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ZO Ivaň schvaluje program ustavujícího zasedání

ZO Ivaň schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
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Starosta obce   Jan Gebauer

Místostarosta obce  Michal Bradáč

Členové zastupitelstva  Soňa Babčanová
    Hana Dubšová
    Hynek Holánek
    Lenka Koubková
    Petr Lang
    Ilona Matulová
    Drahomír Vondrák

Zastupitelstvo obce Ivaň schvaluje přijetí dotace a Smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
ve výši 60.800,-Kč na realizaci projektu změny č. 1 územ-
ního plánu Ivaň. 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 13, § 43 
odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 55 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ust. § 171 a násle-
dujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení 
s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona, schvalu-
je a vydává změnu č. 1 Územního plánu Ivaň opatřením 
obecné povahy. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do solidárního 
systému financování sociálních služeb obcemi na území 
ORP Pohořelice pro rok 2023 a navrhovanou podobu mi-
nimální sítě služeb na r. 2023, včetně možné maximální 
výše finančních částek, která pro obec Ivaň činí 53.617,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku ve věci 
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice 
pro rok 2023 s příspěvkem obce Ivaň ve výši 53.617,-Kč. 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 
HO-014330065648/001-MDP s EG.D, a.s.

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků pro 
ZŠ Ivaň na školní rok 2022/2023.

Usnesení z výpisu OÚ vybrala redakce

Hana Soukalová  
Ilona Matulová
Zdeňka Laštovičková 

ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 28.07.2022

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 15.09.2022

REDAKČNÍ RADA

Vážení spoluobčané,
na úvod bych rád poděkoval všem, kteří se dostavili 
ke komunálním volbám a rozhodli tak, jaké bude slo-
žení Zastupitelstva obce Ivaň na další volební období. 
Vámi vložená důvěra je jistě pro členy zastupitelstva 
závazkem maximálně hájit zájmy vás všech.  
Nejbližší období pro nás nebude jednoduché. V naší 
zemi se střídá jedna krize za druhou, ta současná 
energetická (a s ní spojená nevídaně vysoká inflace) 
ovlivní rozhodování nás všech. Z pohledu obce ne-
chceme zastavit rozvoj a snažíme se tak naplánovat 
investice na následující období. Musíme se však za-
myslet, které investice jsou nyní důležité, a které mo-
hou počkat, až se situace zlepší. Doufejme, že to bude 
co nejdříve. 
Také bych rád poděkoval všem spolkům, organizacím 
i jednotlivcům, kteří se v tomto roce aktivně zapojili 
a nachystali pro občany spoustu kulturních a jiných 
akcí. A přeji si, aby jim tento zápal vydržel a v příštím 
roce těchto akcí jen přibylo. A jelikož toto je posled-
ní vydání zpravodaje v letošním roce, tak vám touto 
cestou přeji pohodové období adventu a krásné prožití 
vánočních svátků. 

Jan Gebauer
starosta

SLOVO STAROSTY OBCE

VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
ZO IVAŇ  20.10.2022

břemene č. HO-014330072628/001-MDP se společností 
EG.D, a.s.

ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 927/218 v k.ú. Ivaň 
o výměře 141 m2 za pozemek p.č. 927/68 v k.ú. Ivaň o vý-
měře 141 m2.

ZO schvaluje navýšení provozních prostředků pro ZŠ 
a MŠ Ivaň o částku 85.000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný finanční pří-
spěvek ve výši 20.000,-Kč spolku 3D lukostřelnice pod 
Pálavou na výjezd na Mistrovství světa v 3D lukostřelbě 
pro reprezentanta 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění územní studie 
„Slaniskový kopec“ textem: minimální vzdálenost sta-
vební hranice od hranice pozemku je 3 m. 
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AKTUALITY Z OBCE

Aktuality z obce 
Stavba kulturního a společenského centra je po drob-
ných problémech s podložím v plném proudu a do konce 
roku by měly být dokončené základy. Materiál na výstav-
bu je již složen na staveništi, a tak se můžeme těšit, že 
v novém roce uvidíme stavbu, jak se říká, růst. V součas-
né době máme podepsané smlouvy se Státním fondem 
podpory investic na dotace a bezúročný úvěr v celkové 
výši 42 699 560,- Kč. Jak už jsem zmínil, chystáme i další 
investice. Do konce roku bych rád dokončil výběrové ří-
zení na stavbu vodovodu u zemědělské farmy a v nebliž-
ším možném termínu zahájil stavbu. Projektuje se i po-
kračování dešťové kanalizace v ulici od bytovek k hřišti 
a v příštím roce by měl navázat projekt na zpevněnou 
komunikaci v této oblasti. Čeká nás však i potřebná vý-
stavba česlí na čističce odpadních vod. Také uvažujeme 
o instalaci fotovoltaické elektrárny na střechy obecních 
budov, což by nám ušetřilo náklady na stále dražší ener-
gie.  Samozřejmě chystáme i další projekty, které se bu-
dou realizovat podle finančních možností obce v násle-
dujících letech. 
Na zamyšlení pár informaci k odpadům: dle zákona o od-
padech by měl být v r. 2022 podíl komunálního odpadu 
190 kg na občana obce a každým rokem by se měl sni-
žovat o dalších 10 kg. V roce 2021 byl výsledek naší obce 
201 kg na občana a v letošním roce budeme rádi, když se 
dostaneme pod 200 kg. Také bych rád poprosil občany, 
aby ke svozu chystali pouze naplněné popelnice, proto-
že téměř polovinu nákladů na odpady tvoří poplatek za 
manipulaci s popelnicemi (výsyp). Co se týče poplatku 
za odpady, od roku 2018 obec doplácela 2 107 302,- Kč. 
Popřemýšlejte, co všechno by se za tuto částku dalo opra-
vit či vybudovat. 

