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IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

SLOVO STAROSTY OBCE

Výpis usnesení z jednání ZO č. 2 ze dne 06.05.2021

Vážení občané,
letošní jaro jsme opět zažili v režimu omezení, naštěstí s příchodem léta se situace začala pomalu vracet do téměř normálu. Každý z nás to již mohl pocítit, dokonce jsme zažili i první společenskou akci po
dlouhé době – Babské hody v režii místních žen. Bohužel takové štěstí neměly všechny obce. Tornádem
zasažená oblast na Břeclavsku se bude ještě spoustu měsíců vzpamatovávat. Za celou obec bych chtěl
poděkovat všem našim občanům za pomoc této postižené oblasti. Ať už finanční, materiální či formou
pracovní výpomoci.

Usnesení č. 18/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 19/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření
obce za rok 2020 a to bez výhrad.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 20/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Většinu občanů Ivaně nyní tíží zhoršená kvalita dodávané vody. Dle zjištěných informací je naše obec
zásobována výhradně z vadného vodního zdroje Nová
Ves. Stále se nepodařilo zjistit příčinu zvýšené hodnoty dusičnanů. V současné době se společnost VaK
Břeclav snaží vyhodnotit zdravotní rizika, na základě kterých budou stanoveny podmínky a omezení pro
využití dodávané vody. Uvažuje se i o dalších možnostech - náhradním zásobování vodou nebo snížením
ceny vodného. Doufejme tedy, že se tato situace co nejdříve vyřeší. O dalším průběhu vás budeme informovat
na stránkách obce nebo pomocí rozhlasu.

Usnesení č. 21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ
Ivaň za rok 2020
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 22/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje převod částky
56.103,61,-Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Ivaň
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2021
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Přeji všem, aby si užili zbytek léta bez starostí jakéhokoliv rázu.
Jan Gebauer

Usnesení č. 24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 1/2021 s platností
od 01.06.2021.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

REDAKČNÍ RADA
Hana Soukalová		
Zdeňka Laštovičková

Ilona Matulová

Korektura textu 		

Věra Subotová

Usnesení č. 25/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemků
parc.č. 1911/14, 1911/15 a 1911/17 v k.ú. Ivaň z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Ivaň.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

ZASTUPITELSTVO OBCE
Starosta obce			

Jan Gebauer

Místostarosta obce		

Petr Lang

Členové zastupitelstva		
				
				
				
				
				
				

Michal Bradáč
Helena Graclová
Hynek Holánek
Martina Klaková
Zdeňka Laštovičková
Ivana Macková
Martin Rybecký

číslo 2 / 2021

Usnesení č. 26/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j UZSVM/BBV/1074/2021-BBVM, a to pozemkům pozemková parc.č. 1911/14, 1911/15 a 1911/17 v k.ú. Ivaň, obec Ivaň
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Ivaň.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č.
3604 o výměře 97 m2 v k.ú. Ivaň za cenu 1.200,-Kč/m2
včetně DPH.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 28/2021
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Výpis usnesení z jednání ZO č. 3 ze dne 08.07.2021

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. HO-014330071117/001-MDP s EG.D, a.s.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 38/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 29/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030065756/
001-RGV
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 39/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2021
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 30/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene s obcí Přibice - služebnost spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění
vodovodní přípojky.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 40/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Investiční záměr s názvem
„Revitalizace brownfieldu a výstavba kulturního a společenského centra v obci Ivaň“. Předmětem Investičního
záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží
(brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou
dotace a úvěru. Občanská vybavení, která revitalizací
vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády
č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 31/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení smluvní odměny
ve výši 2.000,-Kč za svatební obřad, který se koná mimo
obřadní síň.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 32/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku
organizaci TJ Sokol Ivaň ve výši 25.000,-Kč.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 41/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemků
parc.č. 1911/12, 1911/13 a 2020/10 v k.ú. Ivaň z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 33/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě s TJ
Sokol Ivaň o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ivaň ze
dne 1.3.2021 o navýšení finančního příspěvku v částce
25.000,-Kč.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 42/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. UZSVM/BBV/4479/2021-BBVM, a to pozemků pozemková
parc.č. 1911/12, 1911/13 a 2020/10 v k.ú. Ivaň z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 34/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vybudovat
sklep na pozemku parc.č. 270/1 v k.ú. Ivaň, pokud bude
dodržena hranice zastavěnosti z územní studie lokality
Z3.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 43/2021
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 77.000,-Kč na akci Veřejné
osvětlení komunikace.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 35/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr novostavby RD dle
předložené studie.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 44/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 36/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny stočného
na 40,-Kč/m3 + DPH a to s platností od 1.7.2021.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 45/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na rozšíření NN, Celnarová, parc.č. 3587 na pozemku obce parc.č. 110/19.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 37/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 2979 v k.ú. Ivaň.
Hlasování: pro: 8 proti: 1 zdržel se: 0

Usnesení č. 46/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na rozšíření NN,
Stehlíková, č.p. 2 na pozemcích obce parc.č. 112/8, 112/9
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a 2010/105.
Hlasování: pro: 7 proti: 0

číslo 2 / 2021
DEN DĚTÍ

zdržel se: 0

1.6.2021 prvňáci oslavili Den dětí na koloběžkách.

