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Usnesení č. 24/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště pro obec Ivaň.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Léto, prázdniny a dovolené strávila většina z nás v relativní
pohodě. Ivaňské ženy stačily uspořádat „Babské hody „ a chasa
tradiční Bartolomějské. Povolení obou akcí provázely obavy,
zvlášť potom, co jsme slyšeli, že v některých obcích od úmyslu
uspořádat tyto tradiční slavnosti upustili. Ženám i chase patří
díky za perfektní organizaci a dodržování potřebných epidemiologických pravidel. Stárkám a stárkům pak zvlášť za přípravu
a pořádání hodů a udržování této tradice v obci.

Usnesení č. 25/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemku parc.č. 1831/3,
1831/4, 2010/148 a 3401 v k.ú. Ivaň a Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. UZSVM/BBV/4467/2020-BBVM, a to pozemků pozemková parc.č. 1831/3, 1831/4, 2010/148
a 3401 v k.ú. Ivaň, obec Ivaň z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce Ivaň.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

S nástupem dětí do škol se virus znovu rozšířil a omezil život v celé republice a tedy i v naší obci. Žáci základní školy se
vzdělávají distančně . Je třeba zdůraznit, že zavedení distanční
výuky pedagogický sbor pod vedením paní ředitelky zvládá příkladně. Chtěla bych paní ředitelce poděkovat, že přípravu na
tento způsob výuky nepodcenila, škola je vybavena potřebnou
technikou a dostatečným množstvím notebooků. Také rodiče se snaží zvládnou novou roli podle svých možností. Právě
dospělí si mají možnost uvědomit, že právě teď učíme svým
příkladem své děti jak se mají chovat, když je nedobře. Všichni
doufáme, že se děti vrátí do škol co nejdříve.

Usnesení č. 26/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku
parc.č.480/40 v k.ú. Ivaň za pozemek parc.č. 480/47 v k.ú. Ivaň s doplatkem rozdílu výměry.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na pozemek parc.č. 480/7 v k.ú. Ivaň.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Na obecním úřadu ztěžují zavedená pravidla nouzového opatření možnosti komunikaci s ostatními orgány veřejné správy,
většinu dokumentů musíme převádět do elektronické podoby
a tak i zasílat. Je to trend, na který si budeme muset stejně jako
naše děti zvykat. Paradoxně zřejmě uspíší elektronizaci veřejné správy. Distanční přístup je v současné situaci nezbytný
a možná posune společnost dopředu minimálně v používání
moderních technologií.

Usnesení č. 28/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku parc.č.
124/2 v k.ú. Ivaň
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 29/2020
ZO schvaluje Smlouvou o zřízení věcného břemene č. HO014330061135/001
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Přejme si, abychom nadcházející advent, stejně jako vánoční
svátky, prožili v klidu, porozumění a zdraví, mezi svými blízkými a přáteli.

Usnesení č. 30/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:HO-014330061506/002.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Ivana Macková

Usnesení č. 31/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1030059690/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností EON.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce Ivaň
starostka obce
Ivana Macková
místostarosta obce
Petr Lang
členové zastupitelstva Michal Bradáč
Helena Graclová
Hynek Holánek
Martina Klaková
Zdeňka Laštovičková
Jan Gebauer
Martin Rybecký

Usnesení č. 32/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti v rámci stavby vedené pod označení „16010-058267 VPIC
Ivaň – Objekt kulturního zařízení“.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 33/2020
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vyvolat jednání s firmou
CETIN, a.s..
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

REDAKČNÍ RADA
Hana Soukalová
Zdeňka Laštovičková

Olga Baštrnáková
Ilona Matulová

Korektura textu

Věra Subotová

číslo 3 / 2020

Usnesení č. 34/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného Automotoklubu
pana Růžičky a to o 2/12 částky.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 35/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do „Solidárního systému financování sociálních služeb obcemi na území ORP Pohořelice pro
rok 2021, navrhovanou podobu minimální sítě sociálních služeb na r.
2021 včetně možné maximální výše finančních částek, která pro obec
Ivaň činí 46.763,-Kč.“
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 22/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený doplněný program zasedání.
Hlasování: pro: 8 proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 36/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darování žlutých
nádob na plastový odpad
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 23/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
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Už druhý týden si ve třídě užíváme zábavu, ale také se už začínáme
i učit a snažíme se dodržovat třídní pravidla. Líbí se nám naše nové
učebnice.
Už se těšíme, až budeme umět všechna písmenka a číslice.

AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Koronavirová opatření značně prodloužila řízení týkající se povolení
stavby kulturního domu. Všechny podklady už jsme doplnili a 19.11.
vydá stavební úřad územní rozhodnutí. Poté projektant dokončí dokumentaci pro stavební povolení a požádá o vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace bude rozpočet stavby. Podle něj se připraví finanční analýza projektu, tj. kolik vlastních prostředků, příp.
úvěru budeme potřebovat. Pokud budou vypsány dotace na tento typ
staveb, budeme se určitě o poskytnutí dotace ucházet.
Dobrou zprávou je, že Krajský úřad Jihomoravského kraje zamítl
odvolání Povodí Moravy proti povolení vypouštění odpadních vod
z čistírny do řeky a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Pohořelice.
Obec tedy nemusí investovat do technologie na odbourávání fosforu. Máme objednáno nové dmychadlo, ale dodávka se kvůli známým
opatřením protáhla.
Během září a října se budoval vodovod do kasáren. Každý týden se
konaly kontrolní dny. Stavba je před dokončením. Probíhají tlakové
a bakteriální zkoušky a příprava kolaudace.
Abychom mohli v budoucnu čerpat dotační tituly musíme investiční
projekty připravit. Anketa, týkající se úprav ulice mušovské, zájem
občanů potvrdila. Proto necháme zpracovat studii, se kterou následně obyvatele této části obce seznámíme a jejich návrhy a připomínky
v projektu zohledníme. Zadáme úpravu projektu dešťové kanalizace
kolem hřiště tak, abychom mohli vybudovat živičnou komunikaci.
Také chceme připravit projekt vodovodu a komunikace mezi Agroproductem a novými domy, aby na tomto úseku byl rovněž živičný
povrch. Pokračují projekční práce na chodníku na ulici do Vranovic.
Od příštího roku má platit nový zákon o odpadech, který počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu
z dnešních 500,- Kč za tunu až na 1850,- Kč. V současné době chybí
vyhlášky, které stanoví, co bude legislativa považovat za „využitelné
odpady“. V případě, že v r. 2021 splní obec separační cíl 55 % bude
platit za komunální odpad jako za zbytkový. Jak toho ale dosáhnout?
Motivovat přímo domácnosti, rodinu nebo jednotlivého občana? Již
nyní je možno předpokládat postupné zvyšování cen „skládkovného“.
S tím bude obec muset pracovat při sestavování obecního rozpočtu
na příští rok. Abychom potřebných parametrů dosáhli, budeme muset připravit další místa pro kontejnery. Někteří občané však nedodržují ani nastavený systém třídění. Např. 4.11. byl v kontejneru na
plast u obecního úřadu televizor, v kontejneru na nápojové kartony
se pravidelně po víkendu objevuje taška s odpadem z domácnosti.
STKO však takto znehodnocený odpad hodnotí jako směsný a podle
toho jej zpoplatní. Jeden nezodpovědný občan obsahem svého koše
z domácnosti zkazí snahu ostatních občanů.
Příprava rozpočtu a hospodaření obce v příštím roce tedy nebude
jednoduché. Nikdo nedokáže při současné hospodářské situaci předvídat daňové výnosy státu a tím i obcí. Obec se musí této situaci přizpůsobit a plánovat výdaje uvážlivě.
Ivana Macková

Pozor žáci prvňáci,
co teď máme na práci!
Sešit mírně nakloníme
a rovně se posadíme.
Pravá, levá, z rukou stříška,
vejde se tam pampeliška.
A co hlavu, kam ji dáš?
Hlavu pěkně narovnáš.
Nohy opřeš, do podlahy,
ať máš pevné rovné tahy
a s lehkostí motýlí,
řádka bude za chvíli.
Jana Jičínská
třídní učitelka

Tak to jsou oni. Prvňáčci roku 2020.

