
Myšlenka vybudovat víceúèelové høištì vznikla na základì 
podnìtu èlenù TJ Sokol Ivaò a mládeže. Protože od 
osamostatnìní obce v roce 1990 se do sportovního zázemí pøíliš 
neinvestovalo, rozhodlo zastupitelstvo obce zahrnout do 
investièního programu vybudování odpovídajícího sportovištì. V 
roce. 2008 obec podala žádost do Regionálního Operaèního 
Programu NUTS 2 Jihovýchod a z oblasti podpory „rozvoj a 
stabilizace venkovských sídel“ byl projekt 5.2.2009 schválen.
Cílem projektu bylo modernizovat infrastrukturu pro sportovní 
a volnoèasové aktivity, rozvíjet sportovní èinnosti mládeže, 
podpoøit turistický ruch. Sportovní oddíly, jako na vìtšinì 
malých obcí, fungují zásluhou obìtavých nadšencù. Díky nim 
hrají fotbal muži, dorost i žáci. Mládež i dospìlí mohou nyní plnì 
realizovat svùj zájem zejména o kolektivní míèové hry a florbal. 
Díky kvalitnímu zázemí mohou navázat na letos 90.letou èinnost 
sportovního hnutí v Ivani, nebo� tìlovýchovný spolek Sokol 
pùsobil v Ivani již od roku 1919.
Pøejeme jim proto hodnì sportovních úspìchù na kolbišti 
domácím i mimo obec.

Novì vybudované høištì se nachází v jihovýchodní èásti obce 
vedle fotbalového høištì. Projektantem je Ing. Karel Ulièný z 
Brna. Dodavatelem vzešlým z výbìrového øízení se stala firma 
JM Demicarr, s.r.o. Slavkov, která stavbu høištì v srpnu 2009 
úspìšnì realizovala. Hodnota stavební èásti investice èiní 2,5 
mil. Kè.
Povrch høištì tvoøí umìlá tráva s køemièitým pískem. Plocha 

2høištì je 1096 m . Høištì umožní na poloprofesionální úrovni 
provozovat dnes žádané sporty jako volejbal, malou kopanou, 
tenis, florbal a jiné. Høištì lze využít na sportovní akce, 
volnoèasové aktivity obyvatel obce a návštìvníkù, hodiny 
tìlesné výchovy žákù ZŠ v Ivani.
Po uvedení do provozu bude na stránkách obce pravidelnì 
aktualizován hrací rozvrh.
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New built-up sport-ground is located in the southeastern part of 
community, next to the football pitch. The draughtsman of the 
project is Ing. Karel Ulièný, Brno.Supplier, which took a part in 
tender, is company JM Demicarr, s.r.o. Slavkov, which 
successfully carried up a building of sport-ground in August 
2009. The worth of building investment is 2,5mil. CZK. The 
surface of ground is synthetic grass with silica sand. The tract of 

2the ground is 1096 m . Sport-ground allows running demanded 
sports such as volleyball, football, tennis, floor-ball and others 
on semiprofessional level.
Sport-ground is also possible to use for sport events, leisure time 
activities of citizens and visitors and for physical training 
lessons of primary school's pupils in Ivaò.
After the sport-ground opening there will be on webpage of 
village the playing schedule regularly up-dated.
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Der neu aufgebauter Sportplatz befindet sich im südöstlichen 
Teile der Ortschaft neben einem Fußballsportplatz. Der 
Entwerfer ist Herr Dipl.Ing. Karel Ulièný aus Brünn. Der 
Liefernat, der aufgrund eines Konkurses ausgewählt wurde, ist 
die Firma JM Demicarr, s.r.o. Slavkov, die den Aufbau des 
Sportplatzes im August 2009 erfolgreich durchgeführt hatte. Der 
Wert des Sportplatzaufbaus macht 2.5 mil. Kronen aus.
Die Oberfläche des Sportplatzes besteht aus Kunstgras mit 
Quartzsand. Die Sportplatzläche beträgt 1096 m2. Der 
Sportplatz wird es ermöglichen, die heute gefragten Sportarten 
(wie z.B. Volleyball, "kleinen" Fußball, Tennis, Floorball u.a.) auf 
semiprofesionellem Niveau zu betreiben. Von dem Sportplatz 
kann Gebrauch gemacht werden zum Zwecke von 
Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten für die 
Ortschaftsbewohner und Besucher oder von Turnstunden für die 
Grundschuleschüler aus dem Dorfe Ivan.
Nach der Inbetriebnahme wird auf den www-Seiten regelmäßig 
den Spielstundenplan aktualisiert werden.
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