Jan Gebauer
starosta

ZO Ivaň určuje tuto funkci, pro kterou bude člen ZO 
uvolněn: starosta.

ZO Ivaň schvaluje volbu starosty a místostarosty veřej-
ným hlasováním

ZO Ivaň volí starostou obce  pana Jana Gebauera. 

ZO Ivaň volí místostarostou obce pana Michala Bradáče. 

ZO Ivaň zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. 

 ZO Ivaň volí předsedkyni finančního výboru Ing. Mgr. 
Hanu Dubšovou. 

 ZO Ivaň volí předsedou kontrolního výboru Ing. Hynka 
Holánka. 

 ZO Ivaň volí členky finančního výboru Mgr. Lenku 
Koubkovou a paní Helenu Graclovou. 

 ZO Ivaň volí členy kontrolního výboru pana Petra Langa 
a pana Drahomíra Vondráka. 

 ZO Ivaň schvaluje, že neuvolněným členům ZO se ne-
bude vyplácet žádná odměna. Odměnu bude pobírat 
pouze místostarosta. 

ZO Ivaň schvaluje, že neuvolněnému místostarostovi se 
bude poskytovat od 01.11.2022 měsíční odměna 7.000,-Kč
 
ZO Ivaň deleguje podle § 84 odst. 2, písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana  Jana  
Gebauera, starostu obce, jako zástupce obce na veškeré 
řádné i mimořádné nebo náhradní valné hromady ob-
chodních společností, v nichž má obec Ivaň majetkovou 
účast. Pro případ, kdy se starosta obce nebude moci jed-
nání jako delegovaný zástupce obce zúčastnit, deleguje 
ZO jako náhradníka místostarostu obce pana Michala 
Bradáče. 

ZO Ivaň schvaluje, aby starosta i místostarosta obce po-
užívali k pracovním cestám vlastní motorové vozidlo, 
u kterého je sjednáno havarijní pojištění. 

ZO Ivaň v souladu s ust. § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 
300/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, pověřuje tyto osoby, které jsou        oprávněny 
k přijetí prohlášení o uzavření manželství: Mgr. Lenku 
Koubkovou a Ing. Hynka Holánka.               Obřadním 
místem je Obecní úřad, Ivaň 267, den a doba konání ob-
řadů je sobota od 9:00 do 12:00 hodin. 

ZO Ivaň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace, regis-
trační číslo 4968130041, se Státním fondem podpory    in-
vestic. 

ZO Ivaň schvaluje částku 138.148,67 Kč z roku 2010 jako 
zmařenou investici. 

ZO Ivaň schvaluje rozpočtové opatření č. 7.

ZO Ivaň schvaluje poskytnutí příspěvku 16.900,-Kč TJ 
Sokol Ivaň.

Usnesení z výpisu OÚ vybrala redakce

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Letošní školní rok začal ve čtvrtek 1. 9. 2022 tradičním 
slavnostním zahájením. Do školy nastoupilo  34 dětí do 
MŠ a 37 žáků ZŠ, z toho 8 žáků do 1.třídy. O děti v MŠ se 
starají 4 učitelky. Na ZŠ vyučují  také 4  učitelky a 1 asis-
tentka . Dále máme jedno oddělení školní družiny, kte-
ré jsme rozšířili o provoz ranní družiny.  Školní jídelna 
připravuje již téměř 90 obědů denně. 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 
a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 
3. ledna 2023.

Vysvědčení za první pololetí bude předáno v úterý 
31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 
3. února 2023.
Jarní prázdniny jsou stanoveny : 13. 3. - 19. 3. 2023    

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dub-
na 2023. 

Pátek 7. dubna 2023 je tzv. státním svátkem. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek 30. června 2023.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO

Dne 7. 11. 2022 jsme se společně se čtvrtým a pátým roč-
níkem vydali na výlet do našeho krajského města Brna. 
Nebyl to jen tak obyčejný výlet, nýbrž výlet vesmírný. 
Cílem naší cesty bylo totiž planetárium. Cestu vlakem 
jsme zvládli bez problému, a protože jsme měli ještě 
nějakou chvíli čas, vydali jsme se trošku prozkoumat 
město. V naší prohlídce nechyběl Petrov, Brněnský or-
loj a vzhledem k tomu, že naše oblíbená pověst je O br-
něnském drakovi, šli jsme se podívat i na něj. Nechy-
bělo malé občerstvení v centru města a potom už hurá 
na Kraví horu. Tam jsme navštívili představení „Morava 
360,“ které se nám opravdu moc líbilo. Cestou zpět jsme 
si dali na ukončení našeho výletu na nádraží trdelník, 
a spokojeně jsme se vrátili zpátky do Ivaně. 

Kolektiv ZŠ a MŠ Ivaň

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 1. září 2023 

Období školního vyučování ve školním roce 
2023/2024 začne v pondělí 4.září 2023.

