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Starosta obce   Jan Gebauer

Místostarosta obce  Petr Lang

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

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet 
obce Ivaň na rok 2022 s příjmy 14.431.800,-Kč, výda-
ji 27.431.800,-Kč a schodkem 13.000.000,-Kč. Schodek 
bude kryt vlastními prostředky z minulých let. Schvále-
ný rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu na rok 2023-2024.

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se 
sazbou poplatku 700,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti 
Strategie rozvoje obce Ivaň do roku 2026.

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy 
ČOV a kanalizace na období 2022-2031.

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení 
č. 53/2020 – oprava § 3392 s vyčleněním položky 6121.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o za-
jištění financování systému IDS JMK.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. 1 o nabytí nemovitého majetku ( veřejné osvětlení 
v  lokalitě Z3) na základě předávacího protokolu mezi 
objednavatelem Obcí Ivaň a zhotovitelem.

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečně Smlouvu o dílo 
č. 1 o realizaci veřejného osvětlení ulice na  Přibické ulici.

Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nemovitého ma-
jetku chodník levá strana (Vranovická ulice) na základě 
Smlouvy o dílo  s firmou Stavby RUFA s.r.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného nájem-
ci v areálu bývalých kasáren za rok 2021 o 3/12 z celkové 
částky nájemného.  

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci Zá-
kladní a mateřská škola Ivaň: rozpočet na r. 2022, střed-
nědobý výhled rozpočtu na r. 2023-2024, plán účetních 
odpisů na r. 2022.      Vybrala redakce

Zastupitelstvo obce Ivaň souhlasí s aktuálním zněním 
stanov DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava.

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku ve 
věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Po-

Hana Soukalová  
Ilona Matulová
Zdeňka Laštovičková 

Korektura textu   Věra Subotová

ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 21.12.2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 17.02.2022REDAKČNÍ RADA

Vážení spoluobčané,

konec loňského roku a začátek toho nového jsme 
opět prožili ve stínu covidu. Objevila se nová muta-
ce, která ve většině případů nebyla tak závažná, jak ty 
předchozí. To nám umožňuje se znovu nadechnout. 
Postupně  nás opouští i  poslední omezení, která byla 
v platnosti. Věřme, že to bylo naposledy. Evropou však 
pro změnu otřásá další závažná situace a to válečný 
konflikt na Ukrajině. S tím přichází další změny v na-
šem životě – možný nedostatek surovin a následná 
vlna zdražování. Ta již započala. Také příchod většího 
množství uprchlíků a z toho plynoucí chaos ve společ-
nosti. Všichni si přejeme, ať válka brzy skončí a může-
me se vrátit k obvyklému způsobu života. 

První akce, která nám dá alespoň na chvíli zapome-
nout na dění okolo nás, bude tradiční výstava vín. 
Uspořádá ji pro nás spolek ivaňských vinařů. Výsta-
va se uskuteční na hřišti, kde jako zázemí poslouží 
objekt sportovních kabin. Přeji jim, aby se tato akce 
v provizorních podmínkách vyvedla. V blízké budouc-
nosti ostatně jiné prostory pro organizaci společen-
ských akcí nemáme. Nakonec, vše je spojeno spíše 
s lidmi než s místem. Alespoň v to věřím. 

Jan Gebauer
starosta

SLOVO STAROSTY OBCE



IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1 / 2022

02

AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ANGLICKY S RODILOU MLUVČÍ

Na konci loňského roku zastupitelstvo schválilo schod-
kový rozpočet, který bude pokryt z uspořených prostřed-
ků obce z minulých let. Do tohoto rozpočtu se kromě 
mandatorních výdajů promítla také  největší investice, 
která nás v letošním roce čeká a to stavba kulturního za-
řízení. Výběrové řízení na stavbu objektu vyhrála fi rma 
PS Brno. Jak jste si již všichni mohli povšimnout, začaly 
přípravné práce na návsi. Doufáme, že samotná demo-
lice a následná stavba započne co nejdříve. Nezapomí-
náme však i na další projekty - jak na  již rozjednané, 
tak i na ty nové. V letošním roce jsme obdrželi stavební 
povolení na vodovod a opravu cesty u zemědělské farmy. 
Řešíme i problém s odvodněním ulice u hřiště. Pokra-
čuje se i na projektu opravy ulice Mušovská. V letošním 
roce bychom také chtěli započít práce na dokumentaci 
inženýrských sítí a komunikace v objektu bývalých kasá-
ren. To by nám do budoucna přineslo další prostředky do 
obecního rozpočtu. S ostatními obcemi spolupracujeme 
na řešení odpadového hospodářství. Naším cílem je ze-
fektivnit nakládání se vzniklým odpadem a samozřejmě 

těmto odpadům i předcházet, 
protože každým rokem jsou na 
obce kladeny vyšší nároky. Le-
tos nás také čeká oprava jedné 
z přečerpávacích stanic odpad-
ních vod.  

Jan Gebauer starosta

V letošním školním roce se učíme cizí jazyk také s rodilou 
mluvčí. Projekt realizujeme ve spolupráci s MAS Podbr-
něnsko a TLC Kids Bno - jazykovou školou. Pravidelně, 
1x měsíčně, pracujeme ve výuce s anglickým lektorem. 
Děti budou mít 10 hodin s hlavní lektorkou  Charlotte 
Trim. Pochází z Velké Británie. Má diplom z fakulty 
vzdělávání, další certifi kované kurzy pro výuku angličti-
ny a výuku angličtiny jako cizího jazyka. Ale hlavně je to 
mladá, sympatická lektorka, která umí zaujmout zajíma-
vými aktivitami a sdílením nápadů. Je kreativní a zábav-
ná. Její výborná výslovnost jí umožňuje věnovat se i těm 
nejmenším dětem. Prostě naše Charlie ...   

A cíl našich lekcí? 
Zkusit a muset se domluvit. 
Zjistit, jaké to je, komunikovat cizím jazykem v re-
álném životě.
Dokázat si, že to zvládnu.
Něco nového se naučit.                                 
   Lenka Koubková ředitelka

hořelice pro rok 2022 s příspěvkem obce Ivaň ve výši 
50.821,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene č. HO-014330071956/001-MDP s EG.D, Ivaň, 
Přípojka NN na pozemku parc.č. 110/1

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. HO-
001030073878/001-RGVo smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí stavby ob-
čanské vybavenosti bez čp. na pozemku obce parc.č. st. 
274 (na sportovním hřišti)

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi TJ 
Sokol Ivaň a obcí Ivaň – předmětem daru je stavba ob-
čanské vybavenosti na pozemku obce parc.č. st. 274

ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolku 
TJ Sokol Ivaň ve výši 60.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu obce spolku Vinaři Ivaň ve výši 20.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc.č. 563 dle přiloženého geometrického plánu.

Vybrala redakce

HUDEBNÍ BESEDA

V únoru nás navštívil pan Janeček a přivezl nám ukázat 
hudební nástroje. Nejvíce nám povídal o kytaře, jejím 
původu, typu a druzích. Dále jsme se dozvěděli i o příčné 
fl étně, o jejím vzniku a dalších druzích. Při besedě ne-
chyběly ani krátké ukázky na nástroje. Nakonec jsme si 
společně zazpívali. 