Baví nás se učit v lavici i na koberci.

TAK SE NÁM VRÁTILA ZASE ONLINE VÝUKA
Od středy minulého týdne učíme opět distančně. Tentokrát v jiném
programu: Microsoft Teams.
Připravovali jsme se na toto opatření již na konci minulého školního
roku a v září. Na starost si tento úkol vzala p. uč. Jana Jičínská pod
vedením ředitelky školy.
Každý žák dostal svou přihlašovací adresu. To jsme ještě netušili, jak
brzy je budeme potřebovat.
Od MŠMT jsme dostali nové notebooky pro učitele a již od minulého
roku 20 tabletů pro žáky.
Vyzbrojení technikou a trpělivostí jsme mohli začít. Žáci, kteří neměli doma PC nebo tablet, si je mohli vypůjčit ze školy.
Od svých učitelů dostali rozvrh na online výuku a podle něho se setkáváme. Máme pravidla, která se musí i při distanční výuce dodržovat. Snažíme se, někdy je však technika silnější než my a dělá si
chvílemi, co chce. Pomalu však začínáme být sehraní.
Žáky učíme pomocí prezentací, testů, kvízů, sdílením souborů a vypracovaných pracovních listů.
Tato výuka je náročná pro učitele, žáky a také rodiče. Chci vám poděkovat, že nám pomáháte. Bez vás bychom distanční výuku nezvládli.
Budeme vás potřebovat ještě určitě dlouho. Držím nám všem pěsti,
abychom tuto nevlídnou dobu zvládli.
Na shledanou v lepších časech.
Věra Subotová třídní učitelka

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN, TÝDEN, MĚSÍC

1. 9. 2020 – 30. 9. 2020.
Na první školní den prvňáčkům pršelo štěstí, proto jsme měli slavnostní zahájení v tělocvičně. Tento den byl zvláštní i v tom, že nemohli ukázat svým rodičům, v jaké třídě se budou učit (hygienické
opatření).
Paní ředitelka prvňáčky i rodiče přivítala a paní učitelka jim předala
pamětní list. Třídu jim samozřejmě ukázala, aby věděli, kam druhý
den přijít.
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JAK TO VYPADÁ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PO PRÁZDNINÁCH?

DOPRAVNÍ DEN V IVANI 9.10. 2020
To se nám to jezdilo, když sluníčko svítilo.
Pochvalu jsme dostali, že jsme značky poznali.
Po přechodu jsme chodili, vlevo, vpravo hleděli.