Usnesení č. 47/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 11 odst.
1 zákona č. 300/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, paní Ivanu Mackovou k oprávnění
k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Dneska slaví děti svátek,
je tu křik a žádný zmatek.
Všichni se dnes veselí,
nikdo není v posteli.
Vezmeme si koloběžky,
užijeme si to hezky.

Usnesení č. 48/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu v obci
Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Jana Jičínská
třídní učitelka

AKTUALITY Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
co se týká dění v obci, tak jsme v měsíci červnu obdrželi
stavební povolení na společenské a kulturní zařízení.
Do konce srpna budeme mít i projektovou dokumentaci k provedení stavby. Také se nám podařilo přihlásit
do vhodného dotačního titulu. Rozhodnutí o výsledku
se dozvíme na konci srpna, popřípadě využijeme druhého kola, které se bude vypisovat na podzim letošního
roku. V případě kladného rozhodnutí bychom mohli
pokračovat v navazující činnosti a to vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby. Pokud půjde vše dle
plánu, budeme moci na jaře příštího roku začít s demolicí a následně i se stavbou. Tímto nechci považovat věc
za vyřízenou, ve hře je i možnost zamítnutí dotací, ale
udělám vše pro zdárný průběh.

Krásný výhled

Najeli jsme hodně kilometrů, až k novému mostu

Na zastupitelstvu obce, které se konalo v červenci, jsme
schválili smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 77 tis. Kč
od Jihomoravského kraje na vybudované osvětlení v lokalitě Z3 – ulice směrem k Přibicím. Schvaloval se i plán
rozvoje sportu, který je nedílnou součástí žádosti o dotace v oblasti sportovních zařízení.
Jak jste si mohli všimnout, projekt dětské hřiště na školní zahradě je již v provozu.Ostatní projekty, jako jsou
například chodník na Vranovické ulici či vodovod u střediska Agroproduktu, jsou již podány na stavebním úřadě
v Pohořelicích a čekáme na rozhodnutí. Začínáme řešit
i další projekty, mezi které patří vybudování česlí u čistírny odpadních vod nebo oprava sochy a kříže u kostela.

Nohy nás už bolí,stopli jsme si taxi

DEN ZEMĚ

Na závěr bych vás informoval o neustálých problémech
s tříděním odpadů. Stále přibývají pytle se směsným
odpadem vyhozené do kontejneru s plasty. Tyto situace
musí následně řešit zaměstnanec obce, čímž ztrácí čas,
který by mohl věnovat smysluplnějším činnostem. Žádám proto občany o součinnost v této oblasti.

22. dubna jsme do školy přišli v zeleném oblečení. PROČ?
Protože měla svátek naše Země a my jsme se tak domluvili. Celý den jsme se potom naší Zemi věnovali. JAK?
Poslechem písničky Chválím tě Země má, sledováním
videa o naší blízké a krásné Pálavě. Luštili jsme hádanky,
křížovku a počítali s tajenkou. Víme, že tříděním odpadů
naší Zemi moc pomáháme. Také jsme si povídali o recyklování, které už známe ze Světa práce. Výrobkem kytky

Jan Gebauer
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a přáním pro naší Zem, jsme zakončili náš super den.
Dej vláhu rostlinám.
Dej ptákům pít.
Prosím svou přízeň dej i nám.
Dej mír a klid..
Za 2. a 3. třídu zapsali
Julie, Kristýna a David

Vyrážíme do provozu

MŠ NA VÝLETĚ V HUSTOPEČÍCH
Tak konečně jsme se dočkali! Po dlouhé coronavirové přestávce jsme vyrazili na výlet do CVČ Pavučina,
Hustopeče na výukový program „Ovečka“. Ráno nás
vyzvedl pan Vranešic s autobusem u školky a vydali
jsme se na dobrodužnou cestu. Velkým zážitkem pro
nás byla samotná cesta autobusem. Na místě jsme si dali
svačinku, kterou nám připravily naše paní kuchařky a
hurá za zábavou. Náš program se týkal oveček, dozvěděli jsme se čím se živí, jak se o ně starat, vyzkoušeli jsme
si opracovávat, čistit a vyčesávat vlnu. Zahráli jsme si zábavné pohybové hry. Cestou zpět jsme si udělali zastávku
na Sušárně Pohořelice ve Velkém Dvoře, kde jsme se podívali a nakrmili prasátka, ovce i oslíky. Celý výlet jsme
završili výrobou ovečky v naší školce a těšíme se na další
společné zážitky!