Jana Jičínská učitelka
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UČÍME SE O NAŠEM TĚLE,

NOVINKY Z KNIHOVNY

MASOPUSTNÍ VESELÍ 

HOKUSY POKUSY

V měsíci únoru probíhal celý týden v naší školce v duchu 
tradice masopustu. Děti vyráběly masky, učily se veselé 
říkanky, písničky, hrály zábavné hry a povídaly si o tradi-
ci. Na konci týdne se naše školka proměnila ve svět nej-
různějších pohádkových bytostí.  Děti přišly do školky 
v kostýmech, kde měly nachystaný dopolední program. 
Karneval byl zahájen přehlídkou masek. Dále pokračo-
valo plnění úkolů a soutěží. Děti nadchla soutěž „bač-
kůrkovaná“, kde si poznávaly své papučky. Dále velkým 
zážitkem bylo podlézání lana, kde si natrénovaly obrat-
nost. Vyvrcholením byla diskotéka, kde jsme si všichni 
společně zatančili na známé písničky z pohádek. Touto 
cestou bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří s námi 
spolupracovali a upekli dětem výborné dobroty. 
Velký karnevalový den sice skončil, ale pohádková vese-
lice plná tance a smíchu zůstane ve vzpomínkách dětí. 
Dopolední akce se velmi vydařila a přáli bychom si v ní 
pokračovat.              učitelky MŠ

Trošku jiný pohled na vlastnosti látek v přírodovědě. 
V páté a čtvrté třídě jsme si užili pokusy. Odpověděli 
jsme si na pár otázek a zkusili si pár reakcí.  
Ty s vodou ve všech skupenstvích. Víte, jak vzniká déšť?  
Že plave led? Že se některé látky ve vodě rozpouští snad-
no a rychle a jiné NE? 
A co různé kapaliny? Plave olej na vodě? Víte jak udělat 
olejovou lampu a sopku? 
A na závěr jsme si nechali přípravu krystalizace - jaké se 
nám udělají krystaly z nasyceného roztoku soli?  Budou 
i barevné? Od tisíců malých krystalků až po krápníkové 
kelímky.      Lenka Koubková

ředitelka
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zdraví a správné výživě. Do školy jsme si pozvali „Di-
vadélko první pomoci“. 
Předškoláci a žáci 1. a 2. třídy pozorně poslouchali pří-
běh: „Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka po-
pletu.“

 Některé situace, které řešil sněhuláček záchranář, jsme 
si vyzkoušeli na vlastní kůži. 
Třeba pomoci při řezné ráně,  dýchání u  kojence, ošet-
ření dalších a dalších úrazů. Ale jenom „jako“. Nezapo-
mněli jsme si zopakovat i známá telefonní čísla: 
150 hasiči, oheň jenom zasyčí 
155 doktor je tu hned, 
158 znám, policii zavolám.
Snad se nám úrazy budou vyhýbat!

Jana Jičínská Učitelka

Od nového roku jsme do knihovny zakoupili 48 nových 
knih. Většinou novinky vydané koncem roku 2021. Dalších 
36 knih jsme vybrali z Výměnného fondu Městské knihov-
ny Břeclav. Také máme pro děti k dispozici elektronickou 
Albi tužku a k tomu 15 knížek z edice Kouzelné čtení. 
Rok 2021 v číslech aneb trocha statistiky:
Stav knihovního fondu k 31.12.2021 – 3 304 knih
Počet odebíraných periodik – 9
Přírůstky knih – 207
Úbytky knih – 1737
Výpůjčky celkem – 1 388
Registrovaní čtenáři – 55
Návštěvníků půjčovny – 430
Návštěvníků akcí  - 77
Návštěvníků on-line služeb – 338
Od 10. 3. 2022 jsme po delší pauze obnovili v knihovně 
SEMÍNKOVNU. Přijďte si vybrat osivo k zasetí a na oplát-
ku přineste svoje přebytky semínek. 
Všechny srdečně zvu na návštěvu do knihovny. Otevřeno 
máme každý čtvrtek od 17-19 hodin. Aktuální informace 
o dění a novinkách najdete  na: www.knihovnaivan.webk.cz 
a také na facebooku: www.facebook.com/Obecní-knihovna-
-Ivaň .              

  Petra Lízalová knihovnice
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JAKÝ BYL ADVENT 2021

NOVOROČNÍ KONCERT

První adventní neděli se každoročně ve  většině obcí 
a měst slavnostně rozsvěcuje vánoční strom. Už druhým 
rokem, kvůli pandemii covidu - 19, je všechno jinak. Roz-
svěcování vánočních stromů se z důvodu epidemiologic-
kých nařízení vlády musí obejít bez účasti veřejnosti. 
Bylo tomu tak i vloni. Pečlivě připravený program  dětí 
ze ZŠ a MŠ, prodej jejich výrobků, ochutnávka perníčků 
ani jarmárek proběhnout nemohly.  V neděli 28. listo-
padu 2021 bylo nepříznivé počasí. Teplota se pohybova-
la kolem nuly. Napadlo  skoro 10 cm mokrého, těžkého 
sněhu. Přesto se na návsi sešlo několik ivaňáků, podí-
vané se ale nedočkali.  Stejně jak nevlídné bylo počasí, 
tak stávkovala i technika.  Vánoční strom se sice rozsvítil 
v celé své kráse, pak ale pohasl a nakonec zůstala svítit 
jen část jeho výzdoby. Stejné to bylo s místním rozhla-
sem. Na obecním úřadě sice všechno fungovalo, ale roz-
hlasové vlny se nechtěly rozběhnout po obci. Ampliony 
zůstaly němé. Bylo nám líto, že relaci a krásnou písničku 
o Ivani v podání Aničky Pekaříkové jsme vyslechli spolu 
se starostou obce jenom  na úřadě. 
Náhradní prodej adventních výrobků proběhl v Ivaňce 
v sobotu 27. listopadu 2021, za dodržení všech hygienic-
kých podmínek a s rouškami. Věnečky, svícny a vánoční 
dekorace přichystala Leona Polgárová. 
Výrobky, které měly děti ZŠ a MŠ připraveny, nabídly 
k prodeji na předvánočním setkání ve středu 15. prosince 
na školním dvoře. Akce měla velký úspěch, všechny vý-
robky se prodaly.        redakce

V kostele svatého Bartoloměje proběhl ve středu 5. ledna 
2022 v 19:00 hodin úžasný Novoroční koncert, na kterém 
vystoupil soubor Les Sirenes. Členky sboru jsou absol-
ventky hudebních a hudebně-dramatických škol a pro-
fesionální zpěvačky. Na klavír hrála Andrea Bálešová, na 
kontrabas Vanessa Šarközi, na bicí Matej Hrazáň. Sóla 
zpívaly Dominika Hanka, Katarína Ďurdinová a Lenka 
Deáková. Spolu s dalšími šesti kolegyněmi přednesly 
díla Jana Jakuba Ryby, Benjamina Brittena, Johna Rutte-
ra, Boba Chilcotta a Franze Xavera Grubera. Dirigentem 
souboru byl Lukáš Kunst. V roce 2018 získali v meziná-
rodní sborové soutěži Bratislava Cantat první místo ve 
své kategorii. Spolupracují s mnoha orchestry a sólisty. 