Letošnímu zahájení předcházely opět větší  úpravy  
v budově školy. Během léta byla dobudována kapacita 
toalet a umyvadel v MŠ. 
Proběhla i náročnější stavební úprava  - nové dveře do 
knihovny. Po realizaci byly prostory také vymalovány. 
Druhé dveře nám umožnily rozdělení velké knihovny 
na dvě části. První zůstává knihovnou obce a v druhé se 
vybudovala multifunkční místnost, která ve škole vel-
mi chyběla a umožňuje kvalitnější dělení žáku na výu-
ky (jazyky) a výpočetní a digitální gramotnosti. 
V tomto školním roce začneme rozšířením výuky digi-
talizace a robotiky, především s novou pomůckou VEX 
123 a novým přenosným dotykovým displejem. Naše 
multifunkční učebna je rovněž vybavena velikým plát-
nem a projektorem.  Plánuji také rozšíření a stabilizaci 
wi-fi  pokrytí školy. 
Stále pracujeme v několika projektech, žáci dostávají 
mléčné a ovocné svačinky z projektu Mléko a ovoce do 
škol. Ukončili jsme projekt MŠMT Šablony III a zaha-
jujeme navazující  šablony  JAK  I (Jana Ámose Komen-
ského). Dále spolupracujeme s jazykovou školou TLC 
Kids, kdy 1x měsíčně dojíždí anglicky mluvící lektor na 
konverzaci s dětmi.
Doufáme, že letošní rok si konečně užijeme běžný škol-
ní  provoz, spousty akcí, exkurzí, divadel, sportovních 
soutěží a tradičních setkání s přáteli školy, na které se 
všichni moc těšíme.  
Na závěr bych velmi ráda poděkovala všem, kteří se 
školou spolupracují a pomáhají . Také za všechny dary, 
které jste poskytli, ať už do školní kuchyně  v podobě 
ovoce a zeleniny  ze své zahrádky, až po hygienické po-
můcky nebo papíry do výtvarné výchovy, v této době je 
to pro nás veliká pomoc. Všech darů si velmi vážíme.

Lenka Koubková 
ředitelka školy 
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NAŠI BROUČKOVÉ POPRVÉ

Tak konečně to vyšlo. V pátek 28. 10. 2022 jsme se mohly 
účastnit broučkového průvodu spolu s ostatními dětmi. 
Kristýnka s Eliškou s sebou neměly žádný lampion, ale 
i tak byly vidět. Mohly se spolehnout na pomoc svých 
kamarádek, které jim světýlka zapůjčily. Děkujeme, Ju-
linko!
Za zvuků hudby z večerníčkových Příběhů včelích med-
vídků se všichni vydali na faru. A možná se někteří z vás 
zasnili a vrátili do dětství, nemám pravdu?  Víte, že včelí 
medvídci se na obrazovce objevili poprvé dne 23. prosin-
ce 1984? 
Ano, šlo se pomalu, ale to v dnešním zrychleném svě-
tě opravdu neuškodí. Ba právě naopak. A co je důležité, 
všichni, malí i velcí, kráčeli společně. Aby si vychutnali 
výjimečnost okamžiku. Naštěstí počasí bylo přívětivé, 
jemné mrholení nikomu nevadilo. 
Na faře to bylo jako ve včelím úlu, přesně tak. Nebyl tam 
zmatek, všichni přesně věděli, co a jak mají dělat. Každý 
měl svůj úkol. Napít se, najíst se, doplnit, dolít, ale hlav-
ně se dobře pobavit, pozdravit se s přáteli. Zaznělo tam 
několikrát také to, že je tam více lidí než na rybolovu, 
představte si. 
Při odchodu z fary k jedné z kmotřiček přistoupil tatí-
nek s malou dcerou v náručí. A ta nadšeně řekla, že moc 
děkuje a že se jí to moc líbilo. Okamžik, který opravdu 
potěšil. Cíl byl splněn. Rozzářily se oči našich dětí.
Na prsty jedné ruky se nevejdou. Ty nebo ti všichni, 
kteří přispěli k pohodové atmosféře. Kmotřičky, výbor-
né pekařky a ostatní, kterým záleží na tom, aby se nám 
v obci dobře žilo. Jsem ráda, že jsem se s mnohými z nich 
mohla osobně seznámit. Paní Laštovičková, Soukalová, 
Matulová, Koubková, Michálková, Kvapilová, Dubšová, 
Holzmannová…snad se na mě nebudou zlobit ty, které 
jsem nejmenovala, tváře si pomatuji více než jména.
Děkujeme za to, že v Ivani tradice žijí. 

                                    Lenka Pařízková

Brouččí kmotřičky

HALLOWEENSKÉ STRAŠENÍ

ATELIÉR MÁTA

V měsíci říjnu se naše školkové děti proměnily ve straši-
dla, duchy a jiné mýtické bytosti. Již od rána jsme měli 
nachystané tematické činnosti pro tento den. Hned 
po příchodu do školky, si každý vytvořil svého ducha, 
kterým jsme poté vyzdobili chodbu školy. Po svačin-
ce jsme šli do tělocvičny, kde jsme si společně zahráli 
Halloweenské hry, proběhli strašidelnou dráhou a také 
nechyběla oblíbená diskotéka. Vrcholem této akce bylo 
sladké pohoštění, o které se postaraly maminky našich 
dětí. Děkujeme rodičům, kteří se s námi na Halloween-
ském strašení podíleli.

Kolektiv MŠ

Tak, jako galerie U Klaků, i ateliér se pomalounku ve 
svých aktivitách rozjíždí. Každé pondělí od 17:00 do 18:30 
hodin s dětmi tvoříme a řádíme. V úterý od 15:00 do 16:30 
hodin mají možnost ateliér navštívit školáci a od 17:00 
do 18:00 předškoláci. Od ledna plánujeme každý čtvrtek 
od 16:30 hodin otevřít speciální aktivitu pro předškoláky 
a prvňáčky „UPOVÍDANÝ JÓGÍNEK“ lokomoční cvičení 
s prvky jógy spojené s procvičováním mluvidel.
Ateliér pokračuje ve svých sobotních seminářích.
Na veškeré aktivity se zájemci musí předem telefonicky 
přihlásit.
Bližší info: www.mataatelier.cz