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V POHOŘELICÍCH

učitelky z mateřské školy

24. 5. 2021
Už jsme se těšili na dopravní hřiště. Nejdříve jsme si zopakovali značky a pravidla, která dodržujeme na silnici a
potřeby každého cyklisty a můžeme vyrazit.
Za 1. – 5. ročník
Jana Jičínská

3D KINO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V červnu děti měly možnost zhlédnout film DINOSAUŘI.
Jednalo se o neopakovatelnou výpravu zpátky v čase,
na které byl odhalen příběh doslova v nadživotních velikostech. Seznámili jsme se s historií, vývojem i příčinami vymření největších známých dinosaurů na světě
a také s neuvěřitelnými paleontologickými objevy moderní doby. Díky využití nejmodernější digitální technologie ožila ta nejneuvěřitelnější zvířata, která se kdy
procházela po Zemi. Pomoci 3D brýlí jsme viděli krásný
a zajímavý film o pradávných monstrech.

Na jízdu zručnosti jsme připraveni

Pozor na vlakový přejezd

Milada Manková za ŠD
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

VÁM PODĚKOVÁNÍ

Od 1.7. – 9.7. 2021 se uskutečnil 1. turnus příměstského
tábora ve škole, který je podporovaný z projektu EU.
Snažily jsme se dětem nabídnout zajímavý a zábavný
program a zpříjemnit volné prázdninové dny. Kromě
oblíbených sportovních a výtvarných aktivit jsme byli
pěšky v Přibicích na hřišti. Linkovým autobusem jsme
jeli k Aqualandu, odkud jsme šli pěšky po cyklostezce do
Pasohlávek. Tam jsme si dali oběd v Kometa PUB a vydováděli se na hřišti. Poslední den našeho tábora byl výlet.
Nejdříve jsme navštívili ZOO Sedlec a pak pokračovali
do Hodonína na plavbu s pirátem. Byl to super výlet plný
zábavy a dobrodružství.

Vám všem, vážení rodiče i moji bývalí žáci. Za to, že jsem
mohla být malou součástí Vašich životů.
Pro mě to byly roky, které mě obohacovaly po všech
stránkách. Nebyli jste jen rodiče žáků a žáci, ale mnozí
i mí přátelé a partneři.
Bez Vás bych mou práci učitelky nezvládala tak, jak jsem
chtěla.
Zažila jsem s Vámi mnoho úžasných zážitků, na které
budu vzpomínat celý život.
Když jsem se rozhodla ukončit mou pedagogickou kariéru, řekla jsem si, že budu odcházet s úsměvem. Ovšem
rozloučení U Stehlíků s mou oblíbenou třídou mě tak
dojalo, že mi padaly slzy jako hrachy.
Také video a fotokniha od rodičů a žáků mé poslední
třídy budou pro mne něco, na co se budu dívat, s nostalgií prohlížet a říkat si: „To bylo tenkrát, když jsem učila
v Ivani.“

Milada Manková a Věra Soukalová

Za vše děkuji a s láskou budu vzpomínat.
Věra Subotová

PAN KAREL ČADA
U příležitosti letošního životního jubilea jsme požádali ivaňského rodáka pana Karla Čadu, aby s námi
zavzpomínal a přiblížil čtenářům Ivaňského zpravodaje svoji životní cestu – profesní i uměleckou.
Narodil jsem se v Ivani v roce 1941. Základní vzdělání
jsem absolvoval v Ivani a ve Vranovicích. V roce 1955
jsem začal studovat v Brně na škole výtvarného zaměření – Škole uměleckých řemesel v atelieru J.A.Šálka,
se zaměřením na architekturu – prostorovou tvorbu.
Po ukončení studia v roce 1959 jsem začal pracovat v nábytkářském průmyslu. Ze začátku v UP Rousínov, posléze
ve Výzkumném a vývojovém ústavu v Brně, poté na Generálním ředitelství nábytkářského průmyslu.
V pozdějších letech jsem pracoval v soukromé společnosti Tusculum v Rousínově. Jako architekt jsem spolupracoval s Vojenským projektovým ústavem v Praze na
vnitřním vybavení Paláce kultury (kongresového centra). S arch. Prágrem z ateliéru Gama na renovaci a vyba-

