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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 celoroční hospodaření 
obce za rok 2021 bez výhrad.

Hana Soukalová  
Ilona Matulová
Zdeňka Laštovičková 
Korektura textu   Věra Subotová

ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 28.04.2022

REDAKČNÍ RADA

Vážení spoluobčané,
máme za sebou jaro a první polovinu léta a po všech 
omezeních se život v obci vrátil do normálu. Během 
tohoto období proběhla v obci řada kulturních a spo-
lečenských akcí, které nám poskytly možnost se odre-
agovat a zapomenout na nelehkou situaci v naší zemi 
i v zahraničí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří tyto 
akce pro nás připravili. Především Babské hody, které 
se konaly v areálu sokolského hřiště, nám potvrdily, že 
změna místa konání není překážkou k vydařené akci. 
V této době máme za sebou i tradiční Bartolomějské 
hody. K těm se, vzhledem k dřívější uzávěrce zpravo-
daje, nemohu úplně vyjádřit. Nicméně jsem si téměř 
jist, že v dočasných prostorách to skvěle zvládli zorga-
nizovat i naši stárci. V září nás kromě začátku nového 
školního roku čekají volby do obecního zastupitelstva. 
Pro stávající členy zastupitelstva tak bude končit je-
jich čtyřleté období vedení obce, během kterého se 
spousta akcí dotáhla do zdárného konce. Bohužel, 
jak už to bývá, ne na všechny plánované projekty se 
dostalo.  Věřím, že Vámi nově zvolené zastupitelstvo 
bude v těchto projektech pokračovat. Děkuji všem 
zastupitelům za odvedenou práci a za poskytnutou 
podporu při personální změně na postu starosty obce. 

Jan Gebauer
starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

VÁŽENÍ OBČANÉ

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou letní číslo Ivaňského zpravoda-
je, které je zároveň posledním v tomto volebním období. 
Chtěla bych nejen za sebe ale i za všechny členy zastupi-
telstva poděkovat za podporu a pomoc v průběhu uply-
nulých čtyř let a zejména v nelehkém období, kdy jsme 
byli zasaženi covidovou epidemií.  

Zastupitelstvo obce Ivaň schvaluje účetní závěrku obce 
za rok 2021.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ 
Ivaň za rok 2021.

Zastupitelstvo obce schvaluje založení vkladového účtu 
u České spořitelny a převedení 20.000.000,-Kč na tento 
účet na dobu 6 měsíců.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

Zastupitelstvo obce souhlasí s čerpáním dotace TJ Sokol 
Ivaň za rok 2021 tak, jak bylo vykázáno ve vyúčtování.

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Ivaň pro TJ Sokol Ivaň.

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330083358/003-MDP s EG.D, a.s. za 
jednorázovou náhradu ve výši 2.800,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330084311/001-MDP za  jednorázo-
vou náhradu 1.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemku 
parc.č. 2059/27 o výměře 174 m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí 
Ivaň a Jednotou Mikulov – předmětem této smlouvy je 
pozemek 2059/27 o výměře 174 m2, sjednaná kupní cena 
je 24.360,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 
110/19 v k.ú. Ivaň o výměře 3m2 p. xxxxxxxxxxx a to za 
cenu 1.200,-Kč za m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku 
p.č. 927/218 v k.ú. Ivaň o výměře 141 m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení vysoutěžené ceny 
stavby Kulturního a společenského centra v obci Ivaň 
o 13%, tedy navýšení o částku 6.636.601,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce Ivaň do nového 
spolku ENERKOM Podbrněnsko.

Usnesení ze zápisu vybrala redakce
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Čtyři roky jsou pryč. Uteklo to rychle. 
Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a sta-
rostkám, ale také zastupitelům za to dobré, co dokázali.
Nebylo to zrovna snadné období.  Prošli jsme si COVI-
Dem. Loni na jih Moravy přišlo tornádo a solidarita a po-
moc mezi lidmi a obcemi byla neuvěřitelná. A těsně před 
koncem přišla válka na Ukrajině, pomoc se zvládnutím 
uprchlické vlny a zdražování energií a vůbec všeho.
O to víc si vážím všech, kteří v posledních letech praco-
vali pro své sousedy, ať už mají nějakou funkci nebo byli 
poslední čtyři roky obyčejní zastupitelé.
Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.
Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude 
starat o chodníky, školy, školky, zeleň, stromy, seniory 
a  všechny věci, které máte společné. Žádné marketin-
gové fígle vám nepomůžou, práci vidíte každý den. Proto 
jsou tak důležité.
Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít 
odpovědnost na sebe. A díky všem, kteří k volbám při-
jdete.

        Jan Grolich   
          hejtman Jihomoravského kraje
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PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA

AKTUALITY Z OBCE

Energetická krize, konfl ikt na Ukrajině a s tím spojené 
zdražování v podstatě všech komodit se obce dotklo 
hlavně v souvislosti s plánovanou stavbou kulturního 
a společenského centra.  Demolice měla začít již během 
dubna, ale v důsledku nedostatku stavebního materiálu 
a prudkým nárůstem jeho ceny jsme museli zahájit jed-
nání s vysoutěženým zhotovitelem a plánované zahájení 
se tak odložilo. Naštěstí jsme se dohodli. Jak už jste si 
jistě všimli, s demolicí se začalo. Doufejme, že nás ne-
budou provázet žádné další komplikace. Co se nás však 
všech dotkne, bude omezení během stavby. Ať už to do-
pravní, při průjezdu v okolí návsi, tak i částečné přesu-
nutí sběrného místa na tříděný odpad od budovy obec-
ního úřadu. 