V roce 2021 absolvovali turné „Partnerské pouto BRNO 
a BRATISLAVA“ společně se souborem Auris Brunensis 
z Brna. V letošním roce se připravují na mezinárod-
ní sborovou soutěž do Provance ve Francii a připravují 
mnoho koncertů doma na Slovensku i v zahraničí.
Za krásný hudební zážitek, který se uskutečnil za pod-
pory ing. Petra Lásky a ivaňské farnosti a za poskytnutí 
fary Vinařství Holánek je třeba poděkovat.

redakce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

V letošním roce se mohli opět vydat malí králové a malé 
královny do ulic naší obce. V loňském roce se sbírka 
s ohledem na covidovou situaci nemohla konat formou 
osobního setkávání s dárci, o to větší radostná událost 
to pro všechny letos byla. V neděli 9.1. se více jak dvacet 
dětí,  rozdělených do sedmi skupin, spolu s dospělým 
doprovodem, vydaly koledovat. Tříkrálová sbírka v roce 
2022 byla největší za poslední roky, kdy se v Ivani konala. 
Celkem jste vy - občané a dárci naší obce darovali 43 441 
Kč. Peníze ze sbírky byly předány Charitě Břeclav, kte-
rá na webu trikralovasbirka.cz uvádí, že fi nanční pomoc 
získaná ze sbírky poputuje na příklad na podporu ma-
tek s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci.Také na 
podporu domácího hospicu sv. Martina v Břeclavi, far-
ních charit či na rozvoj dobrovolnického centra. Tímto 
bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste přispěli a po-
mohli těm, kteří to potřebují. Dále bych chtěla poděko-
vat všem koledníkům a dospělému doprovodu za Váš čas 
a nadšení. Také Obci Ivaň za příspěvek na občerstvení 
pro koledníky a za zpřístupnění zázemí obecního úřadu. 
Výsledky z okolních obcí:
Pasohlávky  27 557 Kč
Pouzdřany   7 329 Kč
Přibice   42 855 Kč
Vranovice  89 125 Kč

Eva Lásková

Advent 2021

Koledníci v Ivani
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Cyrila a Metoděje krajem. Když unavený Cyril po kázání 
omdlel, udeřil Metoděj holí o zem a vytryskla voda. So-
chy sv. Cyrila a Metoděje nalezneme v horní části areálu. 
Poutní místo je také unikátní díky třímetrové dřevěné soše 

Krista, u kterého je patnácté zasta-
vení a má symbolizovat Vzkříšení.
Celý areál je situován na horním 
konci vesnice v lese. Nejenom, že je 
zde klid k rozjímání, ale   za hez-
kého počasí také krásný výhled na 
Brno. Děti jistě ocení blízké dětské 
hřiště s pískovištěm, průlezkami 
a potůčkem. V něm teče právě voda 
z blízkého pramene. 

Eva Lásková 
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KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘEPICÍCH

JAMBO KENYA! AHOJ KEŇO!

POZVÁNKA + VÝZVA

„U Svaté“ se jmenuje kouzelné poutní místo v Křepicích. 
Jedná se o ucelený areál, ve kterém naleznete křížovou 
cestu. Ta byla postavena roku 2002 z iniciativy otce Me-
toděje Kuběny. Tvoří  ji čtrnáct dřevěných křížů, které 
zhotovil místní truhlář. Na nich jsou připevněny tabule 
s netradičními vypálenými kachličkami s obrazy. Najde-
te zde  také tři kapličky. Kapličky jsou zasvěcené Panně 
Marii, sv. Cyrilovi a Metodějovi a sv. Gorazdovi. Pod kap-
ličkou sv. Gorazda vyvěrá i Gorazdův pramen s vodou. 
Svým složením se podobá vodě světoznámého poutního 
místa Lurdy. Studánka je bez omezení k dispozici pro 
čerpání vody. Podle pověsti vznikl pramen při putování 

Rozhovor s o. Jaroslavem Sojkou o jeho cestě na 
druhou nejvyšší horu Afriky Mt. Kenyu
V listopadu loňského roku se vydal pan farář na cestu 
s dospělými ministranty z farnosti sv. Tomáše v Brně do 
Keni, aby zdolali druhou nejvyšší horu Mt. Kenyu, která 
měří  5 199 m.n.m. 
Proč jste se rozhodli cestovat právě do Keni? 
My jsme se původně v roce 2020 chystali do Himalájí. Kvů-
li covidu se cesta neuskutečnila a hledali jsme alternati-
vu. Cestovní kancelář nám dala ultimátum, jinak by nám 
propadly letenky, které jsme měli koupené už v roce 2019. 
A tak jsme hledali, kam tato cestovní společnost létá. Pů-
vodně to měla být Altaj, ale tam jsme se nakonec nevydali 
kvůli špatné politické situaci v Tádžikistánu. Tak nakonec 
to bylo překvapení i pro nás, že jsme se vydali do Keni. 
Na cestu přes Mt. Kenyu bylo pravděpodobně nutné 
si sehnat průvodce, nebo jste šli sami na vlastní pěst? 

POZVÁNKA NA FARNÍ AKCE
Rádi bychom Vás pozvali na násle-
dující akce farnosti Ivaň:
24.4. 2022 Procházka do Přibic. 
Sraz ve 14:00 před kostelem
11.5.2022 Kostelní přednáška. 
Zveme Vás na přednášku ve středu 
11.5. v 18:45 v kostele sv. Bartolomě-
je v Ivani na téma: Moje cesta do 
Santiaga (o. Jaroslav Sojka,  MUDr. 
Martina Lásková) 

VÝZVA
V rámci akce Nezapomínejme na své předky žádáme 
všechny občany, kteří by se chtěli podělit o zajímavé 
životy svých předků, kteří jsou pochováni na hřbitově 
v Ivani a budou souhlasit se zveřejněním jejich příběhu 
na samotném hřbitově, aby zaslali informace na e-mail: 
nasi.predci.Ivan@seznam.cz

SV. VOJTĚCH

V měsíci dubnu si připomínáme úmrtí sv. Vojtěcha 
(23.4.997). Světec je vyobrazen na vitráži v okně ivaňské-
ho kostela spolu s věnováním: „Sv. Vojtěchu, oroduj za 
nás! Věnovali farníci, L. P. 1939“. 

Sv. Vojtěch se narodil kolem roku 956. Jeho jméno zna-
mená útěcha, posila vojska. Byl z rodu Slavníkovců. 
Rozhodl se pro duchovní stav. V necelých třiceti letech 
byl zvolen druhým pražským biskupem. Odešel do be-
nediktinského kláštera v Římě a se svým bratrem Radi-
mem složili sliby. Později ho poslal papež zpět do Čech, 
kde byl nadšeně přivítán. Zde založil břevnovský klášter. 
Poté opět odešel do Říma. On i bratr Radim díky tomu 
přežili vyvraždění Slavníkovců. 
Dne 23.4.997 byl někde v Sambii pohany spoután a sed-
mi kopími zabit. Poté mu uřízli hlavu a narazili ji na kůl. 
Jeho tělo vykoupil Boleslav I. a dal je pohřbít v chrámu 
v Hvězdně.
Bývá znázorňován jako biskup s mitrou, berlou a kni-
hou. Jeho atributem je veslo, oštěp či kopí. Někdy i orel, 
který podle legendy  hlídal jeho bezhlavé tělo. 
Je naším druhým zemským patronem hned po sv. Václa-
vu. Jeho význam a věhlas je celosvětový. Je jednou z nej-
větších osobností, kterou české země světu daly. 