Martina Klaková
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GALERIE U KLAKŮ SV. CECILIE

BARTOLOMĚJSKÉ HODY

V listopadu si připomínáme výročí úmrtí sv. Cecilie, jejíž 
obraz je umístěn na okně za varhanami v ivaňském kos-
tele. Je totiž patronkou hudebníků, varhanářů a výrobců 
hudebních nástrojů. 
Narodila se kolem r. 200 v Římě. Na základech jejího 
rodného domu byl ve 4. století postaven chrám sv. Ceci-
lie, kde je také pohřbená. 
Cecilie pocházela z římského šlechtického rodu Cecilů. 
Žila v první polovině 3. století, v době pronásledování 
křesťanů. Na příkaz svých rodičů se vdala za pohanského 
mladíka Valeriána. Ten se nechal pokřtít a stal se horli-
vým křesťanem. Spolu se starali o pronásledované a věz-
něné křesťany, a za to byl Valerián sťat. Cecilie se při-
znala, že je také křesťanka a prefekt ji dal za trest v jejím 
domě vsadit do vařící vody, aby ji také usmrtil. Ale vroucí 
voda Cecilii neuškodila. Nařídil její stětí. Kat třikrát tasil 
meč a Cecilie třikrát přežila.
Těžce raněná ležela ještě tři dny ve svém domě. Zemřela 
22. listopadu 230. 

Když byla r. 1595 ote-
vřena rakev s jejími 
ostatky, bylo prý její 
tělo nalezeno tak, jak 
bylo kdysi pohřbeno.
Svatá Cecilie bývá zná-
zorňována s hudeb-
ním nástrojem, varha-
nami nebo houslemi.

Čerpáno z knihy „Rok se svatými“. 
Jolana Čuprová

Tradiční událostí v naší obci jsou krojované hody, které 
se letos uskutečnily stejně, jako babské hody, v provi-
zorních prostorách, a to na sokolském hřišti. V pátek 19. 
srpna se po stavění máje konala předhodová diskotéka, 
kterou nás provázel DJ Lukas a Patrik, stárci si připra-
vili i půlnoční překvapení. V sobotu jsme za doprovodu 
dechové hudby Ištvánci obešli obec a pozvali občany 
na večerní zábavu. Ve večerních hodinách nám počasí 
moc nepřálo, a to se odrazilo i na účasti, i tak všichni 
vydrželi do brzkých ranních hodin. Hodová neděle se 
nám vydařila lépe, v dopoledních hodinách proběhla 
v kostele svatého Bartoloměje hodová mše svatá, od-
polední zábavy se zúčastnilo mnoho krojovaných, děti 
zatancovaly moravskou besedu a nejmenší zazpívaly a 
zatancovaly lidové tanečky. Myslím si, že se hody i přes 
nepřízeň počasí a staronové místo konání vydařily a už 
teď se těšíme na příští rok. Děkujeme všem, kdo se na 
hodech jakkoliv podíleli, za účast a podporu při udržo-
vání těchto tradic.

Alžběta Brabcová

Po dvou letech se v sobotu 22. října opět otevřely dveře 
galerie U Klaků. Proběhla vernisáž již známých Ivaň-
ských výtvarnic Jany a Andrei Langových a sochaře Vlas-
timila Dvořáka. Tuto akci zahájil Petr Lang se svou ky-
tarou. Jeho písně dokreslily neopakovatelnou atmosféru 
této akce. Peťa měl pro návštěvníky překvapení, zahrál 
několik písní se svým žákem a budoucím kytaristou Ra-
dimem Kocmánkem. Výstava potrvá do 11. prosince 2022.
Galerie vás dále zve na Vánoční vernisáž spojenou s ma-
lým koncertíkem, který proběhne v sobotu 17. prosince 
2022 v 17:00 hodin. Tato výstava potrvá do 4.2. 2023.
Rok 2023 bude pokračovat ve znamení Ivaňských výtvar-
níků a jejich hostů. Toto putování zahájíme vernisáží 11. 
2. abstraktními obrazy výtvarníka, který si říká ANDRÉ. 
11.3. vernisáž výtvarnic MÁTY a FLORUSINKY
22.4. vernisáž fotografi í MANŽELŮ ŠICHOVÝCH
13. 5. vernisáž obrazů IVANY TESAŘOVÉ a IVETY MI-
CHALISKOVÉ
24. 6. vernisáž obrazů MARKÉTY NEČASOVÉ
26.8.-24.8. 2023 plánujeme již tradičně VÝTVARNÝ 
DVŮR.

Galerie U Klaků přeje všem klidné prožití vánočního 
času a šťastné vykročení do roku 2023.

Martina Klaková

Ukázka z tvorby
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Oblíbený „Pohádkový les“ se opět mohl uskutečnit…
I letos se Mušovský les proměnil na jednu sobotu v po-
hádkový a určitě mi dáte za pravdu, že se opět vydařil…
Pohádkovým lesem se prošlo 255 dospělých a cca 270 
dětí, kteří měli možnost vstoupit mezi pohádkové posta-
vičky a alespoň na chvíli být součástí některé z pohádek, 
zasoutěžit si a nebo si třeba jenom zatančit s tučňáky 
v Madagaskaru.
Na místním hřišti bylo zajištěno občerstvení včetně špe-
káčků a dalších dobrot. Děti i dospělí se zde podělili o zá-
žitky, na které budou určitě dlouho vzpomínat. Účinku-
jící opět nezklamali, a tak pro všechny návštěvníky byla 
procházka pohádkovým lesem obrovským zážitkem. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na této akci podí-
leli a jako pokaždé  rozdávali dětem smích, a postarali se 
o to, aby příští rok poctili tuto krásnou akci další návště-
vou. Velké poděkování patří i všem sponzorům, kteří nás 
ani v letošním roce nenechali na holičkách.

