou rozeslání. Setkání jsou určena pro ty, kteří chtějí zapracovat
na své víře a postoupit v duchovním růstu. Díky semináři nejenom,
že prohloubíme naši víru, ale zjistíme, jaký je náš vztah s Bohem,
můžeme na něm pracovat a navíc se setkáme s podobně smýšlejícími
věřícími v naší farnosti.
Eva Lásková

MASOPUSTNÍ POSEZENÍ

POPELEČNÍ STŘEDA

Ivanští nadšenci spolu s kulturní komisí připravili na sobotu 22.
února 2020 masopustní posezení se zabíjačkovými dobrotami. Nechyběl zabijačkový guláš, pečená nakládaná žebra, pečení vrabci se
zelím a knedlíkem, černá i bílá polévka, vařené maso, uzený bůček,
ovar, tlačenka a škvarky. Kuchař Jan Matula navařil. Ivaňské kuchařky
nasmažily koblížky a boží milosti a mohlo začít hodování. Někteří
příchozí se naobědvali, poseděli u kávy a zákusku, jiní si nakoupili
s sebou domů. Panovala zde dobrá nálada a spokojenost. Vidět spoluobčany spokojené v dnešní uspěchané době nás přesvědčuje, že
i malé akce mají význam. Snažíme se přicházet s dalšími nápady na
besedy, dílničky, posezení. I vy můžete se svým nápadem za námi
přijít – budeme rády. Těšíme se na vás při další akci.
Ilona Matulová