Příprava na pirátskou plavbu
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vení Rudolfina, později také na vybavení hotelu Monti v
Mariánských lázních, klášterního hospice v Teplé u Mariánských lázní a dalších hotelech v Poděbradech apod.
Ke konci profese jsem pracoval jako vedoucí vývojového
pracoviště, určeného pro modelování nových typů nábytku pro vývoz do zahraničí.
Mimo tuto odbornou činnost jsem se po celý život věnoval hudbě a výtvarné činnosti. Po hudebních začátcích u
pana učitele Fišera jsem v roce 1962 začal hrát na housle
v symfonickém orchestru v Brně,kde jsem setrval 42 let.
Za tuto dobu odehrál orchestr stovky koncertů v Brně,
Praze, Mariánských lázních a především v Luhačovicích,
kde jsme se při promenádních koncertech a koncertech
klasické hudby setkali i s významnými představiteli
hudby včetně současných sólistů, kteří studovali na konzervatoři v Brně.
V oblasti výtvarné činnosti jsem se věnoval malbě a plastice, v této oblasti jsem uspořádal několik výstav jak v okolí,
tak třeba v Mikulově, v Brně.
V současné době se věnuji především malbě obrazů a v sochařství portrétování přátel, členů rodiny apod.
Celoživotním zájmem bylo a stále je rybaření.

Obraz Zlaté pole zdobí obřadní síň obecního úřadu.

POHÁDKA MÁJE
Po více jak roční přestávce jsme se díky současnému
rozvolňování protiepidemických opatření opět mohli
vypravit za kulturou do Boleradic. Sešlo se nás jen dvaadvacet divadelních příznivců, přece jen se projevila povinnost mít vyřešenu bezinfekčnost a své také sehrály
obavy některých občanů o své zdraví. Menší finanční
částkou přispěla Obec Ivaň. Společně jsme se v neděli
13. června vypravili na odpolední představení divadelní
hry Pohádka máje.
Příběh milostného citu naivní a plaché Helenky z hájovny
a lehkomyslného studenta Ríši se odehrává na venkově,
v prostředí probouzející se jarní přírody. Celým příběhem prolíná Mrštíkova víra v člověka a opravdový cit, jeho
okouzlení přírodou a krajem. Celkem jednoduchý romantický děj tak vytváří přesah i do dnešní doby. Je příležitostí
k zamyšlení i pro nás v časech, kdy slyšíme například
o polyamorii (více milostných vztahů současně) a přemýšlíme, jak se s tím vypořádat.
Spisovatel Vilém Mrštík dožil svůj život v Divákách u bratra Aloise, se kterým společně vytvořili své nejznámější
dílo drama Maryša. Jméno bratrů Mrštíků nese boleradický divadelní soubor a jak uvádí – hlásí se k němu hrdě.
Zejména pro to, s jakou láskou a mistrovstvím psali bratři
Mrštíkovi o zdejším kraji, lidech a zvycích.
Těšíme se na další představení.

Váš umělecký záběr je obdivuhodný. Zajímá nás,
jak jste s tvorbou začínal, jestli vás bavilo kreslení
od mala a jaký byl další vývoj v tomto směru?
O umění jsem se zajímal od mládí. Na škole ve Vranovicích si mého zájmu o kreslení a malování všiml pan
učitel Veleba, který doporučil, abych se pokusil o talentové zkoušky na škole uměleckých řemesel v Brně. Z celkového počtu přes tři sta uchazečů u zkoušky z kreslení,
malování a plastiky nás uspělo 27, kteří jsme pak studovali v atelierech architektury, malby, grafiky, fotografie,
drobného průmyslu a keramiky. Hlavními předměty byly
kromě odborného předmětu dějiny umění a figurální
kreslení. V průběhu studia byl mým vzorem francouzský
malíř 19. století Eugène Delacroix, který mě zaujal především figurální malbou. O další vývoj jsem se pokoušel
sám, což mělo za následek řadu neúspěchů, především
v oblasti grafiky, a to pokračuje dodnes.
Co byste poradil současným začínajícím adeptům
malířství a sochařství?
„Umělce z vás neudělám, ale naučím vás lásce k umění“,
tohle nám říkal profesor J.A.Šálek a je to i částečná odpověď na vaši otázku. Nejde nic konkrétního poradit, než
kreslit, malovat a smířit se s mnohými neúspěchy, které se objeví. Doporučuji, pokud
možno, zúčastňovat se výstav v
galerii U KLAKŮ v Ivani.