Iveta Ritterová

POHÁDKOVÝ LESMalá statistika:
Sešlo se osm párů – hlavní stárci: Alžběta Brabcová a Fi-
lip Lederer
Celkově bylo asi 34 krojovaných a 25 dětí
Přijeli k nám přespolní z Velkých Bílovic a Přibic

Hodový - průvod

Mrazík

O Budulínkovi

Krojovaná omladina

stárci
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Soustava pohořelických rybníků byla zbudována v 16. 
století, v polovině 19. století byla zrušena. K obnově v pl-
ném rozsahu došlo až mezi lety 1945 – 1948. Do soustavy 
rybníků patří tři velké rybníky Starý, Vrkoč a Novoveský. 
Vrkoč svojí rozlohou 176 ha je třetí největší rybník na 
Moravě. Do soustavy taky patří tři menší  rybníky a to 
Čahoun, Nohavice a Zarostlý a také několik malých ryb-
níků – Rohlík, Rýžoviště.      redakce

Svatý Martin ukončil pěstební práce ve vinicích a vinice 
jsou připraveny k zimnímu spánku. Někteří vinaři mají 
řady vinic zaorané, někteří mají zorané i meziřadí a jiní 
zase nechávají vinohrady celoplošně zatravněné. Je tedy 
víc způsobů jak vinice přezimují. Když se vrátím něko-
lik desetiletí zpět, mělo zaorání keřů ve vinohradu hlav-
ní důvod v ochraně spodní části keře proti vymrznutí. 
V zimě bývaly i několikadenní mrazy, které sahaly až 
k teplotám minus 25 stupňů a to je již pro révu nebez-
pečné. Horní část keře zmrzla, ale réva vyrazila na jaře 
z oček, které byly chráněny hlínou. 
V posledních letech se s takto hlubokými mrazy zpra-
vidla nepotkáváme, a když, tak je to krátkodobá záleži-
tost. Přesto má ale zaorání keřů svůj význam ve své další 
funkci. Na jaře se odoráním zbavíme vyrůstajících pleve-
lů a réva má pro své nejbližší kořeny přístup k provzduš-
něné půdě a při příchodu deště také lepší přístup k vodě, 
protože rozoraná půda umožní vsakování v daleko větší 
míře. To je důležité pro dobrou pohodu révy, zrychlení 
růstu a zvýšení odolnosti proti chorobám a škůdcům. 
To, co jsem popsal, je jedna z teorií pěstování révy, která 
je praxí osvědčená. Existují ale i jiné teorie, které obha-
jují trvalé celoplošné zatravnění nebo trvalé celoploš-
né obdělávání půdy. Všechny způsoby mají jistě svoje 
kladné i záporné stránky. V každém případě by ale měl 
způsob hospodaření ve vinici respektovat místní půdní 
a klimatické podmínky. Podstatné však je to, že záleží 
na vinaři, jak se rozhodne ve vinici hospodařit. Je to vždy 
jeho volba. To je to, co má vliv na dobrý nebo ještě lepší 
výsledek – perfektní surovina pro výrobu vína. Špičková 
vína se nedělají ve sklepě ale ve vinici. Ve sklepě se dají 
už jen pokazit.
Nastal čas, kdy je možné ohlédnutím zpět konečně zhod-
notit první část vinařského roku. Po diskuzích s několika 
vinaři a podle informací z tisku se dá říci, že rok 2022 
patřil k těm vinařsky lepším ročníkům. Začátek roku na-
značil průběhem počasí a růstem révy možné zpoždění 
vinobraní. Vše se ale létem obrátilo a dostatečným slu-
níčkem se situace změnila. Konec léta nás donutil pří-
chodem občasných dešťů k časnějšímu sběru, zejména 
odrůd, které jsou vlhkem náchylné na hnilobu. To uspí-
šilo vinobraní, alespoň v mém případě, kdy jsem začí-
nal o tři týdny dříve než v posledních pěti letech. Obavy 
z nedozrálých a méně cukernatých hroznů se ukázaly li-
ché. Průběh léta dopřál dostatečné vyzrání hroznů a cu-
kernatosti nebyly o nic menší než v letech předchozích. 
Také výnos hroznů byl, alespoň v mém případě, nad pě-
tiletým průměrem. Předpokládám, podle diskusí s další-
mi vinaři, že výnosy byly obdobné, takže pravděpodobně 
panovala spokojenost. Ne tak spokojeni byli vinohradní-
ci, kteří produkují hrozny pro velké vinařské společnosti. 
Protože některá tato velká vinařství měla předchozí dva 
roky menší prodeje a tedy ještě dost skladového vína, od-
mítly výkup hroznů svým dodavatelům a ti těžko hledali 
odbyt hroznů. Někteří dokonce nechali část svých vinic 
nesbíraných a dnes počítají ztráty. 

POHOŘELICKÉ RYBNÍKY 

ZAZIMOVANÉ VINICE, PLNÉ SKLEPY.