Popeleční středa připadla letos na 26. února 2020.
Popeleční středa je 46. den před Zmrtvýchvstáním Páně, který zahajuje dobu postní obsahující 40 postních dnů (zbylých 6 dnů jsou
neděle). Je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Jedná se o půst „zdrženlivosti“ a také „újmy“ (stejně
jako na Velký pátek). „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože bylo tradičně vždy považováno za určitý komfort
v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst
zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů
od 14 let. Na popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od
18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což
znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti.
Během obřadu popeleční středy se přede mší světí popel a následně
jsou jím věřící znamenáni na čele. Popel je ze svěcených ratolestí (kočiček) Květné neděle předchozího roku.
Popelec (znamenání popelem) doprovází kněz slovy: Čiňte pokání
a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. Vyzývá k tomu, abychom zůstali nezávislí na pomíjivých skutečnostech a věnovali pozornost hodnotám trvalým - duchovním.
farníci
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slyšet, stoupal hustý kouř. To Němci, ukrytí v lese za řekou, začali
házet do obce zápalné bomby. Netrvalo to ani hodinu, hořelo v obci
další 15 domů. K nám do sklepa přišli i sousedé Kvapilovi, a tak jsme
tu byli namačkáni jeden na druhém. V místnostech v domě se usídlili vojáci s ojačkami. Druhý den, 18. dubna, si dovezli vojáci na dvůr
kotle na vaření. To už jsme mohli chvilku na vzduch. Do kotlů, naplněných vodou, pak vojáci házeli neoškubané, nevykuchané slepice,
které pochytali po okolních dvorech. Tak jsme poznali, že většinou
jsou to primitivové. Při bojích (v ulicích měli lehká děla, kaťuše)
padlo ovšem také dost vojáků RA, které na 3 místech zakopávali.
My, domácí i sousedé, jsme většinu dne byli ve sklepě, ale ani tam
jsme nebyli dlouho v bezpečí.
21. dubna přišel rozkaz všechny obyvatele obce vystěhovat do Vranovic. Kdo měl vůz a krávu (koně se nesměli zapřahat) naložil nezbytné věci, případně nemohoucí staré lidi a jel na přibickou cestu.
Po silnici do Vranovic se jet nesmělo a tak kolona vozů a pěší občané
jeli polní cestou až k vranovskému hájku, kde se mohlo sjet na silnici. V obci nezůstal nikdo. Během těch 4 dnů se projevili vojáci RA
i z té horší stránky. Vykrádali domy, rabovali, znásilnili několik žen
a dívek.
Němci, když uviděli kolonu vozů, začali na ni střílet. Střely létaly
nad našimi hlavami, avšak bohudík, nikoho nezasáhly. Cesta to byla
hrůzyplná, ale pro nás všechny byly tyto hodiny koncem útrap.
Ve Vranovicích nás tamější občané přijali velmi pěkně. Některé
rodiny nám uvolnily i své postele, abychom si mohli po takovém dni
odpočinout. I nám se takové pohostinnosti dostalo, ale v noci bohužel vrazili do domu vojáci a všechny nás i s majiteli z domu vyhnali.
A byli jsme opět ve sklepě. Ale ani tam nám nebylo dopřáno prožít
klidnější zbytek noci. Sklep měl naštěstí tajný východ a tím jsme se
všichni dostali k sousedům. Nás, mladé dívky a ženy, schovali muži
na půdu. Žebřík schovali a umožnili nám sestup pouze tehdy, když
nebyli v okolí žádní vojáci a tam jsme takto prožily 3 týdny. Starší
ženy musely prát vojákům prádlo.
Při náletech na železniční trať byla poškozena nejen trať, ale i most
a aby mohly vlaky jezdit, musela se všechna místa dát do pořádku.
Byla proto pro mladá a práceschopná děvčata vyhlášena brigáda na
pomocné práce. Nástup byl v 8 hodin ráno. Končit se mělo ve 14
hodin. Nehledě na čas, byly jsme nuceny stále nosit na primitivních
nosítkách potřebnou hlínu. V 10 hodin večer se k nám dostali přes
odpor dohlížejících vojáků muži a přes jejich odpor se jim podařilo
dovézt nás do Vranovic. V následujících dnech už jsme všichni čekali, kdy se budeme moci vrátit domů.
A tak se stalo po třech týdnech. V prvním květnovém dni byla ve
Vranovicích obnovena elektřina a tak bylo možno poslouchat rádio.
I my, zavřené na půdě, jsme byly zvědavy jak probíhají osvobozovací boje. 8. května po kapitulaci Německa, RA znovu zaútočila na
Němce za řekou v lese ukryté a po přechodu řeky hnala Němce na
Pasohlávky. Tam se Němci urputně bránili, ale nakonec i tuto obec
obsadili vojáci RA. Ta byla ovšem celá v ruinách.
Od 10. května bylo povoleno nám Ivaňským občanům vracet se
domů. Po návratu zjistili téměř všichni, že mají domy skoro prázdné, ale nenaříkali. Důležité bylo, že se všichni vrátili zdraví. Bohužel až na pana J. Veselého, který těžce nemocen umíral už cestou
do Vranovic. Tam byl také pohřben. Hůře bylo však těm, kdo měli
domy spálené nebo rozbité. Ale v té době byli lidé k sobě navzájem
vlídní, nezištně si pomáhali. Život se pomalu vracel do svých dřívějších kolejí.
Při bojích o Ivaň, jak už jsem napsala, padlo asi 100 rudoarmějců. Než postupně vojáci RA obec opustili, odvezli odtud všechny
pohřbené. Pochované v zahradě u fary vozili mladí muži na vozech
do Hustopečí. Bylo jich 25. Ze zahrady od Pařízkova mlýna je za pomoci okolních občanů vojáci odváželi auty do Brna. Rovněž i padlé
na Vranovské ulici u kříže. Tam jim při exhumaci pomáhali i muži
z této ulice, panové Pavloň, Příhoda, Veselý, Hochman, Kunst, Holánek, Jedounek, Kvapil, Šlapák, Cetl. Nebyla to práce záviděníhodná,
ale žádný z povolaných nic nenamítal a ochotně šel. I když hodně vojáků RA nebylo vůči občanům zcela ohleduplných. Zavinili
bezprostředně úmyslným postřelením smrt pana Pavlíka. Všichni
uznávali, že nás z okupace zfanatizovanými hitlerovskými nacisty
osvobodili.