Čerpáno z knihy Rok se svatými
Jolana Čuprová

sv. Vojtěch



IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1 / 2022

06

Doufali jsme, že bychom mohli jít sami, ale nakonec 
jsme průvodce mít museli. V podstatě jsme ale všechno 
pro něj nesli my a byl závislý  na našem jídle. Postupně 
jsme zjišťovali, že i na našem oblečení. Vždycky ukázal, 
že je mu zima. Tak jsme mu něco poskytli. Byl to vlast-
ně místní vesničan, na kterého se usmálo štěstí. Bylo mu 
něco kolem čtyřiceti let. Říkal, že jde s námi na horu po 
šestnácté v životě. To odpovídá tomu, že jednou za rok 
vypadne někdo, kdo to dělá pravidelně a nabídne to ko-
mukoliv z vesnice za nějaký příspěvek. Celkem si přijde 
asi za jednu cestu na deset tisíc. To může být pro někoho, 
kdo je zemědělec, výdělek za celou sezónu. 
A jak jste se spolu dorozumívali?
Mluvili jsme anglicky. Anglicky tam prakticky mluví 
všichni, kteří prošli školou. Keňa bývala anglická kolonie 
a spolu se svahilštinou je to úřední jazyk.
Tak jste se aspoň dozvěděli spoustu informací o ži-
votě místních, když jste neměli jazykovou bariéru?
No on nebyl moc povídavý. Bylo to s ním takové složi-
tější. Třeba s jídlem - nejedl maso nebo vlastně jedl jen 
bílé maso. To jsme zase my s sebou neměli, tak jsme mu 
dávali jen sýry. Moc jsme nepochopili, jaké má vyznání. 
Asi nějaká animistická víra, ale těžko říct.
Jaká víra v Keni převažuje?
Ve vnitrozemí převládají křesťané a na pobřeží naopak 
dominují muslimové. A pak jsou různá minoritní ná-
boženství. Křesťané byli asi půlka katolíci a pak různé 
odnože. Co vesnice, to jiná církev. Protestanti jsou takoví 
aktivní.  Mají ve vesnicích popsané domy, jako třeba ná-
pisy „Ježíš Tě má rád“ apod.
Vašim cílem bylo zdolat horu Mt. Kenyu a stihnout 
to na východ slunce, podařilo se to? 
Ano, stihli jsme to. Vstávali jsme o půlnoci. Slunce tím, 
že je Keňa na rovníku, vychází a zapadá v šest hodin. Vy-
šlo nám to, měli jsme krásné počasí. Na horách je samo-
zřejmě počasí nejisté. Nahoře přes noc mrzlo a je tam 
sníh a led celoročně. V noci jsme mrzli ve stanech, na-
mrzaly nám. Ráno vyšlo slunce. Po deseti minutách stan 
začal tát a za 15 minut byl i suchý, protože tam fouká.  
Přes den nám zima nebyla. 
Jak byste popsal místní atmosféru.
My jsme se setkali vždy s lidmi, kteří jsou na turisty 
zvyklí. Všude jsme se cítili velmi vítaní. Přišlo nám, že 
tam mají bělochy rádi. Možná to bylo zištné, ale byli 
jsme oblíbení. Největší hvězdy jsme byli u dětí. Nevím, 
jestli to mají naučené nebo jsou k tomu vedeny, ale děti 
vybíhaly z  chatrčí a volali mzungu – běloši. Přišlo mi 
to, jako kdyby si myslely, že přinášíme štěstí. Dokonce 
si na nás sahaly. S takovou posvátnou bázní přiběhly 
a sahaly si na bílou kůži. Při cestování je tam zajímavé, 
že i když jsme jeli několik set kilometrů, tak okolo cesty 
jsou všude chatrče. Jak se staví a rozrůstá  populace, tak 
chtějí všichni bydlet u cesty. Je velmi sympatické, že děti 
vybíhají z chatrčí a mávají a usmívají se.  Pak už člověka 
bolí ruce, protože vlastně celou dobu mává. Jak jsme se 
střídali, tak to pro nás bylo vystřízlivění, že ta populari-
ta taky není úplně jednoduchá. Byť  jsme nebyli žádné 
hvězdy, tak když děti vidí bělocha, který tam projede 
jednou za týden,  jsou nadšené. To nadšení nebylo však  