Jako každý rok jsme také zažádali o dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na drobnější projekty. Neuspěli 
jsme s žádostí na vybudování chodníku na Vranovické 
ulici. Proto byla celá stavba hrazena z rozpočtu obce. 
Uspěli jsme však s žádostí o fi nanční příspěvek na po-
řízení změny č.1 územního plánu. Od Jihomoravského 
kraje tak obdržíme 60.800,- Kč a můžeme změnu vydat. 
Na jaře proběhla i slibovaná náhradní výsadba za poká-
cené stromy v obci. V této souvislosti bych rád poděko-
val panu Ludvíku Hynčicovi, který obci daroval fi nanční 
prostředky na pořízení nových stromků. Ve spolupráci 
s MAS Podbrněnsko jsme se dodatečně zapojili do pro-
jektu komunikace s veřejností.  Z dotací bude pořízena 
elektronická úřední deska, kterou umístíme vedle auto-
busové zastávky. Co všechny občany určitě zajímá je situ-
ace s pitnou vodou, dodávanou společností VaK Břeclav. 
Ukazuje se, že dodávaná voda teče občas zakalená, což 
podle vyjádření společnosti souvisí s tlakem v potrubí. 
Jelikož do Ivaně je po většinu času dodávaná voda ze 
Zaječí (a to je daleko), nastává tak problém udržet kon-
stantní tlak v potrubí. Tuto situaci by do budoucna měl 
vyřešit nově plánovaný vodní zdroj v naší oblasti. Nyní 
probíhá projektová příprava. Pokud vše dobře dopadne, 
tak v podzimních měsících budou následovat čerpací 
zkoušky. Po vyhodnocení vydatnosti zdroje a jeho kvali-
ty se rozhodne o dalším postupu. 

Na závěr zde musím zmínit opakující se problém s od-
pady. I když věřím, že se většina občanů snaží odpad 
třídit dobře, tak se nám čím dál tím více plní kontej-
nery na sběrných místech věcmi, které tam nepatří.  
Dále bych Vás rád poprosil a zdůraznil, že pokud jsou 
kontejnery plné, neodkládejte odpad vedle nich, ný-
brž využijte sběrný dvůr nebo vyčkejte na jejich vy-
prázdnění. Připomínám, že na školním dvoře se na-
chází kontejner na papír. Tam můžete nosit kartony 
a vytříděný papír. Škola pak za odevzdaný papír dostá-
vá fi nanční příspěvek. 

Jan Gebauer
starosta obce

Každý člen zastupitelstva měl na začátku volebního ob-
dobí svou představu jak prospět obci a tedy občanům.  
Největším úkolem bylo asi vyřešit situaci se staticky na-
rušeným  kulturním zařízením.  Přípravné projektové 
práce trvaly možná déle, než jsme předpokládali, ale od-
borná i laická diskuze vedla nakonec k projektu, který se 
tento týden začne realizovat. Bude to největší investice 
v historii obce a přejme si, aby tentokrát dopadla ke spo-
kojenosti současných i příštích obyvatel obce. 

Nechci připomínat všechno, co se za poslední čtyři roky 
v Ivani podařilo. Pozorný občan změny určitě zazname-
nal. Je také spousta práce, která není viditelná, ale zabere 
stejné, někdy i větší množství času. Patří k nim napří-
klad změna územního plánu, studie a projekty inves-
tičních akcí, jako jsou nové části vodovodu, kanalizace 
a chodníků.  Neméně důležité jsou ale přátelské vztahy 
v obci, vzájemná pomoc a podpora. Věřím, že soudrž-
nost a dobré sousedské vztahy v Ivani přetrvají a obec se 
bude zdárně rozvíjet.  

Na závěr si dovolím parafrázovat citát z projevu 
J.F.Kennedyho, který řekl: „Neptej se, co může udělat tvá 
zem pro tebe.  Ptej se, co můžeš ty udělat pro svou zem.“  
Tedy: „ Neptejme se, co může udělat obec pro nás, ptej-
me se, co můžeme udělat my pro svou obec.“

Ivana Macková  

        Jan Grolich   
          hejtman Jihomoravského kraje
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VOLBY 2022

VOLBY V MINULOSTI DÁVNÉ I NEDÁVNÉ

Novověké otroctví rozbil duch Francouzké revoluce. V té 
době spravoval obec rychtář a konšelé. Rychtáře jme-
novala sama vrchnost a nejsou žádné dostupné zápisy 
o nich. Dle vyprávění dědoušků byli posledními rychtáři 
Bedřich Celnar z čp. 67, Jan Rozinek čp. 68, Martin Cel-
nar čp. 67.
V roce 1850 přišlo nařízení, aby  byla v obci sepsána jmé-
na všech, kteří odvádějí více než 1 zlatku daní. „Tito pak 
ze svého středu ony, ku kterým svou důvěrnost mají, 
beze vší překážky za své představené voliti mohli.“ Po 
provedení soupisu byli kontribuenti rozděleni na díly 
nebo odbory. Každý odbor volil 6 výborníků a 3 náhrad-
níky. Dne 2.srpna 1850 byla proveden zákonná volba 
těchto výborníků, kteří ze svého středu zvolili starostu 
(půdmistra) Vavřína Toncra čp.66. Po něm následovali 
další starostové: Jakub Lounek čp.44, Jan Trojan čp. 43, 
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ŠKOLA MÁ TALENT