75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
ZE VZPOMÍNEK PAMĚTNICE
Už od r. 1083, kdy je v zemské kronice první záznam o naší obci, tedy
celé tisíciletí, se naše obec stávala dějištěm zlých událostí. Mezi ty
nejhorší patří duben a květen 1945, tedy poslední měsíce II. světové
války.
V rádiu jsme sice slyšeli zprávy o vítězných bojích Němců i o jejich takticky promyšlených ústupech, ale skutečnost byla jiná. Boje
Rudé armády a Němců se odehrávaly už na území Moravy, ale nás
občany Ivaně nenapadlo, že i naše obec bude další zastávkou při
osvobozování našeho kraje.
7. dubna 1945 v ranních hodinách přijeli od Vranovic němečtí vojáci málo ozbrojení. Ubytovali se porůznu v rodinách v celé v obci.
I v domě mých rodičů byli dva němečtí vojáci a měli s sebou ruského
zajatce. Celkem slušně se k němu chovali. S námi se nebavili, nic
po nás nechtěli. Z jejich řečí jsme poznali, že jsou na ústupu před
RA. K večeru sebrali svoje skromné vybavení a beze slova odešli
pryč. Celou noc projížděla od Vranovic obrněná auta a děla a obcí
projížděla směrem na Pasohlávky nebo Mušov. Střelivo ukládali za
řekou Jihlavou v lesích.
11. dubna přijela do vesnice další kolona německých vojáků, ale
tentokrát silně ozbrojených. Opět se ubytovali v rodinách v celé
obci. V naší rodině také byli. Jeden z nich se nám představil, jmenoval se křestním jménem Hans, příjmení už si nepamatuji. Řekl, že je
Rakušan, narukovat musel, ale že čeká, až se bude moct vrátit domů
ke své rodině. Jeho velitel ovšem nesměl vidět, že se s námi baví.
Ten byl ke svým druhům velmi hrubý, (němčina nám byla stejně
vlastní jako čeština), šel z něj strach. Možná, že tak jednal proto, že
si uvědomoval brzkou porážku „velké Hitlerovy říše“. Čekali jsme,
kdy odejdou. Setrvávali však , i když v noci bylo slyšet temné dunění
a přelety letadel.
Několik nás mladých, nerozvážných, se v neděli 15. dubna po mši
u kostela domluvilo, že se půjdeme podívat na Stráň, nespatříme-li náznak blížící se fronty. A to jsme také provedli. Ze Stráně totiž
bylo vidět severně až k Židlochovicím a východně přes Kolby téměř
až k Hustopečím. Směr Mikulov a Pohořelic nás nezajímal, odtud
fronta přijít nemohla, vzhledem k Dyji a Jihlavě. Nad tratí k Vranovicím stále přelétávala letadla – „kotláři“ – odstřelujíce projíždějící
vlaky. Dělala okruh až skoro k Ivani, ale Němci, kteří tu stále byli,
si jich nevšímali. Až na jednoho. Ten na letadla začal střílet. Jeden
pilot prudce změnil směr letu a přímo v naší blízkosti shodil bombu. To už jsme byli na cestě domů, ale jak letadlo zmizelo, objevil
se nad obcí dým. Od kapličky, kde už jsme byli, jsme zatím nevěděli, z kterého místa dým stoupá, ale až jsme byli u prvních domů,
spatřili jsme, že zápalná bomba dopadla na malý domek manželů
Steinhausserových, dnes vedle bydlí pan Dvořáček. Němci si uvědomili, že jim hrozí nebezpečí přepadu, rychle balili svoje věci a než
přišel večer, byli pryč. Než přešli Jihlavu, dali pod mosty nálože a až
byli všichni za řekou, mosty vyhodili do povětří. Večer jsme se dozvědeli, že RA už je v Hustopečích, ale brzy nato byl vypnut elektrický proud a tím skončilo rádiové spojení s okolními obcemi i světem.
Po našem “výletu“ na Stráň a odchodu Němců, se všichni obyvatelé
obce stěhovali do svých sklepů. Ti, co sklep neměli, přijali je pod
svoji střechu známí, rodina, sousedé. Tam ovšem vzali jen to nejnutnější a nejcennější. Poslední noc – 16. dubna - spali už všichni dobře
oblečení. V našem sklepě nás bylo 15. Naše pětičlenná rodina (rodiče
a 3 děti), nějací příbuzní a rodina Holánkova. I ve sklepě, ze dvora
obložném fošnami, bylo slyšet blížící se střelbu. Nikdo nemluvil, jen
se v duchu modlil za boží ochranu.
17. dubna odpoledne v 16.45 začal opravdový boj o Ivaň. Boj trval
asi 2,5 hodiny. Můj otec čas neustále sledoval na hodinách se svítícíma ručičkama, jinak byla ve sklepě tma. Večer, v 18. hodin, bylo cítit
dým a tatínek zjistil, že hoří náš (tenkrát) soused za zahradou, dům
stolaře pana Toncra (dnes Žaludkovi). Zakrátko nato hořel dům
sousedů Kvapilových (dnes paní Brabcová). V tu dobu také utichla
střelba a o několika minutách se ve dveřích sklepa objevili vojáci
RA. Svítili si ručními lampami. Poznali jsme je podle uniforem. Jejich první otázka byla :“Němec jesť?“, a když se přesvědčili, že jsme
tu jen civilisté, odešli pryč. Ve 20 hodin večer začala střelba znovu. Každou chvíli se ozvala prudká rána a v tom místě, odkud byla