Na září jsme se všichni moc těšili, co nás čeká nového v naší
školičce. Paní učitelky nám totiž vždycky připraví nějaké to překvapení. Naše školička má zase dvě třídy: velké Bobule, kde jsou „staršáci“ a malé Bobulky, tam jsou zase ti nejmenší. Dokonce máme novou paní učitelku Veroniku, je moc hodná. A od října za námi chodí
v pondělí a ve středu paní asistentka, teta Vlaďka. A co jsme už ve
školce zažili? Hned první týden pro nás a naše rodiče paní učitelky
vymysleli „Sportovní seznamovací odpoledne“. Bylo to super, sluníčko svítilo a my jsme společně s rodiči absolvovali různě náročné překážkové dráhy. Nakonec jsme se všichni společně přetahovali a zjišťovali, kdo má nejsilnějšího tatínka. Moc jsme se všichni nasmáli.
V září jsme měli první projektový den. Navštívila nás „Bylinková víla“, která s námi strávila celý den. Naučila nás rozpoznávat
bylinky. Řekla nám, která bylinka na jakou neduhu je. Hrála s námi
květinové hry. Dokonce po obědě uvařila meduňkový čaj a přečetla
pohádku. My víme, že to byla velká kamarádka paní učitelky Máty,
ale nebudeme jí to říkat, aby měla radost, že si myslíme, že tato víla
bydlí u staré čerpačky pod velkou vrbou.
V druhém projektu „Stavitelé mostů“ jsme se dozvěděli, jak
se staví mosty. Kde máme Karlův most a kdo ho postavil. Vyzkoušeli
jsme si, co na vodě plave a co klesne na dno.
V září jsme prožili ještě jednu krásnou aktivitu. Protože
bydlíme v kraji vinohradů, navštívili jsme vinný sklep rodinného vinařství Holánek. Pan Jiří Holánek, tatínek naší Sáry, nás provedl po
celém sklepě a vyprávěl nám, jak se takové víno vyrábí. Bylo to velmi
zajímavé a my mu za to moc děkujeme.
Na začátku října jsme mohli absolvovat poslední výjezdovou aktivitu, protože pak se všechno zpřísnilo. Opět nastalo covidové opatření, které nám narušilo veškeré aktivity ve školce. Než si
začneme stěžovat, tak vám prozradíme, kde jsme byli. Velké Bobule
se školáky prožili další projektový den. Navštívili ekologické centrum
Lipka. Tam jsme teda prožili super dopoledne. Dozvěděli jsme se
všechno o životě včel a poznali nové paní učitelky Včelky. A pak se vše
zpřísnilo. Divadlo nepřijelo za námi do školky, s rodiči jsme nemohli
uspořádat další super odpoledne a nakonec nám nepustili školáky do
školy. Takže teď jsme ve škole úplně sami. Jasně, sami né, jsou s námi
paní učitelky, paní kuchařky a paní uklízečky. Bez nich by to přece
nešlo. Tak si děláme různé aktivity ve školce. Třeba zrovna v říjnu
máme měsíc plodů podzimu. V jablíčkovém týdnu jsme si upekli výborný štrúdl. Byl tak dobrý, že nezbylo ani pro paní kuchařky. Nejvíce nás však bavila ochutnávka. Přinesli jsme do školky různé druhy
ovoce a zeleniny, hráli jsme si na obchod, poznávali jsme tyto druhy
a nakonec vše ochutnávali. Víte, jak je těžké určit, co je ovoce a co
zelenina? My už to víme a dokonce známe jak vše chutná, kde to roste
a na jaké písmeno to začíná. Než se s vámi milí čtenáři rozloučíme,
prozradíme vám, že jsme se přihlásili do „Soutěže s Domestosem“.
Hygiena je v této době ještě více důležitá, než byla. Proto se všichni
opatrujte a určitě společně covid porazíme. My se ho ve školce nebojíme.
Vaše Bobule a Bobulky

Alena Šťastná
třídní učitelka

CANISTERAPIE
Dne 1. října jsme se ve školní družině seznámili s canisterapií. A to
nejen teoreticky, ale i prakticky se speciálně cvičeným labradorem.
Paní na invalidním vozíku předváděla žákům, jak pes reaguje na povely, co všechno umí, s čím ji pomáhá a hlavně je naučila, jak se mají
chovat k cizím psům a jak reagovat při útoku psa. Dozvěděli se spoustu zajímavostí a z besedy byli nadšeni.
Za ŠD Milada Manková
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ZŚ V ROCE 2020 - SHRNUTÍ UDÁLOSTÍ