Kulturní komise

NOC KOSTELŮ

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám i nadále dostatek
energie a životního elánu a
také hodně zdraví.
Ukázka z tvorby
sochařské

číslo 2 / 2021

Noc kostelů, která letos připadla na 28.5., se poprvé konala i v Ivani v kostele sv. Bartoloměje.
Ještě před začátkem akce místní ženy přinesly občerstvení vlastní výroby. V tu chvíli se zdálo, že tolik lidí nepřijde, aby se vše pojedlo. Jak jsme se mýlili! V 17 hodin
už děti hrály hru, kterou připravili manželé Kukletovi

redakce
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z Vranovic. Měla několik stanovišť s úkoly. Děti nejvíce
bavilo házení papírových vlaštovek shora z kůru. Odměna byla sladká.
Velkým lákadlem byl pro dospělé varhanní koncert
umělce z Bratislavy - Lukáše Kunsta. Ten na zdejší varhany hrával už jako student a když jsme ho požádali
o účinkování na Noci kostelů, nezaváhal ani chviličku.
Svoje vystoupení rozdělil na dvě části.
Mezitím si mohli lidé prohlédnout všechny prostory
kostela, např. sakristii, kde byla vystavena mešní roucha.
Ti odvážnější vystoupali po kamenných schodech na kůr
k varhanům. Ti ještě odvážnější postoupili, teď už po
dřevěných schodech, ještě výše - na půdu, pod nedávno
opravenou střechu. Zde na vše dohlíželi manželé Hájkovi z Přibic. Pan Hájek pracuje ve firmě, která střechu rekonstruovala. Díky němu se každý mohl podívat seshora
směrem k Pálavě, k Pasohlávkám i k Vranovicím.
A ti úplně nejodvážnější vylezli po žebříku až do věže k hodinám.
Velkou zajímavostí byly také snímky z georadaru, na kterých je vidět podzemí kostela a okolí. Technicky vše zajistili Martin Rybecký a Petr Láska.
Po celou dobu zde byl přítomen pan Valášek z Přibic a
ochotně odpovídal na dotazy ohledně historie kostela.
Na venkovním prostranství bylo každému nabídnuto
občerstvení. Na vše dohlížela paní Lásková.
Dle reakcí účastníků se akce vydařila. Přišli lidé převážně
z Ivaně a okolních vesnic, ale přijeli také z Brna, Mikulova, či Itálie.
K tomu, že se bude Noc kostelů konat v ivaňském kostele, dal podnět P. Jaroslav Sojka, kterému tímto chceme
poděkovat, že všechny prostory chrámu otevřel veřejnosti.

číslo 2 / 2021

Jeden ze zvonů - i s věnováním

Tajemná truhla ukrývá měchy varhan

Takhle zblízka hodiny málokdy uvidíte

Jolana Čuprová

NOVOKŘTĚNCI V IVAŇSKÉM MLEJNĚ
V poslední době jsem se spolu s p. Toncrem z Vranovic
opět zabýval výzkumem pozůstatků starého osídlení novokřtěnců v Ivani, konkrétně sklepních prostor. Ve sklepě „u mlýna“ jsme pořídili několik fotografií, jak celého
sklepení, tak únikového otvoru, který je již zavalen. Vedl
do sklepení domu č.p. 3 v Ivani pod kopcem u kostela.
Součástí tohoto systému byly další sklepy pod kopcem.
Součástí sklepa původního majitele p. Trojana je i místnost, která sloužila jako ochrana v době ohrožení.
Poté jsme pokračovali ve sklepení domu č.p. 3, p. Toncrové, kde jsme prozkoumali zdivo a našli jsme starý únikový otvor, o kterém se píše v ivaňské kronice. Je zajímavé,
že povědomí o této historické skutečnosti se dochovalo
dodnes. V historických dokumentech je zaznamenáno:
sídlo v Ivani patřilo mezi menší lokality, založené v průběhu 2. poloviny 16. století (sklep měl datum 1617). Přesné
datum založení sídla novokřtěnců není známo, poprvé
se zmiňuje až v urbáři židlochovického panství r. 1590
„daň z novokřtěncův neb z domu jejich, v nichž kuchyně
své mají, i z mlejna ivanským, kterýž jejich koupenej jest.“

Tady si děti vyzkoušely kousek tesařské práce

Nová vazba pod střechou
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Ivaně v roce 1945 a byla umístěna v přízemí obecné školy
- dnešní tělocvičně. Učitelka Glocová se v roce 1942 provdala a jako provdaná byla ze školní služby propuštěna. Po
ní nastoupila do mateřské školy Růžena Flachsová, která
po osvobození obce odešla na mateřskou školu v Újezdě.
Třetí učitelkou a současně ředitelkou v mateřské škole
byla od 6.ledna 1946 jmenována Marie Kříčková. Ta si v
Ivani našla životního partnera a jako provdaná Petránová
v mateřské škole zůstala až do odchodu do starobního
důchodu v lednu roku 1977. I poté v mateřské škole vypomáhala, když bylo potřeba. To už byla ředitelkou Drahomíra Říhová, učitelkou Jana Koubková. Provoz mateřské
školy byl od 7:50 do 11:30 hodin a odpoledne od 12:30
do 15.30 hodin. Ve třídě bývalo 25 -38 žáků. Na začátku
80. let minulého století se paní učitelka Petránová snažila,
spolu s rodiči dětí, prosadit celodenní provoz mateřské
školy. To se podařilo až 6.února 1978, po jejím odchodu do
důchodu. Mnozí z nás paní Marii Petránovou zažili jako
výbornou učitelku, která nás naučila mnoho krásných
básniček, písniček a tanečků, které známe dodnes. Rádi
jsme chodili na vycházky po obci i jeho okolí a taky si
hráli na zahradě školy. Paní Petránová vychovala dvě dcery. Žila až do své smrti v Ivani, kde je také na místním
hřbitově pochována. Zavzpomínat na ni můžeme 8. září
2021, kdy uplyne 100 let od jejího narození.