Z pamětí a válečného deníku zpracovala Božena Niklová, rozená
Šlapáková.
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GALERIE U KLAKŮ
CO CHYSTÁME V LETOŠNÍM ROCE
vernisáže:
22.2.
21.3.
18.4.
16.5.
13.6.
červenec
srpen
19.9
24.10.
21.11.
19.12.

číslo 1 / 2020

Markéta Nečasová
Zdeňek Bažant - fotograﬁe naší krásné Jižní Moravy
Zdeňka a Radek Šichovi - reportážní fotograﬁe
Richard Kliment - graﬁka
Jiří Polešák - olejomalby
stálá expozice
Bartolomějské hody - výtvarný dvůr
absolventi Máta ateliéru
arteterapie v obrazech
Monika Bartošková - fotograﬁe fauny a ﬂóry
Dana Saňková - mozaika + vánoční koncertík
Martina Klaková

Koncert Petra Langa

Vernisáž Karla Čady 2019

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2020
Nejmladší občánci:
Ondřej Šrámek
Liliana Juhošová
Výročí a jubilea:
paní Marie Stará
91 let
pan Jindřich Zouhar
85 let
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví, osobní pohody a spokojenosti.
Vernisáž Ludmila Kubásková

Zemřeli:
paní Božena Petránová
pan Jaroslav Šlancar
Pozůstalým vyslovujeme úpřímnou soustrast.

MÁTA ATELIÉR
Co jsme připravili nového v roce 2020?
Pro dospělé a nedorostlé jsme připravili každý čtvrtek:
únor - keramické zastavení
březen – barevné zastavení v podobě akvarelu, akrylu či oleje
duben – malá vzpomínka na háčkování hraček
květen – zastavíme se s tužkou, uhlem či pastelem v ruce
červen – ušijeme, či nazdobíme si něco krásného na prázdniny
Pokud budete mít chuť a čas se s námi ZASTAVIT, stačí se přihlásit na
jednotlivé hodiny či měsíce.
Od září 2020 pravidelně budeme spolupracovat s paní Ivou Matyášovou v kurzech „Královského Feng Shui“ /bližší info na www. kralovskefengshui.cz/

Pokud máte zájem o zveřejnění výročí a jubilea, můžete se obrátit na
redakci Ivaňského zpravodaje.

STRUČNÝ PLÁN AKCÍ DO KONCE ČERVNA
Březen
8.3.2020 – Oslava MDŽ v Ivaňce
27.3.2020 Velikonoční zvyky a zdobení – pro družinu ZŠ připraví
členky kulturní komise
Duben
Dílnička – velikonoční výzdoba, lektorka p. Leona Kumštová
18.4.2020 Zelené sázení – pokračuje série výsadby zeleně v obci
Velikonoční neděle – Výstava vín – místní vinaři
30.4.2020 – pálení čarodějnic - TJ SOKOL

Sobotní semináře:
8. února Zastavení se
7. března Vitráž
4. dubna Velikonoční tvoření
30. května
Malba na oděv podle Feng Shui
20.6. června
Sochání
11.-12. července Řezbařina
10. října Pletení z papíru
14.listopadu
Keramika I
12. prosince Keramika II + andílci
Všechny informace o výtvarných kurzech, sobotních seminářích,
o škole Feng Shui, plánovaných výstavách najdete na našich webových stránkách www:mataatelier.cz.
Martina Klaková

Květen
Ukliďme si Česko – uklidíme si v Ivani – TJ SOKOL, kulturní komise
a všichni nadšenci
Rybářské závody pro děti a dospělé- místní organizace MRS
Koncert k 75. výročí osvobození obce
Dětský den – TJ SOKOL
Červen
13.6.2020 Babské hody
Kulturní komise
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ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
DOROST - JARO 2020

ROZPISY ZÁPASŮ 2020
Fanoušci fotbalu určitě uvítají rozpisy zápasů mládeže a mužstva.
A zároveň vám rádi oznamujeme, že veškerá domácí utkání
mládeže tj. dorostu, žáků i přípravky, se v této jarní části odehrají na hřišti v Ivani.