Dne 13. 4. 2022 jsme na naší základní škole uspořádali ta-
lentovou přehlídku.  Přihlásili se téměř všichni žáci. Se-
šla se škála různých představení. Od tance, zpěvu, hraní 
na různé nástroje, přes akrobacii  až po kouzla a hádan-
ky.  Odměněni byli všichni, kteří se nebáli předstoupit 
před publikum a ukázat svůj talent. Všem se přehlídka 
moc líbila. Zjistili jsme, že ve škole je mnoho dětí s vel-
kým talentem, proto budeme tuto akci určitě v dalších 
letech opakovat.        

Učitelky ZŠ

VOLBY 2022
Redakce oslovila tři strany, které kandidují v Ivani v na-
stávajících komunálních volbách, možnosti vyjádřit 
se na stránkách Ivaňského zpravodaje využily tyto dvě 
strany:

Volební číslo 2

Kandidátům strany „NENÍ NÁM TO JEDNO“ opravdu 
není jedno, co se děje v naší obci. V roce 2022 jsme se 
rozhodli opět ucházet o přízeň voličů Ivaně. Nejdůleži-
tějším projektem, který bude potřeba společnými sila-
mi dotáhnout do konce, je stále diskutovaná výstavba 
kulturního domu včetně celé návsi. Ta se pro občany 
Ivaně může zdát již nekonečná. Nicméně jsou tu i jiné 
důležité projekty: protažení dešťové kanalizace, řešení 
problémů s čističkou odpadních vod a odbahnění jezír-
ka. Je potřeba se zamyslet a najít nějaké řešení v otázce 
bydlení mladých lidí v obci, kteří by zde rádi zůstali. 
V neposlední řadě je to podpora základní a mateřské 
školy a spolků v obci, díky nimž je naše obec vidět. Zda 
se dílo podaří, nezáleží pouze na naší straně, ale na prá-
ci celého zastupitelstva. Dobrá zpráva je, že máme na 
čem stavět. Tím je hezká a soudržná obec.

Volební číslo 3

Znovu kandidujeme jako sdružení nezávislých kandi-
dátů Ženy pro Ivaň. Priority našeho tehdejšího volební-
ho programu - výsadba a údržba zeleně, podpora kul-
turního života, vydávání Ivaňského zpravodaje, se nám 
dařilo - i přes náročné období covidové epidemie, plnit. 
Se stejnými cíli vstupujeme i do nového volebního ob-
dobí: záleží nám na tom, jak funguje a vypadá naše 
obec. Záleží nám na spokojenosti občanů všech věko-
vých kategorií.

Václav Kunst čp.4, Antonín Celnar čp.63, Václav Trojan 
čp. 43, Václav Toncr čp.38, Václav Kvapil čp.39, František 
Lorenčík čp.60, Antonín Trojan čp.45, Václav Kunst čp.4, 
Jakub Toncr čp.125, František Kvapil čp.39, Cyril Růžička 
čp.65, František Kvapil čp.39.
 V době 1. světové války byl starostou Ivaně Václav Kunst 
čp.4.  V roce 1918 vznikla Československá republika 
a prvním prezidentem se stal T.G.Masaryk. Čtvrtá volba 
prezidenta republiky proběhla 24. května 1934 ve Vladi-
slavském sále Pražského hradu na společné schůzi obou 
komor Národního shromáždění republiky Českosloven-
ské a prezidentský post obhájil T.G.Masaryk. Jako host se 
volby zúčastnila i ivaňská rodačka paní Marie Růžičková, 
rozená Klementová. Ta,jako 14 letá odešla spolu s rodiči 
do Ameriky a tam se  stala   významnou představitelkou 
Červeného kříže. Do Československa se vrátila na měsíč-
ní dovolenou a většinu času strávila v rodné Ivani.
 Rok 1935 byl rokem volebním.Volili se poslanci do obou 
komor Národního shromáždění republiky Českosloven-
ské (do senátu i poslanecké sněmovny) a také do okres-
ních a zemských zastupitelstev. Mezi volební strany 
patřily:  agrární strana, sociálně demokratická strana, 
lidová strana, komunistická strana, živnostenská strana, 
národní strana, fašistická strana. Nejvíce poslanců získa-
la strana agrární a lidová. 14. prosince se vzdal funkce ze 
zdravotních důvodů prezident T.G.Masaryk a jako svého 
nástupce navrhl ministra zahraničí Eduarda Beneše, kte-
rého poslanci většinou hlasů 18. prosince zvolili za prezi-
denta. V naší kronice to je okomentováno větou: „Nový 
důkaz, že rozvaha a svornost spojuje, sílí – nesvornost 
a nepředloženost zeslabuje, poněvadž rozdvojuje, tříští.“
 V době okupace a druhé světové války byl ivaňským sta-
rostou František Kvapil čp.39. Ten se zasadil o to, že Ivaň 
zůstala poslední československou  obcí a nepatřila do 
protektorátu.