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

V letošním roce se v naší základní a mateřské škole událo mnoho důležitého. Ráda bych se s vámi o to podělila tímto shrnutím.
Celé druhé pololetí šk. roku 2019/20 narušilo uzavření škol v rámci
tzv. první vlny epidemie SARS Covid 19. Toto přerušení jsme vyřešili
on-line výukou a s dětmi jsme se přes obrazovky notebooků a tabletů setkávali pravidelně. Vlastně jsme měli rozvrh hlavních předmětů
a podobný provoz jako ve škole (včetně domácí přípravy a zkoušení).
V této době také proběhl zápis žáků do školy i školky. Tento významný okamžik si děti se svými rodiči nemohly slavnostně užít. Vše proběhlo pouze on- line.
I když jsme doufali v kratší dobu, návrat žáků do škol se konal až
v polovině května. Tento návrat byl podmíněn hygienickým a provozním omezením. A tak i když jsme měli naplánovanou spoustu akcí,
většina nemohla být realizována. Děti prakticky přišly o všechny výjezdy ze školy. Nemohly být veřejné akce, zrušily se kroužky a omezil
vstup dalších osob do školy. Ale na dětech nás nejvíc těšilo to, jak rády
ve škole jsou, jak si společně užívají výuku i volný čas s kamarády.
Přesto se nám podařily zrealizovat dvě významné akce. Na dlouhodobou realizaci projektu Lokomoce, kde jsme pilotní školou, se
přijeli podívat zástupci národní sportovní agentury v čele s panem
Hniličkou. Jako druhou návštěvu k tomuto projektu jsme přivítali zástupce z ministerstva zdravotnictví a Jihomoravského kraje.
Uzavření školy jsme využili k menším opravám. Už na jaře jsme dokončili obložení jídelny a její vymalování. V tělocvičně školy byla
vyměněna všechna světla, včetně bezpečnostních krytů. Přes prázdniny jsme pokračovali velkou rekonstrukcí – výměnou starých topných těles a částí rozvodů téměř v celé budově školy. Tato výměna
byla spojena i s částečným vymalováním tříd a chodeb včetně celé
tělocvičny. I přes náročnou přípravu a úklid byla na konci srpna budova opět nachystaná na nový školní rok 2020/21.
I ten se nese v daných omezeních kvůli epidemii. Tradiční slavnostní
zahájení jsme proto plánovali venku, aby se mohli zúčastnit i rodiče
a veřejnost. Bohužel toto nám zhatilo počasí.
Omezení je i ve výuce, družině, pohybu osob a setkávání se mezi žáky
školy. Přesto se nám podařilo zrealizovat několik vzdělávacích akcí
– výjezd do přírody: na Lipku – Jezírko a ve škole canisterapii. V MŠ
2 projekty: polytechniku a bylinkovou zahradu.
Na škole jsme nastavili také kroužky tak, aby se děti minimálně míchaly
a vedli je pouze zaměstnanci školy. Zatím proběhlo pouze pár hodin …
V neposlední řadě jsme intenzivně pracovali na systému komunikace rodičů se školou a propojením možné online výuky. Zvolili jsme
Microsoft office a všichni žáci naší školy dostali svoje účty: Outlook
poštu pro rodiče a Teams – pro výuku. Ani jsme nečekali, že to bude
tak brzo potřeba. Dnes už máme za sebou několik dní výuky opět
on- line ….
Velmi mne těší aktivní přístup všech zaměstnanců školy ke stále se
měnící a nejisté situaci. Také velmi oceňuji podporu z obce, jako zřizovatele, při realizaci všech oprav a rekonstrukcí. Ráda bych za to všem
poděkovala. A na závěr také rodičům , kteří s námi procházíte touto
nelehkou dobou a podporujete vzdělávání vašich (i našich :) dětí.
Lenka Koubková
ředitelka školy

V knihovně po více než 40 letech ukončila své působení paní Jana
Koubková. Knihovnu převzala Petra Lízalová. Paní Koubková novou
knihovnici zaučuje a vydatně pomáhá v chodu knihovny. Na internetových stránkách www.knihovnaivan.webk.cz můžete sledovat novinky v knihovně nebo v sekci online katalog si najít knihy k zapůjčení
dle svých představ. Také můžete využít e-mailovou adresu: knihovnaIvan@seznam.cz k nápadům a připomínkám. Otevřeno je v pátek
od 17:00 do 19:00 hod. /v současné době z důvodu opatření vlády zavřeno/. Zveme všechny obyvatele Ivaně k návštěvě. Máme spoustu
knižních novinek, ale i časopisů pro děti i dospělé.
Petra Lízalová