tak velké, když jsme nezamávali nazpět. 
Jaký jste měli další program kromě výstupu na Mt. 
Kenyu?
Nějaký čas jsme strávili i na pobřeží na Diana beach. 
V této turistické oblasti je známo, že každý zná nějakou 
postavu z určité země a tím se snaží skamarádit pro pří-
padný obchod. Jsou malinko vlezlí a jen při procházce 
nás stále zastavovali taxikáři s tříkolkami, že nás svezou. 
Ale jednou se k nám přidal jeden černoch. Řekl, že nás 
provede, že to tam všechno zná a všechno mu patří a že 
vlastně bude odhánět ty další černochy, aby nás neobtě-
žovali. Když jsme mu řekli, že jsme Češi, odpověděl, že 
jsme nejlepší národ na světě.  Němci, Rusi a všichni co 
tam jezdí na dovolenou, tak jim tady nic nevybudovali, 
ale my jsme jim tam postavili studnu. Tak to nás moc po-
těšilo, že jsme se setkali s českou stopou, která místním 
pomáhá. 
Ochutnali jste něco místního, netradičního? 
Keňa je celkově dost pestrá. Je tam minimálně 36 růz-
ných kmenů, které mají svůj jazyk, své tradice, takže ne-
mají žádné typické a tradiční místní jídlo. Ve městech je 
to jídlo hodně globalizované. 
Jaký jste měl nejhorší zážitek?
Asi silný zážitek, ne úplně nejhorší, byl moment, kdy 
jsme spali v chatrči pod vrcholem Mt. Kenya. Chyběl 
nám kyslík, protože už je to v nadmořské výšce nad 5000 
m. To  je o polovinu méně kyslíku než u nás. Člověk se 
musí nadechnout dvakrát, aby se nadechl dostatečně. 
A to jsem se v noci probudil a funěl jsem, jak mi chyběl 
kyslík. 
Řekl byste ještě něco na závěr, co máte spojené 
s Keňou?
Slovní spojení hakuna matata, což by se dalo přeložit 
jako – všechno je v pořádku. 
Děkujeme za rozhovor!            Eva Lásková
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Po rozkladu Velkomoravské říše jsou naše dějiny téměř 
neznámé. Kolem roku 1020 se zmocnil Moravy Přemys-
lovec Břetislav I., jenž musel mírem, uzavřeným v Řeznu 
roku 1041 postoupit území jižně od Dyje Východní mar-
ce. Tak se hranicí stala řeka Morava, na jihu řeka Dyje, 
za níž bylo české území jen v okolí Mikulova a Břeclavi. 
Nová situace vyžadovala nový způsob ochrany hranic. 
Hradiště na Pohansku bylo vystřídáno hradem v Břecla-
vi, který byl pojmenován po vládnoucím knížeti. Velko-
moravský hrad u Strachotína byl vystřídán hradem na 
Vysoké zahradě. Hrad u Nejdku patrně přetrval a přibyl 
hrad Podivín. Později vznikly další hrady: Mikulov, Dr-
nholec, Týnec. K hradiskům můžeme připočítat i hrad 
u Ivaně. 
Nesporně významnou úlohu v raných dějinách Ivaně 
sehrály Pálavské kopce, které se výrazně zdvíhají v Dyj-
skosvrateckém úvalu. Hlavní hřeben Pavlovských kop-
ců se táhne poledníkovým směrem od Kotle u Horních 
Věstonic až k Mikulovu. Kotel (485 m.n.m.) je oddělen 
soutěskou od nejvyššího kopce (551m.n.m.), který ční 
vysoko nad zříceninou Děviček (428  m.n.m.). Potom 
se hlavní hřeben snižuje, takže Rossenštejn u Klentnice 
dosahuje 437 m.n.m, Stolová hora 459m.n.m., Turold má 
jen 385 m, potom následuje Svatý kopeček nad Mikulo-
vem.
Pálavské kopce jsou vápencové území, povrch se neustá-
le měnil. Nezřídka dějiny zaznamenávají i sesutí skal a to 
v letech 1715, 1730, 1763, 1774 u Pavlova, 1768 u Perné. Vá-
penec poskytoval dobrý stavební materiál i ochranu pro 
hrady Děvičky, Sirotčí hrady, Rossenštejn u Klentnice, 
Nový hrad u Perné a hrad v Mikulově.
Na sever od Pálavských kopců je historicky významný, 
nepříliš vysoký kopec nad Mušovem. Na něm se nachází 
hradisko se strategicky významnou dominantou ovláda-
jící celý kraj a především přechod přes Dyji u Mušova. 
Této výhody využili již Římané k vystavění svého opev-
nění. Důležitost kopce byla o to větší, že našim krajem 
vedla Jantarová stezka. 
Ve 12. století došlo k rozkladu zeměpanského majetku, 
který byl dáván výsluhou knížecím oblíbencům. Feudá-
lové měnili výsluhu v dědičné léno, založili si k ochraně 
majetku hrad, pod hradem vzniklo tržiště. Význam kní-
žecích hradů a tržních míst pod hradem se zmenšoval. 
To se týkalo i knížecího hradu Strachotín. Jeho místo na 
počátku 13. století zaujaly nově založené Děvičky, které 
sehrály i důležitou roli při střežení hranice. První písem-

Blíží se výročí osvobození naší obce i republiky na konci 
druhé světové války. (Téma osvobození Ivaně jsme si při-
pomněli  ve vzpomínkách paní Boženy Niklové v Ivaň-
ském zpravodaji I/2020.)
Někteří ivanští občané však v době války a nesvobody 
nebyli ušetřeni perzekucí, pronásledování a  mnohých 
utrpení. Za poslouchání cizího rozhlasu byly velké tres-
ty. Ačkoliv vysílání z Londýna se poslouchalo v každém 
domě, kde bylo rádio, žádné udání nepřišlo.  Na tom, že 
lidé byli jednotní a duševně silní měl velkou zásluhu dě-
kan Otto Vácha, který občas ve svých kázáních nabádal 
ke snášenlivosti, mlčenlivosti a hlavně na nikoho nežalo-
vat. Říkal:” Čech na Čecha v době okupace žalovat, bylo 
by znamením malé vyspělosti a hrdosti národní”. Za pro-
tektorátu působil jako kněz vlastenec a vystupoval proti 
fašistům. Na jaře roku 1941, na základě  místního udání, 
byl děkan Vácha vyslýchán gestapem kvůli výrokům z ká-
zání. Podruhé byl gestapem volán do Brna k soudu, kde se 
celá záležitost projednávala a nakonec byla zlikvidována. 
Děkan Vácha byl po válce v roce 1945 jmenován čestným 
občanem Ivaně. Byl velkým příznivcem Sokola - oddílu 
kopané, dokonce byl i jeho předsedou. Děkan Otto Vá-
cha zemřel 7. října 1959 v Ivani, kde byl na odpočinku a je 
pochován na místním hřbitově.  František Cechmeister, 
hajný, byl v roce 1943 pro výrok nepřátelský k Němcům  
vězněn v Brně v Kounicových kolejích, ale shodou okol-
ností za 6 týdnů propuštěn. Metoděj Kunst, dělník, byl 
v roce 1943 pro výrok, že Němci válku nevyhrají vězněn 
v Brně v Kounicových kolejích, pak na Cejlu a souzen byl 
ve Vratislavi, kde byl po celkové vazbě 9 měsíců osvobo-
zen. František Klement z čp. 191 byl zaměstnán jako děl-
ník ve Zbrojovce v Brně a v roce 1944 byl 6 týdnů vězněn 
pro sabotáž. Alois Ludin z čp.120, dělník, byl v roce 1942 
pro rčení proti Hitlerovi vězněn 8 měsíců. František Ří-
čan, dělník, byl vězněn v Brně v Kounicových kolejích, 
později odvezen do Osvětimi v Polsku, kde zemřel. Rol-
ník Cyril Růžička čp. 65 byl nemocný odvezen v srpnu 
1941 do Brna do Kounicových kolejí a vězněn, protože jeho 
nejstarší syn Josef byl v zahraničním odboji. Z vězení se 
vrátil v zuboženém stavu na vánoční svátky. Jedině jeho 
životní energie dožíti se šťastného konce války a shleda-
ti se se synem Josefem ho udržovala při životě. Dočkal  
se vítězného konce války a denně očekával synův návrat. 
V domněnce, že nenavracející se syn je mrtev, umírá 30. 
května 1945. V červenci se vrací Josef z Anglie jako kapi-
tán, ale s otcem se shledává už jen na hřbitově. U hrobu se 
odprošuje za otcovy útrapy a děkuje.  Od 1. listopadu 1946 
začal pracovat Josef Růžička na celním úřadě v Břeclavi. 
Bratři Josef Čermák, lesník a Vítězslav Čermák, úřed-
ník Zbrojovky Brno, byli v říjnu 1944 zatčeni pro ilegální 
činnost. První školní léta prožili v Ivani, kam docházeli 
z hájovny mezi Ivaní a Vranovicemi. V roce 1938 za oku-
pace bydleli s rodiči v Ivani v myslivně čp.55. Po zatčení 
gestapem byli vyslýcháni v Kounicových kolejích v Brně, 
v lednu 1945 byli odesláni do koncentračního tábora ve 
Flossenbürgu. Odtud byli posláni na pracovní komando 

JAK ŠLY DĚJINY NAD PÁLAVOU

ZE STARÉ KRONIKY Ring v Saale na Dunaji, kde Vítězslav 15. dubna 1945 umí-
rá na skvrnitý tyfus. Bratr Josef zlomen tělesně i duševně 
podstoupil při ústupu německé armády pochod smrti do 
Dachau a tam, po osvobození americkou armádou, pod-
lehl zraněním, která utrpěl během pochodu.
 “Čest budiž jejich věčné památce” 
Tím končí zápis ze staré kroniky

Vybírala Zdena Laštovičková 
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Současné výtvarné umění v …….
Je nám moc líto, že stále máme uzavřenou galerii U Klaků 
i ateliér Máta, ale nechceme vás ochudit o kulturní a krea-
tivní zážitky. Po celou dobu uzavření  vás budeme sezna-
movat se zajímavými lidmi a díly.
Připravili jsme si malé seznámení s tvorbou současného 
sochaře a keramika Roberta Bučka. 