Zpráva v kronice novokřtěnců se objevuje až v souvislosti
s válečnými událostmi na začátku třicetileté války. Dne
9. srpna 1619 byly dvůr v Pasohlávkách a ivaňský mlýn
vypleněny vojskem generála Dampiera. Ve válečných letech sídlo zřejmě zaniklo, protože už není zmiňováno
v seznamu lokalit, které museli novokřtěnci opustit a vystěhovat se ze země.
Urbář panství židlochovického v r. 1590 nazývá ivaňské
novokřtěnce „bratři“ či „bratři křtění“. Nedostatek písemných zpráv nedovoluje bližší charakteristiku sídla, přesto
lze uvažovat o malém sídle o počtu okolo sto obyvatel.
Poloha vlastního mlýna je dobře patrná na plánku katastru obce z roku 1825. V této době se ještě podle místní tradice dochovalo povědomí o spojovací chodbě do mlýna.
Další úniková část chodby směřovala mimo obec, k někdejší „rasovně“ (směr na Přibice), jejímž pozůstatkem
má být tzv. Matoušova díra na stráni poblíž rasovny.
Na konci zahrady domu č.p. 3 byl zřejmě umístěn hřbitov
obyvatel sídla, při výstavbě obchodu (tehdy Jednota, SD
v Mikulově) byly v těchto místech nalezeny lidské kostry.
František Hochman

LIDOVÉ ZVYKY PODLE KALENDÁŘE

Zdeňka Laštovičková

Na Jiřího
Na svatého Jiřího členové obecního výboru obcházeli
s hospodáři hranice celého Ivaňského pozemkového katastru a veškeré jednotlivé trati. V ten den rozsuzovali
nejstarší z hospodářů veškeré spory, které mezi sousedy vznikly uoráváním půdy. Mladí hospodáři, kteří toho
roku převzali pozemky po rodičích, byli přijímáni mezi
staré sousedy právě v tento den. Členové obecního výboru dostávali za tuto obchůzku po 1 zlatce. Na radnici,
po obchůzce, veselým pitím byla zakončena oslava svatého Jiří. Zvyk ten se částečně dochoval (rok 1933).

GALERIE U KLAKŮ A MÁTA ATELIÉR

Na Václava

Jsou nadále v klidovém režimu. I když se všude rozvolňuje
my máme stále zavřeno. Rozhodli jsme se totiž pro naše
příznivce připravit rozšíření ateliéru a dílniček. Snad
nám počasí i síly dovolí a my otevřeme po Novém roce.
Zatím se máte na co těšit.
Abychom kulturně nezaháleli, tak jsme si pro vás připravili malý poprázdninový koncertík.
Takže vás všechny tímto zveme odpoledne 11.září 2021
do vinohradu ke Klakům, kde nám zahraje a zazpívá:

Na svatého Václava vyrovnávaly se veškeré smlouvy a platívaly se pachty. Tento zvyk dodržuje se dodnes. (rok 1933)

Petr Lang				
Hana Marie Valíčková			

Sandra Nová
Zdenka Šichová

Bližší informace budou vyvěšeny u autobusové zastávky
a doručeny do vašich schránek.
Všem přejeme krásné sluníčkové dny a těšíme se, že se
opět uvidíme v naší galerii U Klaků nebo v Máta ateliéru.

Zdeňka Laštovičková

HISTORIE VZNIKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Martina Klaková

Není snad v naší obci nikdo, kdo by nechodil do mateřské školy. Ta ivaňská škola byla založena v roce 1939 výnosem Zemské školní rady na popud řídící učitelky obecné
školy Idy Toncrové a učitelského sboru. Snahu podporoval starosta obce František Kvapil, s kterým souhlasilo i obecní zastupitelstvo. Mateřská škola byla otevřena 1.prosince 1939. Na školu byla ustanovena výnosem
Okresní školské rady učitelka Eugenie Glocová z Rajhradic. Mateřská škola byla umístěna v obecním domě č.27.
Do budovy obecné školy se přestěhovala až po osvobození