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
MUŽI - JARO 2020

číslo 1 / 2020

datum

utkání

začátek

11.04.

Ivaň/Přibice - Křepice

13.00

18.04.

Hlohovec - Ivaň/Přibice

13.45

26.04.

V. Němčice - Ivaň/Přibice

13.00

datum

utkání

začátek

02.05.

Ivaň/Přibice - Ch. N. Ves

16.30

29.03.

V. Němčice - Ivaň

15.00

17.05.

Křepice - Ivaň/Přibice

14.45

05.04.

Ivaň - Hrušky

15.,30

23.05.

Ivaň/Přibice - Hlohovec

17.00

11.04.

Bořetice - Ivaň

15.30

30.05.

Ivaň/Přibice - V. Němčice

17.00

19.4.

Ivaň - Křepice

16.00

07.06.

Ch. N. Ves - Ivaň/Přibice

14.45

25.04.

Podivín - Ivaň

16.00

03.05.

Ivaň - Nosislav

16.30

10.05.

Hlohovec - Ivaň

16.30

datum

utkání

začátek

17.05.

Ivaň - Březí

17.00

04.04.

V. Němčice - Ivaň/Vranovice

13.30

24.05.

M. N. Ves - Ivaň

17.00

11.04.

Valtice/Hlohovec - Ivaň/Vran.

14.30

31.05.

Ivaň - Boleradice

17.00

19.04.

Ivaň/Vranovice - Podivín

10.00

07.06.

Kostice - Ivaň

17.00

26.04.

V. Pavlovice - Ivaň/Vranovice

14.00

13.06.

Ivaň - Hustopeče

14.00

03.05.

Ivaň/Vranovice - V. Bílovice

10.00

09.05.

Ch. N. Ves - Ivaň/Vranovice

13.00

17.05.

Ivaň/Vranovice - Kobylí/Bořetice

09.30

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
ML. a ST. PŘÍPRAVKA - JARO 2020

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
ML. ŽÁCI - JARO 2020

datum

utkání

začátek

23.05.

Zaječí - Ivaň/Vranovice

14.00

05.04.

Pohořelice - Ivaň/Vranovice

10.00

31.05.

Ivaň/Vranovice - Krumvíř/Klobouky

09.30

12.04.

Ivaň/Vranovice - V. Němčice

10.00

19.04.

Březí - Ivaň/Vranovice

10.00

26.04.

Ivaň/Vranovice - Zaječí

10.00

02.05.

V. Pavlovice - Ivaň/Vranovice

10.00

10.05.

Křepice/Nikolčice - Ivaň/Vranovice

10.00

17.05.

Ivaň/Vranovice - Bořetice/Kobylí

11.15

24.05.

Krumvíř/Klobouky - Ivaň/Vranovice

10.00

31.05.

Ivaň/Vranovice - Novosedly

11.15

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřením, které vydala vláda proti šíření epidemie Koronaviru COVID 19, se konání uvedených společenských akcí bude měnit podle aktuální situace.
Děkujeme za pochopení a současné prosíme občany o dodržování
opatření vlády, hygienických pravidel, ale také o trpělivost, vstřícnost, vzájemnou toleranci a výpomoc.
Ivaňský zpravodaj – vydává Obec Ivaň, IČO 00600164,
Periodický tisk územního samosprávního celku.
Registrace:
Ministerstvo kultury ČR: MK ČR E 23498
Adresa administrace: Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267,
69123 Pohořelice, tel. Č. 519 427 422
e-mailová adresa:
ivanskyzpravodaj@seznam.cz
Tisk:
POINT CZ, s.r.o.

www.obecivan.eu