GALERIE U KLAKŮ 

ná zmínka o Děvičkách je z roku 1222.  Nejstarší název je 
český Dewiczky, až teprve z roku 1234 je doložen němec-
ký název Maidberg.
Prvním purkrabím na Děvičkách je v letech 1222 – 3 jme-
nován Štěpán z Medlova. Purkrabím zůstal patrně až do 
své smrti. Po něm se stali purkrabími rakouský šlechtic 
Lipolt z Hardeggu a v roce 1244 až 1250 Crha z Ceblo-
vic. Dále jsou dějiny tohoto hradu neznámé až do tři-
cátých let 14. století. Nakonec se dostal lénem do vlast-
nictví Lichtenštejnů. Páni z Lichtenštejnů byli původu 
štýrského, byli oporou Přemyslovců v Rakousku a mar-
krabí Přemysl jim daroval ves Mikulov.
V roce 1572 koupil celé mikulovské panství Adam z Di-
trichštejna, jeho syn Zikmund jako své sídlo hrad pře-
stavěl a upravil hlavně obytné prostory. Při přestavbě 
bylo použito i velké množství cihel. Za třicetileté války 
byl hrad obsazen švédskými vojsky, která táhla po vítěz-
né bitvě na Vídeň. Při odchodu švédské osádky byl hrad 
vypleněn a zapálen. Ditrichštejnové se postarali o nej-
nutnější opravy a hrad byl až do požáru v roce 1744 po-
užíván jako strážní pevnůstka. Potom sloužil jako stráž-
nice k hlášení požárů. K jeho konečnému opuštění došlo 
nejpozději na začátku 19 století, poté postupně zchátral.
Další hrad založili Wehingenové (resp. odnož Wehinge-
nů, kterou založil Siegfried Sirotek) u vsi Klentnice, a to 
tzv. Sirotčí hrad (Waisenstein), který byl ve válce rozbo-
řen a Sirotkové vystavěli poblíž nový hrad Rossestein. 
Hrad byl vystavěn na dvou vápencových skaliscích, kte-
ré dělila hluboká rokle. Hlavní část hradu se nacházela 
na jižněji položené skále. Přes rokli pravděpodobně vedl 
most. Na menší plošině jižní skály byl vybudován třípa-
trový palác. Na severní, která je dnes nepřístupná, se na-
cházela hranolová strážní věž.
Z hradu se dochovala hradní zeď na jižním skalisku 
o výšce osmi metrů. V jejím středu se nachází okenní 
otvor. Na protější straně zdi je pozůstatek třípatrového 
paláce vysoký několik metrů. V něm jsou hned tři okenní 
otvory, z toho dva jsou zakončeny lomeným obloukem.
Wehingenové později zchudli a hrad zpustl. Sloučením 
panství mikulovského, sirotčího, děvičského a nejdecké-
ho vytvořili Lichtenštejnové velké paství s několika hra-
dy.
Byl to hrad mikulovský, hrad Rossestein, hrad Děvičky 
a Nejdek.
Sirotčí hrad byl již roku 1310 v troskách, pravděpodobně 
v důsledku válek s Rakušany.

František Hofman

Robert Buček z katedry výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vystavuje nejen 
v České republice, ale jeho díla můžeme vidět v Polsku, 
Holandsku a Turecku. Ve své tvorbě bojuje na jedné stra-
ně proti těkavé pomíjivosti užíváním „poctivé“ přírodní 
hmoty, na straně druhé si dynamiku doby přisvojuje. Dů-
ležitým aspektem jeho tvorby se tak stává procesuálnost. 
Záznamy přírodních dějů jsou přeneseny do sochařských 
struktur a kompozic. Autor jakoby se v procesu práce 
s přírodním materiálem stával jeho součástí. Navazuje na 
jeho předchozí existenci a dále ji dotváří. Právě spoluprá-
ce organických materiálů s lidskou invencí, doprovázená 
snahou o propojení živelné a racionální procesuálnosti je 
pro něho typická a otisky tohoto dialogu nalezneme ve 
většině přítomných prací.
Jako druhého autora, a možná i budoucí výtvarnici, vám 
chceme představit Elišku Pařízkovou z Ivaně. Navštěvova-
la náš ateliér Máta a její talent nešel přehlédnout. Určitě 
v jejím díle poznáte slavnou osobnost české hudební scé-
ny. Eliška navštěvuje Základní školu v Ivani a už ve školce 
bylo znát, že má obrovskou fantazii, se kterou dokáže pra-
covat i na papíře. Posuďte sami.
     Galerie U KLAKŮ

LUKOSTŘELCI V ZIMĚ

Zimní měsíce mohou 3D lukostřelci využít ke  zlepšení 
svých dovedností, například účastí na terčových soutě-
žích. Nejznámější halovou terčovou disciplínou je střel-
ba na 40 cm terč s deseti barevnými kruhy. Bodovacími 
zónami 1 – 10 b, kdy střelec ze vzdálenosti 18 m v každém 
kole vystřelí 3 šípy. Kol je celkem dvacet a mezi 10. a 11. 
kolem je vždy krátká přestávka. Udržet koncentraci na 
každý šíp, kterých je v této soutěži šedesát, ve svižném 
tempu není snadné. K tréninkům na halové soutěže mají 
možnost ivaňští lukostřelci využívat halu v Nosislavi 
a také sklad JV Dýhy v Modřicích. 
Za klub 3D lukostřelnice pod Pálavou

Marek Holzmann 
předseda

Božský Kája

 Terčová Modřice

Ukázka tvorby Roberta Bučka
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VĚČNÉ TÉMA ODPADY

CO PLÁNUJEME – BRIGÁDY 

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

VINAŘSKÝ ŽIVOST SE ROZJÍŽDÍ

Odpady – sledovaný segment životního prostředí
Odpady jsou významnou oblastí, na kterou je v rámci udr-
žitelného životního prostředí zaměřen nově přijatý zákon 
o odpadech, který vešel v účinnost 1.1.2021 a byl v průběhu 
roku postupně doplňován prováděcími předpisy. 
Všichni víte, že na zlepšování životního prostředí je 
kladen velký důraz a zpřísňují se požadavky na jednot-
livé oblasti, které životní prostředí ovlivňují jako emise, 
energie, voda a samozřejmě odpady.  
Na obce jsou tak kladeny zákonné požadavky pro splňo-
vání limitů produkce odpadů a jeho vytříděných složek. 
Zvyšují se poplatky za ukládání na skládky i za jeho ener-
getické využití. Kapacita spalovny je omezená a některé 
druhy odpadů nelze vůbec za současné kapacity do spa-
lovny vozit. 
Obce vynakládají významné finanční prostředky za svoz 
a odstranění komunálního odpadu svých občanů. Tyto 
náklady jdou ve velké míře k tíži obecního rozpočtu, 
protože vybírané poplatky od občanů v rámci poplatku 
za odpady nepokryjí celkové náklady obce na odpadové 
hospodářství. 
Většina obcí zcela správně zvedla sazby poplatků za od-
pady a to na základě zákonem stanoveného výpočtu ná-
kladů na odpady za předcházející rok. Uvědomte si pro-