BABSKÉ HODY 2021
Rok se s rokem sešel a opět tu máme BABSKÉ HODY.
Po tak dlouhé společenské odmlce už jsme se nemohly
dočkat soboty 10.07.
Letos poprvé jsme si pod májku přivedly pana starostu,
který nám předal babské hodové právo. My mu slíbily,
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přijatelnější a mnohem méně nebezpečný průběh.
Pěstební vinařská sezona je v plném proudu a po odkvětu révy probíhají intenzivní zelené práce. Vinaři provádí
nutné osečkování, případně vylamování dlouhých letorostů révy a odlistování v zóně hroznů k jejich provzdušnění a tím zvýšení odolnosti k houbovým chorobám.
Současně probíhá ve všech vinicích každoroční nezbytná
preventivní chemická ochrana. Réva má letos velmi dobré podmínky růstu. Je dostatek vláhy i příznivé teplotní
podmínky. To pomohlo dohnat letošní opožděný růst,
způsobený nižšími předjarními teplotami. Dostatečné
množství vláhy pomohlo potlačit, v posledních letech
opakované, zkracování letorostů na odrůdách révy spojených geneticky s Neuburgem. Toto všechno a zatím
příznivý zdravotní stav révy je dobrým předpokladem
pro letošní dostatečnou a kvalitní úrodu. Je však třeba
si uvědomit, že jakékoliv hodnocení letošního roku
je velmi předčasné. „Dokud to není v bečkách, tak to nemáme“.

že budeme zpívat a tancovat až do rána a tak se také stalo.
Samozřejmě nechyběl ani zahajovací taneček a půlnoční
překvapení. Celým večerem nás provázel Zbyňa Hroudný
a díky krásnému letnímu počasí přišlo i hodně lidí a jistě
se náramně pobavili.
Poděkování patří pánům, kteří pomohli s přípravami,
ale hlavně zajistili občerstvení pro všechny hosty.
Závěrem bychom chtěly oslovit ivaňské ženy, aby se neostýchaly a přidaly se k nám, krojovaným babám, ať tato
tradice vzkvétá.
Ivaňské baby

Za spolek Vinaři Ivaň, z.s.
Jan Koubek

TJ SOKOL
„Fotbalová sezóna nebyla z důvodu koronaviru dohrána,
ale fotbalisté opět nezaháleli“
Bohužel, jarní část fotbalové sezóny byla zrušena, ale využili jsme „fotbalového volna“ k dalším brigádám, vybudování dětského hřiště a pořádání velmi krásné dětské
akce „Indiánský den“.
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.
Další brigáda byla zaměřena na úpravu kolem „starých
kabin“. Fotbalisté společně s místními živnostníky z oboru
zednických prací položili obrubníky a zámkovou dlažbu
okolo objektu.
Největší radost jsme určitě udělali dětem a rodičům dokončením dětského hřiště. Jako podklad jsme použili
jemné oblázky a hrací prvky jsou z velké části z ocelových
konstrukcí, což jim značně prodlouží životnost. Jsou zde
umístěny houpačky, houpadla na pružině, lanová pyramida, skluzavka a na podzim dětské hřiště rozšíříme ještě o kolotoč. Tímto děkujeme všem sponzorům a dobrým
lidem z naší obce, kteří na dětské hřiště finančně přispěli
a kteří pomáhali s jeho realizací.
Otevření dětského hřiště jsme spojili s velice podařenou
akcí „Indiánský dětský den“. Účast byla opravdu veliká
a počasí nám přálo….. Pro děti byly připraveny soutěže
s indiánskou tématikou. Po soutěžích dostaly děti za odměnu sladké balíčky s překvapením a mohly si opéct nad
ohněm špekáčky. Tento den byl krásným zpříjemněním
po dlouhé pauze a snad nám situace dovolí pořádat v letošním roce i „Pohádkový les“.

VINAŘI IVAŇ
Opět zdravím všechny příznivce vína, vinohradníky
a vinaře.
Dnešní příspěvek nemohu začít jinak než přáním pevného zdraví, dlouhého života a radosti ze svých vín našemu předsedovi představenstva, spolku Vinaři Ivaň, z.s.,
panu Miloši Binderovi. Náš předseda se letos v červnu
dožil ve zdraví 80 let a je stále „zapáleným“ vinařem. Jeho
vína, zpracovávaná tradičními postupy bez moderních
technologií, se trvale řadí mezi to nejlepší z našich vinic.
Tak tedy za všechny vinaře v Ivani ještě jednou, Miloši,
hodně zdraví a dlouhý život.
Spolkový život vinařů začíná ožívat velmi pozvolna. Návštěvy sklepů v malých skupinkách jednotlivých vinařů
pokračují v četnosti minulého „covidového“ roku. Pořádat hromadnější akce se ale jeví pořád jako nejisté, a zejména akce vyžadující delší přípravu jsou „ve hvězdách“.
Jistějšími se stanou, až bude větší část občanů proti Covidu očkovaná. Poslední informace odborníků mluví
o tom, že očkování je dostatečně účinné i proti novým
mutacím. Minimálně případné onemocnění má značně