Ze staré kroniky vybírala Zdena Laštovičková
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PUTOVÁNÍ EVROPOU

V rámci výtvarné řady jsme s žáky čtvrtého a pátého roč-
níku cestovali v druhém pololetí po Evropě. Navštívili 
jsme celkem pět států. Každý stát jsme pojali trošku ji-
nak. Povídali si o něm, vyhledali si různé informace a vý-
tvarně zpracovali nějakou vzpomínku.
Jako první jsme navštívili Itálii. Pomocí kartonových 
krabic jsme ztvárnili skalnatou pobřežní oblast Cinque 
Terre. Druhá následovala Francie. Stali se z nás poulič-
ní malíři a každý z nás namaloval Eiff elovu věž. Třetí 
zastávka byla ve Španělsku. Použili jsme plátno a bar-
vy. Vyrobili španělský fotbalový dres, vlajku Španělska 
a znak s typickými španělskými symboly. Předposlední 
zastávka byla na řecké tržnici na ostrově Rhodos. Tam 
jsme dekorovali ručně vyráběné keramické misky. Pátá 
a zároveň poslední byla návštěva v deštivém Londýně. 
Opět jsme použili karton a vyrobili známou červenou 
telefonní budku.
Byla to parádní jízda…

Za čtvrtou a pátou třídu Lucie Šťastná

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A PÁŤÁKY

V měsíci červnu jsme se na školní zahradě rozloučili 
s absolventy a předškoláky naší školy. Celou akci organi-
zovalo Divadlo Koráb. Děti měly přichystané vystoupe-
ní, kterým byla celá akce zahájena.
Do programu byli zapojené děti i jejich rodiče. Na za-
čátku jsme rozhýbali naše boky. Tím jsme si připomněli 
tradiční tance různých zemí. Hlavní částí bylo pasování 
předškoláků a  páťáků. Děti dostaly šerpy a různé dáreč-
ky na památku.
Bylo pro ně přichystáno malé občerstvení a celé posezení 
se neslo v přátelském duchu.
Děkujeme panu Korábovi za vtipné a netradiční odpo-
ledne. Přejeme dětem, aby se jim dařilo v další životní 
etapě. 

Kolektiv MŠ a ZŠ

ROK V MŠ

Rok v naší mateřské školce u Žabiček a Broučků se nám 
vydařil. Celý rok jsme měli různé zábavné akce, diva-
dla, návštěvy knihoven a výprav do přírody. Nejvíce nám 
utkvěl v paměti výlet do Brna, kde jsme navštívili stře-
disko ekologické výchovy a divadla Radost a Bolka Po-
lívky. Za vydařené programy považujeme Den dětí, Ča-
rodějnice, T-mobile běh, Masopust, Den matek a také 
závěrečné rozloučení s našimi předškoláky. Doufáme, že 
příští rok bude také tak vydařený. 
Děkujeme rodičům za spolupráci a přejeme všem dětem 
krásné prázdniny a budeme se těšit v dalším školním 
roce.

Kolektiv MŠ
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KNIHOVNA V AKCI SVATÝ VÁCLAV

Během měsíce března – měsíce knihy, jsme v knihovně 
přivítali děti z mateřské i základní školy. Se školkou jsme 
si přečetli pohádky o mláďátkách a rostlinkách na jaře. 
Povídali jsme si o domácích zvířátkách, děti si vymalo-
valy a nalepily obrázky. Se školou jsme si přečetli knížku 
od Petra Horáčka Papuchalk Petr, hledali papuchalky 
a jiná zvířata v atlasech. Nakonec jsme si vyrobili obálku 
knihy. Se staršími dětmi jsme si přečetli úryvky z kni-
hy Babička Drsňačka od Davida Walliamse. Pro dospělé 
proběhla beseda na téma „Zvyky a tradice při svatbách 
v minulosti i současnosti“. Paní Laštovičková si připravi-
la zajímavosti na toto téma z obecní kroniky. 
V červnu se knihovna zúčastnila programu k MDD na 
hřišti TJ Sokol. Děti si na našem stanovišti vyráběly 
masky na obličej.
Koncem června také proběhlo v knihovně každoroční 
„Pasování prvňáčků na čtenáře“. Všechny děti byly ši-
kovné a splnily zadané úkoly. Od obecního úřadu dosta-
ly na památku osobní knížku Dům ztracených příběhů, 
pamětní list a placku „Už jsem čtenář“. 
Fotografi e ze všech akcí jsou k dispozici na webu knihov-
ny i na FB stránkách Obecní knihovny Ivaň.
Všechny srdečně zvu na návštěvu do knihovny. Otevře-
no máme každý čtvrtek od 17-19 hodin. Aktuální infor-
mace o dění a novinkách najdete  na: www.knihovna-
ivan.webk.cz a také na facebooku: www.facebook.com/
Obecní-knihovna-Ivaň .          