Jako každý rok zahájíme sběrem železa, tentokrát již 
před Velikonocemi. Až budete tento příspěvek číst,  
bude už pravděpodobně dávno po sběru. Tímto děku-
jeme všem, kteří třeba i menší „hromádkou“ železného 
šrotu přispěli. 
Dále bychom rádi umístili na fotbalové hřiště světel-
nou výsledkovou ceduli a jednu z brigád využili k ná-
těru a výměně ochranné sítě na jedné ze zábran. Čekají 
nás také venkovní úpravy terénu před stávající pergolou 
a umístění další pergoly podél strany stávajících nových 
kabin otočené k fotbalovému hřišti. 
Určitě se během roku naplánují další brigády. Stále  je co 
vylepšovat.                       

 Iveta Ritterová

Fotbalové soustředění mužstev „áčka i béčka“
V letošním roce naši fotbalisté zahájili přípravu na nad-
cházející sezónu v Borovanech.
Zde na všechny čekalo překvapení v podobě nového tré-
ninkového oblečení. 
Tímto bychom rádi poděkovali firmě DRAVON s.r.o. 
a firmě PB BRNO s.r.o., které se na nákupu sportovního 
oblečení finančně podílely.                        Iveta Ritterová

Z nadpisu článku jako by vyplývalo, že vinaři po dobu 
covidových omezení nic nedělali a nepracovali. Opak je 
pravdou. Běžný vinařský život v zásadě nebyl nijak zasta-
ven. Vinohrady rostly, bylo třeba je ošetřovat. Víno zrálo 
a bylo také třeba ho dávat do oběhu. Jiné bylo jen to, že 
ubylo návštěvníků. Byla omezena publicita a i vzájem-
né kontakty mezi vinaři. Toto omezení pomalu opadává 
a zdá se, že se vinařský život vrací do starých kolejí. 
K tomu také hodláme přispět i činností našeho spolku 
Vinaři Ivaň, z.s.. Na konci roku 2021 jsme bez oficiální-
ho vyhlášení, jen v menším počtu vinařů, ve spolupráci 
s panem farářem, v kostele Sv. Bartoloměje, uspořádali 
tradiční žehnání vína.  Následně na lednové poradě jsme 
se rozhodli uspořádat po dvouleté přestávce tradiční vý-
stavu vín. Bude v obvyklém termínu o Velikonoční ne-
děli. Přípravy již byly zahájeny. Bohužel už nebudeme 
moci využít stávajícího zázemí ivaňského sálu na náv-
si. Máme jedinou možnost výstavu uspořádat na hřišti, 
kde potřebné zázemí pro výstavu je. Samozřejmě bude-
me muset opět pronajmout velký párty stan, aby i ná-
vštěvníci měli střechu nad hlavou. Tento pronájem zatíží 
náklady na výstavu značnou částkou a díky tomu roz-
hodnutí o uskutečnění výstavy nebylo jednoduché. Ná-
jemné za stan je polovinou celého rozpočtu. Neumíme 
také po dvouleté přestávce kulturního života odhadnout 
návštěvnost této akce a tím alespoň částečného vyrovná-
ní nákladů. Proto jsme již požádali zastupitelstvo obce 
o příspěvek na činnost našeho spolku. Věříme, že žádost 
padne na úrodnou půdu, abychom podobné kulturní 
akce mohli i nadále pořádat.                            Jan Koubek

kterou pořádá spolek Vinaři Ivaň, z.s. 
a bude se konat o 

 

Velikonoční neděli, 17. dubna 2022
v prostorách sokolského hřiště, 

 ve 14:00 hodin 
 

 
 
 
 
 
 
                
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VSTUPNÉ 250,- Kč                V ceně: vstup ,katalog ,sklenička , konzumace vína. 
 

     

                       

Ukončení akce ve 22:00 hodin. 
 

Hodnocení vín proběhne 10. dubna 2022 na faře v Ivani v 9:00 hodin. 
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ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ

sím, že zastupitelé vaší obce mají povinnost jednat s péčí 
řádného hospodáře a s obecním rozpočtem řádně hos-
podařit. Pokud nebude obec řádně hospodařit, nebude 
se rozvíjet, nebudou prostředky na zkvalitňování občan-
ské vybavenosti a služeb, na rekonstrukce veřejných pro-
stranství, výsadbu zeleně apod. Každý z vás chce bydlet 
v obci, která se snaží pro své občany zajistit komfortní 
žití svých obyvatel a příjemné prostředí celé obce. 
Po zdražení poplatků za odpady se v mnoha obcích zved-
la vlna negativních ohlasů a dokonce radikálních názo-
rů, že díky zdražení přestanou někteří občané třídit. Je 
potřeba zdůraznit, že povinnost třídit odpad je zákonná 
– tzn. netřídím, porušuji zákon. Dále je povinnost třídit 
odpady zakotvena v každé vyhlášce obce – tzn. netřídím, 
porušuji vyhlášku obce a konám přestupek. Za každý 
přestupek může přijít sankce. Obce jsou aktuálně ve 
fázi, kdy se naopak snaží pro vás občany dělat maximum 
pro zajištění kvalitních služeb v rámci odpadového hos-
podářství. Máte k dispozici nádoby na tříděný odpad, 
který se vám pravidelně sváží, máte možnost využívat 
síť sběrných dvorů pro ukládání odpadů, máte zajištěn 
svoz elektra i nebezpečných odpadů, mnoho obcí zajiš-
tuje i pravidelné svozy objemného odpadu ve velkoob-
jemových kontejnerech. Některé obce zajišťují pro své 
občany i mytí a desinfekci popelnic. Staré pneumatiky 
můžete zdarma odevzdat na sběrném dvoře v Mikulově, 
sklo a plechovky můžete odevzdat na sběrných místech 
obce do vyznačených nádob stejně tak jako textil nebo 
jedlý olej v PET lahvích atd. Vaše obec se tak snaží vytvo-
řit vám takové podmínky, abyste mohli perfektně třídit 
a dodržovat tak nejen zákonem a vyhláškou stanovené 
povinnosti, ale i hygienické podmínky a komfort služby 
svozu odpadů.
Uvědomte si prosím, že i přes zvýšené sazby poplatků 
za odpady, bude obec za vaše odpady stále doplácet ze 
svého rozpočtu, aby pro vás i nadále mohla zajistit kom-
plexní služby v odpadovém hospodářství. Nic není sa-
mozřejmost, a proto byste si měli spíše přístupu vašich 
obcí vážit, vždyť se zamyslete nad tím, kolik reálně vy-
produkujete svého odpadu a kolik by stálo, kdybyste si 
jeho likvidaci museli platit plně sami. Například při saz-
bě poplatku 700,- Kč/občan/rok je to v přepočtu částka 
1,9,- Kč/den, což je cena jednoho rohlíku . Při součas-
ných sazbách za energie, vodu, stočné jsou sazby míst-
ních poplatků za odpady nepoměrně nízké, a to díky 
obcím, které vám ze svých rozpočtů doplácí za vámi vy-
produkovaný odpad. 
Jak to bude do budoucna? A bude hůř…. Bude záležet 
na vás, milí občané, jak se k odpadům postavíte a jak 
se postaví vaše obec k tomu, co ji v budoucnu čeká. Po-
kud se budete snažit předcházet odpadům, vzorně třídit 
a chovat se zodpovědně, nebude obec nucena přistupo-
vat k radikálnějším opatřením v rámci odpadového hos-
podářství. 
Nicméně pokud nebudete dostatečně třídit, budete pro-
dukovat velké množství odpadů, nebude obec schopna 
dodržet stanovené zákonné limity, a za to bude obci 
hrozit sankce. Pak budou zástupci obcí nuceni zvyšovat 
významně nejen poplatky za odpady, ale i řešit případné 