Pan Antonín Woznica (letos oslavil 84 let) zaznamenává 
počasí v Brodě nad Dyjí už celých čtyřicet let. Po napuš-
tění nádrže Vodního díla Nové Mlýny se očekávala změ-
na klimatu a proto Český hydrometeorologický ústav 
(ČHMÚ)  v Brně vybudoval v roce 1982 v Brodě nad Dyjí 
meteorologickou stanici. V té době pracoval p. Woznica 
jako hrázný na vodní nádrži a měření se stalo součástí 
jeho práce. Stanice byla obyčejná dřevěná budka na za-
hradě Woznicových, odečítalo se vizuálně, ručně. Časem 
se měření zautomatizovalo, všechno řídí počítač, přímo 
napojený na ČHMÚ. Čidla načítají hodnoty automatic-
ky, každých deset minut jsou přenášeny do ČHMÚ. Sle-
duje se: přízemní teplota v 5 cm, teplota vzduchu ve 2 m, 
rychlost větru, vlhkost vzduchu, teplota půdy, délka slu-
nečního svitu. Některé další údaje (bouřky, oblačnost, 
námraza) sleduje a zapisuje pozorovatel.  Meteorolo-
gické sledování potvrdilo, že Brod nad Dyjí patří k nej-
teplejším místům na Jižní Moravě (také ještě Strážnice).  

Pan Woznica zaznamenal také re-
kordní teploty: 8.8.2013 +39,7 °C, 
13.7.2003 +39,0 °C.  Naopak v roce 
1985 naměřeno -36,6 °C, byly tak 
silné mrazy, že tento údaj zmínili 
i v australském televizním zpravo-
dajství. Aktuality z Brodu můžete 
také slyšet v pondělním vysílání 
Českého rozhlasu Brno, v relaci 
Dobré ráno Moravo, od 7:00 hod. 
Sledování počasí se stalo pro p. 
Woznicu koníčkem, věří, že se na-
jdou pokračovatelé, aby brodská 
stanice fungovala nepřetržitě dál, 
alespoň dalších 200 – 300 let, jak 
plánuje i ČHMÚ.

Hana Soukalová

JAK SE MĚŘÍ POČASÍ
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Takto to dopadne, když spěcháte a nepřipevníte řádně 
stáčecí hadici.

Jan Koubek

VZPOMÍNKY NA ŠTĚDRÝ DEN

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Týkají se mého pradědečka Františka Čady, otce mé ba-
bičky Milady Pavloňové a tet Marie Mackové a Zdeňky 
Šafrové. Dědoušek v 1. světové válce narukoval jako vo-
jín rakousko-uherské armády, dostal se do zajetí v Rus-
ku, později se přihlásil do legií v Semipalatinsku k 12. čs. 
střeleckému pluku „M.R.Štefánika“.  Od února 1919 byl 
zařazen do 3. čs. střelecké divize, která se starala o ochra-
nu magistrály v oblasti Nizněudinska
Dědoušek  se dostal domů  až v roce 1920 přes transsibiř-
skou magistrálu, vlakem do Vladivostoku, odkud vyplu-
lo 42 lodních transportů a dopravilo do Československa 
70 tisíc osob. Pluli okolo čínských, indických a arabsko-
-egyptských břehů, Suezským průplavem do italského 
Terstu a odtud se dostali do republiky.
Dědoušek si dělal poznámky do deníku a takto vzpomí-
ná na štědrý večer. 
Štědrý večer
Je temný zamračený večer. Vítr se sněhem prudce bije do 
oken našeho strážního domečku, který je u parní pumpy 
asi 2 versty od nádraží. Pumpa čerpá vodu z menší říčky 
Bargy do nádraží. V dosti velké jizbě na prostředku její na-
lézá se velká pec, která dostatečně chrání před sibiřskými 
mrazy. V koutě je jednoduchá pryčna pro stráž na „vodo-
kačce“. Pod oknem je jednoduchý stůl, u něhož je malá 
lavička. Na zdi visí telefon, který nás spojuje s nádražím. 
Chodím po cestě nasypané ku strojírně „vodokačky“, ost-

Vzhledem k tomu, že se blíží  rozsvěcování vánočního 
stromu a jarmark, pozvala jsem do naší školní družiny 
naši ivaňskou rodačku Danu Saňkovou, pod jejímž ve-
dením jsme vyráběli dárečky z keramické hlíny. Veškerý 
materiál k tvoření si přivezla a vysvětlila žákům, jak se 
s hlínou pracuje. S její pomocí se žákům povedly pěkné 
dárečky, které je potřeba ještě vypálit a dozdobit. Snad se 
naše výrobky budou líbit.

Za ŠD Milada Manková 

V tomto čase mají již všichni vinaři hrozny v tekuté for-
mě ve sklepích (kromě těch, kteří riskují sázku na ledové 
víno). Říkám, že vinař, který si pěstuje sám svoje hroz-
ny, sedí vždy na dvou židlích. Jedna je vinice a druhá je 
sklepní hospodářství. A teď po svatém Martinovi již se-
díme právě na té druhé židli.  Na svátek svatého Martina, 
11. listopadu, jsme také zahájili první vzájemné pracovní 
degustace nových vín ročníku 2022. Již nyní je na mla-
dých vínech znát dobrý ročník zejména v aromatice vín.  
I když popsaná situace našich vinařství vypadá optimis-
ticky, je však dost i toho co nás trápí. Největší problém 
pro vinohrady, ale i pro celé zemědělství, je voda. Podle 
souhrnu meteorologické stanice, kterou mám ve vinici, 
napršelo za celý rok, tedy od 1. ledna 2022 do dnešního 
dne (15. listopadu) celkem 280 milimetrů vody. To je hlu-
boko pod potřebný stav a dlouhodobý průměr. Pro vinice 
by bylo dobré alespoň 500 až 600 milimetrů vody za rok. 
Na tomto bude mimochodem také závislý výše popsaný 
způsob hospodaření ve vinicích. Až příští léta ukáží, jak 
se na vinicích projeví takové vláhové deficity jako tento 
rok. Dalším nepříjemným vlivem pro naše vinařství je 
enormní navýšení cen postřiků, hnojiv a také, někdy až 
několikanásobné, ceny vinařských materiálů.
Jsem optimista a snažím se také v tom duchu svoje člán-
ky končit. Tentokrát udělám výjimku a připojuji foto-
grafii toho, co se může také vinařovi přihodit. Bohužel 
to zapadá do předchozího, optimismus postrádajícího, 
odstavce. 
Stalo se v úterý 25.října 2022 mému kamarádovi, vinaři.



IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ číslo 3 / 2022

09

LUKOSTŘELECKÉ ZPRÁVY

Na nové ivaňské lukostřelnici trénuje aktuálně pravidel-
ně 8 dětí. Tréninky probíhají každou neděli od 9:00 hod. 
Sezona nám končí 4. prosince, poté se k venkovní lu-
kostřelbě vrátíme v březnu. Zimní tréninky budou opět 
probíhat v hale v Modřicích. Před ukončením venkovní 
sezony nás čeká ještě výprava do areálu s 3D terči v Po-
hořelicích. V sezoně 2023 plánujeme rozšířit venkovní 
tréninky v Ivani, kromě neděle o další den. Během pra-
covního týdne se budeme potkávat u tréninků také ve 
středu od 17:00 hod.

Marek Holzman

rý vítr přímo řeže do obličeje. Plášť a kožich i srstěné vá-
lenky ještě neproniká, je asi – 23° C pod nulou. Napínáš 
zrak i sluch chtěje viděti dále do tmy. Posloucháš bedlivě 
každému šelestu. Mám chránit celou budovu před napa-
dením a poškozením, zároveň jsi jako rozvědka stanice 
by nehrozilo posádce překvapení. Teď je sice po magist-
rále dosti klidno, ale v úplnou nečinnost band nemůže se 
věřiti. Je potřeba velké opatrnosti, kdy naše části posou-
vají se na východ, by doprava nebyla zadržena.
Čepici pevně stáhneš na uši a přecházíš před okny našeho 
strážního domku. Oknem vidíš silnou zář ohně, topí se 
v peci. Myšlenky tvé daleko zaletí k západu. Vždyť dnes 
štědrý večer a ty takhle ho trávíš. Pátý štědrý večer co jsi 
ho neslavil u rodného krbu. Jak hořko ti je, když vzpome-
neš na ten svůj štedrý večer. Můžeš-li ho nazvati štědrým 
večerem? A čím je ti štědrým? No, je štědrým, ale maceš-
sky štědrým, zimou a chladem v srdci, nudou, tesknotou 
a mučivou nečinností. Vzpomínáš domova, jak v teple 
všichni pohromadě slaví dnes štědrý večer, jak se všichni 
radují, že jsou pohromadě. Snad také na tebe vzpomínají, 
snad po straně uroní i slzičku. Vždyť nemůže být, že by 
na tebe již zapomněli, že odvykli již po dlouhé době na 
tebe myslet. Vždyť já myslím na ně každodenně ba něko-
likrát za den. Každého jako bych viděl a slyšel jak kdysi, 
kdy ještě byl jsem mezi nimi. Co bych dal za to, kdybych 
mohl aspoň na minutku si domů zaletět, podívat se na 
všechny, promluvit. Snad kus života bych dal za to, ne-
boť ještě dnes nemůžeš tvrditi, že přijdeš. Dnes jak bys 
ses cítil šťastným, kdybys aspoň několik němých řádků 
dostal z domova. Četl bys a zase četl, chtěl bys vyčísti i co 
tam néni. A zatím ten krutý osud nedopřeje ti ani toho 
kousek popsaného papíru z domova, již skoro tři roky. 
Divně je ti u srdce, nemáš ani tušení jak to doma vypadá. 
Obáváš se, že to tam tak néni jak jsi si to teď představoval. 
Vždyť četl jsi o nemocích, epidemiích i hladu, který i u 
nás zuřil. Snad …. A dál bojíš se mysliti.. Sám lekáš se této 
myšlenky, jak vkradla se ti před oči. Aby nelítostná smrť 
vyrvala snad někoho z kruhu rodiny a ty se více s ním ne-
shledal. Hledíš zapuditi tuto myšlenku, těšíš se, že to tak 
jistě néni. Než nové a nové myšlenky přelétají ti před zra-
kem, znepokojují tě. Jako balvany padají ti na prsa, cítíš 
tu tíseň a nevolnost. Cítíš, jak jsi osamocený a nešťast-
ný. Marně napínáš zrak do tmy a posloucháš. Myšlenky 
opustí tě na okamžik a zase vkrádají se ti před zrak divné 
obrazy. Zdá se ti, že jsi již úplně opuštěný, zapomenutý. 
Zde, daleko v sibiřské pláni, kde vidíš jenom sněh, všech-
no cizí, tak chladné, žádnou známou tvář, žádný známý 
hlas. Na domov vzpomínáš jako na pohádku. Pochybuješ, 
že se ti jednou splní, že zase tam přijedeš. Na mysli tane 
ti jen slovíčko „snad“, snad přiblíží se ten okamžik, kdy 
uvidíš tu svou rodnou vísku, jak zabuší ti srdce radostí, 
až sáhneš na kliku u dveří a obejmeš své drahé. Zdá se ti, 
že je teplejší i ten oheň v peci, že nějak živěji hoří. S úst 
vyrve se ti: „Snad to přece bude“. 
Na náspu vidíš změnu a ty jdeš do strážnice, zdá se ti, že 
brzy tě nějak vyměnil.
Zaozernaja 25.XII.19

 Článek do Ivaňského zpravodaje připravila 
Helena Graclová, pravnučka Františka Čady.

p. Čada s rodinou
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INFORMACE PRO OBČANYMAS PODBRNĚNSKO