Petra Lízalová
     knihovnice

Jedno z oken v našem kostele je věnováno sv. Václavu, 
pod jehož vyobrazením je text: „Sv. Václave - nedej zahy-
nout! Památce rodičů Pavlína a Marie Kvapilovy.“
Svatý Václav z rodu Přemyslovců je patronem naší země. 
Narodil se jako nejstarší syn Vratislava I. a Drahomíry asi 
r. 907. Byl vychován v křesťanském prostředí pod dohle-
dem své babičky sv. Ludmily.
Svou vzdělaností i zbožností převyšoval své okolí. Vlá-
dy se ujal asi v osmnácti letech. Byl schopný a prozíravý 
panovník. Mezi odpůrce jeho vlády patřil i bratr Bole-
slav. Ten ho pozval do Staré Boleslavi na mši. Václav se 
zúčastnil, přespal zde, ale ráno byl Boleslavem a jeho 
ozbrojenci napaden a zabit. Matka ho nechala pohřbít 
v tamním kostele.
Po třech letech dal Boleslav hrobku otevřít a našel tělo 
neporušené. Všechny rány byly zhojené, kromě té, kte-
rou zasadil Boleslav. Ten nechal ostatky převézt do chrá-
mu sv. Víta v Praze.
Svatý Václav je znázorňován ve zbroji, v železné košili, 
s knížecí čapkou a s mečem. V rukou má kopí s prapor-
cem a štít, na nichž je vyobrazena orlice. Často bývá na 
koni. Jeho památka se slaví 28. září.
Je patronem vinařů a sládků (podle tradice pěstoval révu 
a obilí), patronem šlechty.
Svým životem a odkazem zařadil český národ i stát do 
evropského společenství.

Čerpáno z knihy „Rok se svatými“. 
Jolana Čuprová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Žáci místní ZŠ přivítali 
nové občánky v Ivani
24. 4. 2022
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DEN MATEK

 REVIZE ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE

V neděli 15. 5. 2022 jsme si pro maminky k svátku připra-
vili překvapení. Vše se konalo ve vinařství U Holánků. 
Nejdříve začali naši nejmenší ze školky. Poté  vystoupil 
velký prvňák Dominik se svou uvítací básničkou. Zpě-
váčci zazpívali píseň od Pavla Nováka „Naše máma“. 
Žáci, kteří navštěvují kroužek ve škole, si připravili kro-
jové tanečky a písničky. Na harmoniku je doprovázela 
Katka Vacková. Žáci čtvrtého a pátého ročníku měli jako 
překvapení „Maminčino občerstvení“ a dvě slečny z pá-
tého ročníku přispěly svou básnickou tvorbou.

učitelky MŠ a ZŠ

Starostka Ivana Macková ustanovila kulturní komisi  
27.11.2018. Já jsem  k 30.6.2022 udělala malou revizi čin-
nosti komise.
Co se podařilo: Spolu s ivaňskými dobrovolníky se při-
pravil pětkrát zájezd do divadla v Boleradicích. Usku-
tečnilo se pět dílniček pro dospělé a jedna dílnička pro 
děti. Dvakrát byl  zorganizován broučkový průvod pro 
děti i dospělé.
Třikrát jsme si pochutnali na zabíjačkových specialitách. 
Dvakrát se otevřela retro cukrárna.
Jedenkrát jsme si popovídali při svatojánské noci. Spolu 
s farníky jsme dvakrát  připravili světelný průvod. Spo-
lupodíleli se občerstvením při noci kostelů a dvakrát při 
stavění máje. Díky ochotě dobrovolníků mohl být třikrát 
zahájen advent velkým adventním věncem.
Zapojili jsme se při sázení stromů s fi rmou Kentico 
a MŽP ČR. Vysázelo se více jak 200 stromů a keřů po 
celé obci. Spoustu brigádnických hodin jsme odpraco-
vali spolu s dobrovolníky také na úklidu Ivaňky a okálu 
a hlavně na zvelebení špice u Agroproductu, kde jsou in-
stalovány i nové lavičky. 
Podařilo se vydat deset čísel Ivaňského zpravodaje – vy-
chází třikrát ročně. Dotáhnout do konce ivaňské turis-
tické vizitky a razítko.

Začít psát kroniku obce (jsou hotové roky 2018, 2019, 
2020, 2021) a sbírat  data pro dopsání kroniky. Pomáhali 
jsme i při akcích v místní knihovně. 
Co nás brzdilo: Všichni víme, že za poslední dva roky 
jsme žili v době covidové. Naučili jsme se však využívat 
čas mezi přísnými epidemiologickými nařízeními, ale 
nebylo ho zrovna mnoho. Problémem jsou také větší 
prostory se zázemím. 
Děkuji všem,  kteří se podíleli na přípravě akcí a chci po-
děkovat  i těm, kteří naše akce podpořili a zúčastnili se 
jich.

Zdena Laštovičková, předsedkyně kulturní komise 

GALERIE U Klaků se pomalým tempem rozjíždí. První 
víkend v červenci proběhl oblíbený řezbářský seminář 
s Vlastimilem Dvořákem. Sluníčko nám přálo, tak jsme 
mohli pracovat celé dva dny venku pod širým nebem. At-
mosféra byla úžasná. Vlastík se opět ukázal jako velký 
profesionál, který svůj řezbářský um předával svým svě-
řencům. V neděli v podvečer jsme se rozcházeli spokoje-
ni, plní nových zážitků a se svým originálním výrobkem.
GALERIE U Klaků plánuje koncem října po dlouhé době 
opět vernisáž. Svými díly se představí naše místní vý-
tvarnice Jana Langová a řezbář Vlastimil Dvořák. Všichni 
jste srdečně zváni.