Iveta Ritterová
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Brigáda - zámková dlažba

NOVÉ LAVIČKY
Při jedné návštěvě u manželů Aulehlových v Damnicích
nás upoutala kruhová lavička pod třešní. Moc se nám líbila. Při besedování se dalo slovo o tom, že by se nám
taková lavička hodila i u nás do parčíku na špici u Agroproductu. Pan Jindřich Aulehla s manželkou Jaroslavou,
kteří to v Ivani znají, přislíbili, že by takovou lavičku vyrobili. Při jedné návštěvě Ivaně poměřili a během týdne
zazvonil telefon s tím, že se jede instalovat kruhová lavička. V mírném šoku jsme pomohli s instalací. Lavička
byla nejenom krásně vyrobená, ale všechny součásti natřené barvou, která doplnila vysázené keře. Další šok se
dostavil ve chvíli, kdy přijeli a opravili i druhou, počasím
poničenou lavičku. Staré poničené desky vyměnili za
nové, znovu ošetřené barvou a tentokrát už nepotřebovali ani naši účast. Za jejich vstřícnost, rychlost a ochotu
pomoci jsme velmi vděční. Do Damnic posíláme manželům Aulehlovým velké poděkování. Náklady na lavičky
zaplatili sponzoři.

Dětský den pojatý indiánsky

Zdeňka Laštovičková

Nové dětské hřiště

LUKOSTŘELCI
Dne 20.6.2021 uspořádal Lukostřelecký spolek z Ivaně
(místní lukostřelecký spolek) závody poháru ČLS 3D s
možností reprezentační kvalifikace. Každý střelec v dané
lukostřelecké divizi se může při nástřelu určitého počtu
bodů v rámci těchto závodů do reprezentace probojovat.
Závodu se zúčastnilo 80 lukostřelců z celé ČR. Po dvou
letech příprav nového lukostřeleckého areálu nedaleko
Pohořelic jsme udělali další důležitý krok v propagaci lukostřelby v přilehlém okolí. Za Ivaň 1. místo Jiří Gebauer
- Instinktivní luk, 2. místo Marek Holzmann - Dlouhý luk.
Marek Holzmann
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Malý brigádník seče trávu na špici

OTEVŘENÝ DOPIS
Vážený autore anonymu,
na Vaše opakované písemné upozornění, jsme zastřihly
keře u chodníku domu č.p. 145, i když to děláme pravidelně. Pokud máte pocit, že je to málo, tak nám to sdělte
osobně.
Hana Soukalová a Ludmila Smečenská

UPOZORNĚNÍ
Kontejnery u obecního úřadu jsou určeny
POUZE PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD!
Pytle se směsným, tedy komunálním odpadem, sem rozhodně
nepatří, a přece je tam najdete. Myslíte si, že je možné druhotně zpracovat i odpad z domácnosti nebo se vám jenom nechce
chodit na sběrný dvůr nebo dokonce použít vlastní popelnici?
Každý z vás – nepořádníků takto znehodnotí obsah kontejneru a navíc zaměstná pracovníka obce, který by se mohl věnovat potřebnějším věcem než třídit „vytříděné“. Vám všem,
kteří třídíte zodpovědně, patří velký dík. Jak však zapůsobit
na ty ostatní „nepoctivce“? Je to velký problém, který narůstá.
Zastupitelstvo obce zvažuje pořízení kamerového systému k
monitorování prostoru u kontejnerů.
Ještě jedna malá informace: nepotřebný papír můžete odkládat do kontejneru, umístěného na školním dvoře. Je přístupný
celoročně, každý den a hodinu a navíc tím přispějete na volnočasové aktivity dětí ZŠ.
redakce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nejmladší občánci
Rozálie Šrámková
Alfréd Filipec
Lukáš Krejčí
Elena Koubková
Výročí a jubilea
Jana Koubková		
Jan Macek		
Zdeňka Brabcová		
Miloš Binder		
Anna Karabcová		
Amálie Dubšová		
Štefan Polák		
Zdeňka Manková		
Jindřiška Kvapilová		
Alois Lízal		
Ludmila Macková		
Anna Sklenářová		

81 let
87 let
88 let
80 let
91 let
80 let
81 let
91 let
92 let
86 let
80 let
80 let

květen
červen
červenec

říjen

Všem blahopřejeme, do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví
a životního elánu.
Zemřeli:
Eva Šilhavá
Marie Toncrová
Milada Pavloňová (nejstarší občanka Ivaně)
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Ivaňský zpravodaj – vydává Obec Ivaň, IČO 00600164,
Periodický tisk územního samosprávního celku.

Co se najde v kontejneru na plast

srpen
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