DRAKIADA

mobilní pošta v Ivani je v provozu od 3.10. do 23.12.2022, 
a to v lichý týden od 8:15 do 9:00 hodin, v sudých týdnech 
od 14:15 do 15:00 hodin

nové jízdní řády budou platit od 11.12.2022

kvůli stavbě nového kulturního domu bylo zrušeno sta-
noviště kontejnerů u obecního úřadu, nové stanoviště je 
umístěno u firmy Agroproduct, poblíž sběrného dvora

MUDr. Hana Krchňavá – nové telefonní číslo:776 670 996

Knihovna v Ivani je od listopadu otevřená každý čtvrtek 
od 16:00 do 19:00 hod

Pomoc s vyřízením dotace z Nové zelené úsporám na 
MAS Podbrněnsko

Vážení občané,
možná jste v polovině listopadu v médiích zaregistrovali 
zprávu o novém dotačním programu Nová zelená úspo-
rám Light. Na MAS Podbrněnsko budeme k tomuto no-
vému dotačnímu programu od konce listopadu posky-
tovat poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci 
pro obyvatele na území naší MAS. Dotace a pomoc je ur-
čena pro osoby ve starobním nebo invalidním důchodu 
a osoby pobírající příspěvek na bydlení, které jsou záro-
veň (spolu)vlastníky rodinného domu nebo trvale obyd-
leného rekreačního objektu (typicky chaty). Ti můžou 
dosáhnout na dotaci na úsporná opatření jako je zatep-
lení fasády, střechy, stropu nebo podlah či výměna oken 
nebo dveří. Dotace bude ve výši až 150 000 Kč. Žadatele 
o ni budou moci žádat v jakékoliv fázi realizace opatření, 
tedy před, během nebo až po nákupu vybraných opatře-
ní. Hlavní roli bude hrát důvěryhodná fotodokumenta-
ce před a po provedení vybraných úprav. Rádi Vám tak 
v současné nelehké situaci pomůžeme s procesem, který 
Vám bez zbytečných komplikací umožní rychle a efek-
tivně zajistit dlouhodobé úspory na energiích a zároveň 
částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu. Při-
pravené budou i materiály, které Vám usnadní cestu do-
tačním procesem. Ty naleznete u nás nebo na obecních 
úřadech ve Vašich obcích. Nebojte se tak na nás obrátit.
Více informací se dozvíte na naší stránce podbrnensko.
cz/nzu-light, na stránce Státního fondu životního pro-
středí ČR novazelenausporam.cz/nzu-light, nebo nás po 
předchozí domluvě navštivte v naší kanceláři na adrese 
Brněnská 2, Pohořelice. Kontaktními osobami, na které 
se můžete obrátit jsou:
Mgr. Anna Kalandrová (kalandrova@podbrnensko.cz, 
722 983 522) a Mgr. Martin Braun (braun@podbrnensko.
cz, 702 282 366)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nejmladší občánci
Nela Skalníková

Výročí a jubilea
Eva Lízalová  87 let
Květoslava Novotná  86 let
Julia Příhodová  85 let
Libuše Otáhalová  80 let

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hod-
ně zdraví a osobní spokojenosti a pohody.

Poznámka redakce:
Uvádíme jubilanty, kteří slaví 80. a 85. a výše narozeniny, ale 
rádi popřejeme i dalším oslavencům, stačí kontaktovat něko-
ho z redakce. Zveřejníme gratulace ke všem životním výročím.

Zemřeli:
Božena Niklová
Alois Klement

Pozůstalým vyslovujeme úpřimnou soustrast.

Statistika: ke dni 18.11.2022  v obci Ivaň zaevidováno 753 občanů.

PF REDAKCE

PF 2023

Krásné Vánoce, prožité v klidu a pohodě 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spoko-
jenosti všem čtenářům našeho občasníku, 
přeje redakce.

Za všechny děti, žáky a zaměstance
školy vám přejeme Vánoce prožité

v radosti a pokoji, pevné zdraví
a vše nejlepší do nového roku 2023

   
Základní a mateřská škola Ivaň

MALÍ FOTBALISTÉ V ZIMĚ NEZAHÁLÍ

V podzimních a zimních měsících se hráči ani trenéři 
nenudí a stále se udržují ve formě. 
Od 5. 11. 2022 každou sobotu jezdí naši nejmenší (mladší 
a starší přípravka) do sportovní haly v Žabčicích, kde se 
účastní tradičního zimního halového turnaje pro děti ve 
věku 6 – 11 let „O pohár starosty obce Žabčice“. Koná se 
díky velké podpoře ze strany obce Žabčice a potrvá až do 
4. 3. 2023.
Dále jezdí trenéři s dětmi do nové sportovní haly v Přibi-
cích. Přípravka trénuje v odpoledních hodinách v úterý 
a žáci ve čtvrtek. 
A v neposlední řadě se mohou děti každou středu od 
14:30 hod do 15:30 hod (děti ve věku 8 - 10 let) a od 15:30 
hod do 16:30 hod (děti ve věku 6 - 8 let) v místí školní 
tělocvičně účastnit míčových her, které nejsou jenom 
o fotbale.
Pokud byste měli zájem vaše dítě trochu přes zimu za-
bavit a dát mu možnost naučit se hrát fotbal společně 
s místními dětmi, tak se určitě nebojte oslovit kohokoliv 
z trenérů nebo vedení TJ Sokol Ivaň. Budeme rádi, když 
nám pomůžete rozšířit řady malých sportovců.

Iveta Ritterová

Děkujeme všem, kteří jste poslali 
článek, nebo přispíváte pravidelně,
bez vás by Ivaňský zpravodaj 
prostě nebyl

redakce