Ateliér Máta bude opět otevřen pro děti i dospělé od října. 
Bližší informace na www: mataatelier.cz

Martina Klaková

GALERIE U KLAKŮ
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Dokonalá svatba je brilantně napsaná konverzační ko-
medie z dílny britského autora Robina Hawdona. Celá 
zápletka se odehrává v pronajatém slavnostním apartmá. 
Den před svatbou, která má být dokonalá. Ale, jak už to 
v životě bývá, všechno je jinak a propletenec záměn, lží 
a nedorozumění spěje k nevyhnutelné katastrofě, která 
se paradoxně ukáže být jako nejšťastnější řešení. V rámci 
Mrštíkova divadelního jara jsme se v počtu třiceti diva-
delních nadšenců vydali zájezdovým autobusem na toto 
představení do divadla v Boleradicích. Výsledek předčil 
očekávání. Bavili jsme se skvěle. Slzy smíchu tekly prou-
dem. Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava předvedl 
skvostné představení, srovnatelné s profesionálními di-
vadly. V dnešní těžké době, plné strašáků a obav, jsme 
vděční za každou chvíli prožitou a prosmátou humor-
ným příběhem. 

Hana Soukalová

DOKONALÁ SVATBA

Svátek sv.Jana Křtitele 24.červen připadá na dobu letní-
ho slunovratu.Tato noc má být plná kouzel a magie, na 
povrch mají vyvěrat magické síly země. Odtud pramení i 
řada pověr a zvyků, například, že ožívají tajemné síly, země 
vydává své poklady a otevírají se skály. Zapalovaly se svato-
jánské ohně, přes které se skákalo pro udržení zdraví. Nad 
kouřem z ohně se nakuřovaly byliny, které se zavěšovaly v 
domě pro ochranu. Popel z ohně se nosil na pole a do sadů 
aby se jím pohnojila půda. Sbíralo se devatero bylin, na 
devíti různých místech. Číslo devět  je číslem výjimečné 
síly a moci, věřilo se, že v tuto noc nasbírané byliny mají 
největší léčebnou sílu.např.třezalka, heřmánek, řebříček, 
řepík, chrpa, mařinka, jitrocel, kontryhel, mateřídouška. 
Důležitou roli hrála i voda, proto se věnovala zvláštní po-
zornost studánkám. Čistily se a zdobily květinami s po-
děkováním. Noční koupel ve studánce zaručovala zdraví. 

redakce

Letošní již 15. BABSKÉ HODY se konaly 16. července 2022.
Byly, jak se říká, ve „ STARONOVÉM KABÁTKU.“
Po 30 letech jsme se vrátili na místní fotbalové hřiště, kde 
se naposledy hodovalo v roce 1991. Než budeme mít nový 
kulturní dům, musíme využívat tento krásný sportovní 
areál.
V podvečer, před zahájením našich hodů, jsme se za do-
provodu harmoniky prošly vesnicí a naposledy si zazpíva-
ly a zatancovaly na starém place před kulturákem a  Ivaň-
kou, které už brzy budou patřit minulosti.                                
Po příchodu na vyzdobené hřiště byli přivítáni hosté. Pod-

Holky, to se vám opravdu povedlo!

Co tím myslím?
 
Červnové posezení pod rozkvetlými lípami na naší návsi. 
V čí hlavě se zrodil tento nápad, tomu tleskám a dávám 
palec nahoru.
A to nejen já, ale podle ohlasů všichni ti, co si přišli ten-
to teplý  červnový večer posedět, poklábosit a nasát letní 
vůně lípového květu. K této příjemné  atmosféře přispělo 
prostředí, které bylo  na návsi vkusně  a nápaditě nazdo-
bené. Na stolech nechyběla dekorace z lípových větviček 
a rozsvěcené lucerničky, jež  připomínaly blikající světluš-
ky. K dobré pohodě přispělo i pohoštění -  od bylinných 
nápojů, domácích  zákusků, koláčů, polévky, pomazánek, 
paštik či pečiva.  To vše bylo možno  zapít i pohárkem 
vinného moku, jež navodilo tu pravou letní náladu pod 
hvězdnou oblohou a nádechem medové vůně kvetoucí 
lípy.
Kdo by se domníval, že účast budou tvořit jen ti dříve na-
rození, mýlil by se. O tom, že nás tam nebylo málo, svěd-
čily plně obsazené lavice. Od dětí a jejich rodičů až po ba-
bičky. Po úplném setmění, na dovršení pěkného letního 
večera a příjemných zážitků, vystoupila skupina historic-
kého šermu s ohnivou show.
 Rozcházeli jsme se s myšlenkou: „Kéž bychom si našli 
více příležitostí k  takovému  bezprostřednímu setkání, 
kdy se člověk oprostí od svých běžných  starostí a povin-
ností  a zpříjemní si každodenní běh života.“
Budeme se těšit na příští rok. Snad se najde opět důvod 
sejít se v sousedském duchu s dobrými přáteli a kamarády.
Těm, co promeškali, chci vzkázat - pokud se bude pokra-
čovat v této tradici - přijďte, nebudete litovat. A  těm že-
nám,  které se zasloužily o konání této příjemné události, 
posílám velké  poděkování za všechny zúčastněné, kteří 
sdílí stejný pocit spokojenosti.

Posezení za svatojánské noci pod kvetoucími lípami se 
vám opravdu povedlo.  

Autor si nepřeje být jmenován, redakci je znám.