BARTOLOMĚJSKÉ HODY
Nejdůležitější společenskou událostí u nás v Ivani jsou hody. Slavíme
je nejbližší neděli na svátek patrona místního kostela sv. Bartoloměje.
V letošním roce to vyšlo na 23. srpna. V pátek, po postavení máje, se
zábava i díky dobrému počasí velice vydařila. K tanci a poslechu nám
letos zahrál DJ Lukas. Jindy hlavní sobotní večerní zábava za doprovodu slovácké dechové hudby Skoroňáci z důvodu deštivého počasí
nedopadla úplně nejlíp. Lidí přišlo z pochopitelných důvodů o dost
méně než obvykle. Přesto jsme se snažili udělat zábavu jak má být
a vydrželi přes půlnoc. Výborně proběhla celá neděle, kdy se počasí umoudřilo. Již odpoledne se sešlo hodně hostů, kteří vydrželi ve
velké míře až do noci. V podvečer jsme zatancovali s dětmi tradiční
Moravskou besedu a nově stárci zaverbovali – i kalhoty rupaly. Dle
reakcí sledujících měli všichni velký úspěch. Škoda jen, že se nepodařilo připravit vystoupení i s malými dětmi z důvodu malého zájmu.
Oproti minulým létům k nám přijelo více přespolních stárků. Např.
z Pohořelic, Přibic, Rajhradu, Vranovic, Velkých Bílovic a Charvátské
Nové Vsi. Jsme rádi, že jsme akci mezi dvěma omezeními kvůli coroně uskutečnili a děkujeme spoluobčanům za účast a podporu při
udržování starých tradic. O tom, že se to daří, svědčí našich 16 párů
stárků a zástup dětí i dospělých v krojích.
Anna Gebauerová