sankce pro ty, kteří nerespektují stanovené normy a pra-
vidla a kazí to těm, kteří se zodpovědně chovají. 
Věříme, že většina z vás si váží toho, jak vaše vedení 
obce přistupuje ke službám v rámci odpadového hospo-
dářství, a máte nejen pochopení, ale i snahu ve smyslu 
sounáležitosti k obci přispívat vzorným tříděním a před-
cházením vzniku odpadů ke kvalitnímu a udržitelnému 
systému v rámci komunálního odpadu ve vaší obci. 
Pokud potřebujete poradit v rámci oblasti třídění odpa-
dů nebo vás cokoliv z oblasti odpadů zajímá, obraťte se 
na naši společnost, kde s vámi vše potřebné probereme 
a vysvětlíme.
Třídění zdar – odpadu zmar                               Tým STKO

www.stko.cz

ROZPIS  
FOTBALOVÝCH
UTKÁNÍ - MUŽI

JARO 2022

 datum 

 27.03. 

 03.04. 

 10.04. 

 16.04. 

 24.04. 

 01.05. 

 08.05. 

 15.05. 

 22.05. 

 29.05.  

 Hrušky/Prušánky – Ivaň 

 05.06.  

 11.06.  

 utkání   

 M. N. Ves – Ivaň   

 Ivaň – Podivín   

 Rakvice – Ivaň  SO  

 Ivaň – Křepice   

 Hlohovec – Ivaň   

 Ivaň – Březí   

 Kostice – Ivaň   

 Ivaň – Hustopeče   

 Boleradice/Krumvíř B – Ivaň  

 Nosislav – Ivaň   

 Ivaň – Vranovice  SO  

 čas

 15:00

 15:30 

 15:30 

 16:00 

 16:00 

 16:30 

 16:30 

 17:00 

 17:00 

 16:30 

 17:00 

 17:00

Hřiště Hrušky

ROZPIS 
FOTBALOVÝCH

UTKÁNÍ - MUŽI B
JARO 2022

 datum 

 02.04.

 10.04. 

 17.04. 

 24.04. 

 01.05.  

 08.05. 

 15.05. 

 22.05. 

 29.05. 

 05.06. 

 VOLNO   

 12.06. 

 utkání   

Ivaň - Velké Pavlovice B 
 /Starovičky  

 Popice – Ivaň   

 Ivaň – Sedlec   

 Strachotín – Ivaň   

 Ivaň – Velký Dvůr  

 Drnholec – Ivaň   

 Ivaň – Starovice   

 Novosedly B – Ivaň  

 Ivaň – Mikulov   

 Pohořelice B/Cvrčovice – Ivaň 

 čas

 15:30

 16:00

 13:45

 16:30

 14:15

 17:00

 14:45

 10:30

 14:45

 10:00

SO

hřiště Cvrčovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

POZVÁNÍ NA UDÁLOST

ke dni 7. března 2022  v Ivani celkem 750 občanů

Výročí a jubilea
Marie Stará  93 let
Jindřich Zouhar  87 let
Zdenka Drápelová  86 let
Rudolf Drápela  86 let
Jiřina Novotná  86 let
Anna Pazderská  80 let
Ludmila Růžičková  80 let
Karel Sklenář  80 let

Všem blahopřejeme, do dalších let přejeme hodně štěstí, 
osobní spokojenosti, duševní pohody a hlavně hodně zdraví.

Zemřeli:
Petra Celnarová
Eva Klementová
Antonín Pláteník

Pozůstalým vyslovujeme úpřimnou soustrast.

MÍSTNÍ POPLATKY  - POZOR NA ZMĚNU

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je na 
základně nové obecně závazné vyhlášky, od 1.1.2022 700 
Kč za osobu nebo nemovitost.
Uhradit můžete hotově na pokladně obecního úřa-
du nebo převodem na bankovní účet obce, číslo  
1382072329/0800 a do variabilního symbolu uvést číslo 
popisné + 1340
(např. číslo popisné 30 uvede 301340).
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách k 31.3. 
a 31.10.

redakce

ROZPIS 
FOTBALOVÝCH

UTKÁNÍ
PŘÍPRAVKA
JARO 2022

 datum 

 10.04.  

 16.04. 

 23.04. 

 30.04.  

 08.05. 

 15.05. 

 22.05.  

 Vranovice/Ivaň – V. Němčice  

 utkání   

Vranovice/Ivaň – V. Pavlovice 

Hor. Bojanovice   
– Vranovice/Ivaň     

 Vranovice/Ivaň – Pohořelice  

 Březí – Vranovice/Ivaň  

 Vranovice/Ivaň – Bořetice  

 Popice – Vranovice/Ivaň  

 čas

 10:00

 11:30

 15:00

 10:00

 10:00

 11:30

 12:45

SOhřiště Vranovice

SO

SO

ROZPIS 
FOTBALOVÝCH
UTKÁNÍ - ŽÁCI

JARO 2022

 datum 

 03.04. 

 10.04.  

 16.04.  

 23.04.  

 01.05.  

 07.05.  

 15.05.  

 22.05.  

 29.05.  

 04.06.  

 V. Bílovice – Ivaň/Vranovice 

 utkání   

Ivaň/Vranovice – Podivín 

 Ivaň/Vranovice – Březí 

 CH. N. Ves – Ivaň/Vranovice  

 Podivín – Ivaň/Vranovice  

 Březí – Ivaň/Vranovice  

 Ivaň/Vranovice – CH. N. Ves  

 Ivaň/Vranovice – Podivín  

 Ivaň/Vranovice – Březí  

 CH. N. Ves – Ivaň/Vranovice  

 čas

 10:00

 14:00

 09:30

 13:00

 10:30

 14:00

 09:30

 09:30

 10:00

 15:00

hřiště Mor. Žižkov

hřiště Vranovice SO

SO

SO

SO