SVATOJÁNSKÁ NOC

BABSKÉ HODY

HOLKY,TO SE VÁM POVEDLO
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pořit nás přijeli i naši krojovaní přátelé z Přibic, Vranovic 
a Pouzdřan. Hodová zábava začala pochodem stárek, ná-
sledoval řecký tanec „ZORBA.“ Nechybělo ani již tradiční 
půlnoční překvapení -  vzhledem k místu konání hodů ve 
fotbalovém duchu. Mladé roztleskávačky vydatně podpo-
rovaly HORNÍ a DOLNÍ tým starších fotbalistek. Prostě 
sranda musí být.                                                                               
I hudba byla letos novinkou. Kapela Karla Pešla z Brna do-
provázela tanečníky na parketu po celý večer. Počasí nám 
přálo a tak snad i hodující byli spokojeni.                         
Velké poděkování patří nejen panu starostovi za postave-
ní pódia pro muzikanty a zajištění tanečního parketu, ale 
hlavně našim ochotným mužům, kteří se postarali o po-
sezení a občerstvení pro všechny zúčastněné. Bez nich 
bychom to určitě samy nezvládly. Děkujeme také všem 
příznivcům našich Babských hodů za účast a budeme se 
těšit zase za rok.

 Ivaňské baby

VÍTE CO JE OSKERUŠE?

Jeřáb oskeruše je listnatý strom v Česku vzácný. Najdete 
ho v Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy. Do-
růstá do výšky 15 až 30 metrů a dožívá se až 500 let. Úro-
dy plodů, které vypadají jako malé hrušky nebo jablka, 
se dočkáte po 7 až 10 letech. Využít se dají jako běžné 
ovoce na sirupy, marmelády, pálenky a likéry, sušené na 
přípravu čaje. Tento téměř již vyhynulý druh stromu ros-
te i v Ivani, kam jej na několika místech vysadil místní 
občan pan Václav Kunst. Víte kde?

Hana Soukalová

ČÁPI V IVANI

Náš „ivaňský“ čáp se letos do obce vrátil 8. dubna. Jeho 
hnízdo ale muselo být kvůli plánované demolici kultur-
ního domu během zimy odstraněno. Čáp si začal, zcela 
neperspektivně, stavět hnízdo na sloupu elektrického 
vedení. 

V pátek ve 20:00 hod byl odsouhlasen plán. Díky schůzi 
místního vinařského spolku jsem sehnal všechny důleži-
té osoby na jednom místě, což celé akci jistě prospělo. V 
sobotu v 8:00 hod byl záměr, postavit umělé čapí hnízdo, 
zahájen. V 11:15 hod bylo hnízdo úspěšně instalováno na 
budově obecního úřadu. „Tak aspoň jsme to zkusili“, ří-
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VINAŘI IVAŇ

Spolkový život se konečně dostává do „starých kolejí“. 
I když činnosti vinařů běží pořád svým životem, spíše 
v závislosti na přírodě než na věcech společenských, tak 
je samozřejmě ovlivňován i tímto faktorem. Naši vinaři 
uspořádali opět 30. dubna stavění máje, která sice není 
ofi ciální akcí, ale její obliba stoupá, což je vidět i na při-
hlížejících zúčastněných občanech. 
Po delší společenské přestávce jsme se zúčastnili akce 
„Svatojánský večer“ pořádané kulturní komisí obce. Naše 
účast spočívala v tom, mimo osobní návštěvy, že vinaři: 
Miloš Binder, Hynek Holánek, Jan Koubek, Karel Kvapil 
a Pavel Zapula věnovali pořadatelkám kolekce svých vín, 
které přispěly k úspěchu celého večera. Byla to, alespoň 
z našeho pohledu, velmi vydařená akce, která přispívá ke 
sbližování obyvatel obce. Návštěvnost na této akci byla 
nad očekávání. Je ale škoda, že přišlo jen velmi málo no-
vých obyvatel Ivaně. Věřím, že do budoucna se to zlepší, 
aby vesnice byla opět tou vesnicí, která se díky vztahům 
mezi lidmi odlišuje od města a proto je vyhledávaná no-
vými obyvateli.
Další věc, která se nám po delší době nečinnosti konečně 
podařila, byl tematický zájezd do vinařství ANNO VÍNO 
Lednice. Zájezd jsme dlouhodobě plánovali a uskutečnil 
by se o rok dříve, ale „Covid19“ všechno změnil. V pondělí 
6. června jsme konečně vyrazili. Vzhledem k počtu zúčast-
něných jsme nemuseli objednávat a platit autobus a použi-
li jsme vlastní dopravu. Ve vinařství nás již očekával hlavní 
technolog vinařství Ing. Jan Koubek, (syn dřívějšího oby-
vatele Ivaně Dalibora Koubka) který bydlí v Přibicích a je 
naše „spřízněná duše“. Provedl nás celou výrobou a před-
stavil nám jejich modernizovaný provoz, který zvládne 
zpracovat téměř tisíc tun hroznů ročně. Dosavadní výroba 
je něco málo pod 500 tun. Viděli jsme celou technologii 
výroby od hroznů až po lahev, včetně programovatelného 
robota, který lahvovaná vína v krabicích skládá na palety. 
Součástí celé prohlídky byla řízená degustace osmi vzorků 
vín, mezi nimiž jsme ochutnali i zatím málo rozšířené od-
růdy jako Savilon a Erilon a také velmi bohatá ochutnávka 
sýrů, uzenin a zabíjačkových specialit. Přínos pro vinaře 
spočíval hlavně v přednášce Ing. Koubka, který netajil ani 
jednotlivé technologické postupy výroby vína. Vyprávěl 
také velmi zajímavě o svém pobytu ve velkém vinařství 
v Jižní Africe, kde pracoval tři měsíce.
Po dlouhé době uskutečněný tematický zájezd všichni 
účastníci hodnotili jako jeden z nejlepších a nejpřínos-
nějších za poslední dlouhé období činnosti spolku. 

Za vinaře Ivaň, Jan Koubek

kali jsme si po dokončení akce. O to větší bylo naše pře-
kvapení, když jsme ve 12:45 hod čápa na hnízdě opravdu 
uviděli. Ve 14:00 hod proběhla další kontrola hnízda... 
neuvěřitelné... čápi už tam byli dva!!

Během následujících týdnů čápi úspěšně zahnízdili. 
Proběhla i snůška vajec, ale vyvedení mláďat nebylo bo-
hužel úspěšné. Budeme doufat, že se čápi příští rok vrátí 
a populace ivaňských čápů se bude úspěšně rozrůstat.

Díky všem, kdo přiložili ruku k dílu nebo alespoň proje-
vili podporu myšlence udržet čápy v obci. Některé věci 
ještě dávají smysl.

Tomáš Soudek
text a foto

Vstupní průčelí vinařství ANNO VÍNO Lednice.
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LUKOSTŘELECKÉ ZPRÁVY

HŘIŠTĚ JE STÁLE CENTREM ZÁBAVY

31.7.2022 uspořádal místní lukostřelecký spolek  další 
ročník celorepublikových závodů pod hlavičkou ČLS. Za 
Ivaň soutěžili a umístili se: David Rybecký -  žáci, 1. mís-
to, Jiří Gebauer - muži,  2. místo, Pavla Holzmannová - 
ženy, dlouhý luk 2. místo, Alena Holzmannová - junioři, 
3.místo.
 
Jiří Gebauer  bude od 5.9. do 11.9.  reprezentovat Českou 
3D lukostřelbu v italské Terni na mistrovství světa.
 
V neděli 11. září pořádáme nábor do lukostřeleckého od-
dílu pro děti a mládež od 8 let. Tréninky budou probíhat 
v Ivani na staré vodárně, směr Vranovice. Zájemci mohou 
pro další informace sledovat lukostřeleckou nástěnku 
a facebook  https://www.facebook.com/Lukostřelba-Ivaň

Marek Holzmann

Jako každý rok jsme začali na hřišti „Čarodějicemi“ a ná-
sledoval „Dětský den“. Pro děti byly připraveny soutěže. 
Po soutěžích dostaly sladkou odměnu a mohly si opéct 
nad ohněm špekáčky. Na obou akcích byla veliká účast. 
To nás stále utvrzuje v tom, že tyto dětské akce mají smy-
sl. Každý rok k nám přibude někdo nový, kdo rád s pří-
pravou a realizací pomůže. Rádi bychom poděkovali jak 
sponzorům, tak všem, kteří jakýmkoliv způsobem po-
mohli obě akce uskutečnit...
Začátkem srpna hřiště ožilo fotbalovým táborem, který 
byl ukončen jako každý rok přespáním dětí ve stanech. 
Děti byly spokojené a trenéři jim horké dny zpříjemnili 
koupáním v místní řece, což se dětem velmi líbilo…
A jako poslední dětská akce nás čeká po prázdninách 
„Pohádkový les“. Tento rok se uskuteční v sobotu 17. září. 
Pevně doufáme, že nám vyjde počasí a všichni se zas po 
roce potkáme…

Iveta Ritterová
za TJ SOKOL Ivaň

Přednáška v tankové hale.

Řízená degustace vín
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nejmladší občánci
Zoe Zemanová
František Buriánek

Výročí a jubilea
Zdeňka Brabcová  89 let
Jindřiška Kvapilová  93 let
Anna Karabcová  92 let
Zdeňka Manková  92 let
Alois Lízal  87 let
Anděla Schalová  85 let
Anna Bradáčová  85 let
Terezie Binderová  80 let
Božena Niklová    96 let  nejstarší ivaňská rodačka

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

Zemřeli:
Marie Zajícová
Vítězslav Pavloň
Marie Stará

Pozůstalým vyslovujeme úpřimnou soustrast.

NĚCO MÁLO K FOTBALU

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

A nakonec něco málo k fotbalu…
V této sezóně 2022/2023 jsme fotbalový oddíl mužstva 
„B“ spojili s obcí Pasohlávky, aby měli možnost naši hráči 
i nadále hrát. Samostatně pod hlavičkou Ivaně již nebylo 
možné z důvodu nedostatečného počtu hráčů tento od-
díl přihlásit. Domácí zápasy se budou hrát na hřišti obce 
Pasohlávky.
A teď možná potěšíme rodiče a prarodiče menších fotba-
listů. V podzimní části se veškeré domácí zápasy mláde-
že, tzn. žáků i přípravek, odehrají na hřišti v Ivani.
Rozpisy soutěží jsme nakonec po dohodě přiložili samo-
statně. Snad to bude pro fanoušky praktičtější.

Iveta Ritterová
za TJ SOKOL

Ve středu 22. 6. 2022 se žáci ivaňské školy opět 
zúčastnili T- mobile olympijského běhu. 

Nalepit čísla, rozcvička před závodem a jdeme na to.
Trasa byla pro děti 0,5 - 1km.

RŮZNÍ BĚŽCI
RŮZNÁ MÍSTA

OLYMPIJSKÁ MYŠLENKA