SBĚR PAPÍRU
Jako již každý rok je naše škola přihlášena v soutěži ve sběru druhotných surovin.
Sbíráme:
kartony – karton šedý, hnědý, vlnitý i hladký
časopisy
noviny
letáky
knihy bez tvrdých desek a počítačové sjetiny
Škola, která nasbírá nejvíce materiálu v přepočtu na jednoho žáka,
získá peněžitou odměnu ve výši 8.000,- Kč. Dále jsou pak odměněni
i nejlepší sběrači (žáci) hodnotnými cenami.
Žádáme spoluobčany o součinnost na tomto projektu. Nepotřebný
papír je možno uložit do kontejneru v prostorách školního dvora.
Děkujeme za jakoukoliv pomoc.
Milada Manková a žáci ŠD
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SVATOJAKUBSKÁ POUŤ DO MIKULOVA
Pouť - symbolická cesta, která má být iniciačním aktem a úkonem
odevzdání se za účelem návštěvy určitého poutního místa. Pouť může
být silným zážitkem, především když je to ve společnosti dobrých lidí.
Součástí poutě bývá zpěv i modlitba, která dokáže člověka silně spojit
nejen s Bohem, ale i s okolní krajinou a v neposlední řadě i sám se
sebou. Bylo a stále je tradicí, že se každý rok na svátek svatého Jakuba, který byl jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista, vydávají farníci
z naší farnosti na pouť do Mikulova. Letos vyšel svátek na sobotu 25.
července 2020. V tento den jsme se tak stali alespoň na krátký úsek
poutníky na cestě po jedné z poutních tras vedoucích do španělského
Santiaga de Compostela k hrobu svatého Jakuba staršího. V České republice je celkem šest tras, které jsou součástí evropské sítě poutních
tras do španělského Santiaga de Compostela, jedna z tras – tzv. Moravskoslezská, vede z Opavy, přes Brno, Nosislav do Mikulova. Svatojakubská cesta je dokonce od roku 1993 zapsaná na seznam světového
dědictví UNESCO. V rámci pěší pouti jsme se tak mohli přidat na moment k tisícům poutníků, kteří tuto cestu každý rok absolvují. Symbolem svatojakubské cesty je svatojakubská mušle, původ tohoto symbolu je v legendě, podle níž portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště,
kde kotvila loď, jež přivezla ostatky svatého Jakuba do Španělska. Když
jeho kůň viděl podivuhodný a světlý třpyt, který dopadal z hvězd na
apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil do vody a vzal s sebou do
hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni
úžasu viděli, že jeho tělo je zcela pokryto svatojakubskými mušlemi.
A i my, jakožto poutníci, jsme obdrželi do tzv. kredenciálu, poutnického pasu, razítka mušlí za odchozené kilometry. Příjemným zpestřením
byla i neplánovaná účast na zahájení Babských hodů v Dolních Věstonicích, kde nás přivítala překvapená paní starostka. Myslím, že pro
všechny zúčastněné farníky to byl den, který si velmi užili a který byl
plný silných zážitků a všichni doufáme, že bude možné zopakovat tuto
pouť i v následujícím roce.
Eva Lásková
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MARIÁNSKÁ POUŤ DO VRANOVA U BRNA
V neděli 20. září se naše farnost s otcem Jaroslavem, vydala na pěší Mariánskou pouť do Vranova u Brna. Jeli jsme po obědě vlakem z Vranovic
do Brna – Česká. Tady jsme vystoupili a pěšky putovali do Lelekovic.
Odtud se nám naskytl pěkný výhled na Brno a okolí. Pokračovali jsme
lesem, kde byla obnovena Sedmiradostná poutní cesta Panny Marie
s kapličkami. U každé kapličky jsme se zastavili a pomodlili.
Vranovský kostel je zasvěcený Panně Marií a v tomto roce má výročí
780 let. Uvnitř má nově opravené fresky.
Mše svatá se sloužila na nádvoří s novoknězem Martinem Mokrým. Po
mši svaté, novokněžském požehnání a po prohlídce kostela jsme se vydali na zpáteční cestu. Vraceli jsme se pohádkovým lesem, který místy
připomínal prales. Cesta vedla z kopce až do Adamova na nádraží.
Celý den nám přálo pěkné počasí a všichni jsme se vrátili v pořádku
domů.
Marie Bobková

BITVA U DOLNÍCH VĚSTONIC
Z DÁVNÉ HISTORIE

MOJE PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Začátkem srpna jsem měla první svaté přijímání v Ivani. Moc jsem se
na to těšila.
Bylo to pro mě jako nový začátek do života. Bylo to úžasné poprvé
sedět u Ježíšova stolu.
Oslava byla pěkná. Pozvala jsem všechny příbuzné a kamarády. Celý
den se velmi povedl.
Hrála jsem si s kamarády a nevěděla jsem, s kým si mám hrát prvně.
Byl to ten nejhezčí den v mém životě.

Z dávné historie - Bitva u Dolních Věstonic a Strachotína
Na bojišti zůstal pach krve a mrtvol a šířil se nad Petrovou loukou. Co
tomu předcházelo?
Římský císař a český král Matyáš Habsburský umírá a po něm vládne
Ferdinand II. Rebelující české a moravské stavy však odmítají nového
panovníka uznat za svého pána. Jejich vojska v čele s Matyášem Thurnem vyrážejí k Vídni a požadují uznání svých práv a svobod. Nový
panovník je ale jiného názoru. Povstání chce zlikvidovat silou. Na jeho
rozkaz se v červenci 1619 od císařské armády Buguoyovy odděluje
8 tisíc vojáků. Jejich vojevůdce Dampierre se s nimi vydá na Moravu.
Šíří strach, kam přijdou, tam loupí a vraždí. Bylo vypáleno čtyřicet
obcí, například Hrušovany nad Jevišovkou a Vlasatice a táhnou dál na
Mikulov. V Hrušovanech je v kronice zaznamenán příběh, kdy císařští vojáci vtrhli do jednoho stavení rovnou do chléva, kde kromě pár
slepic a kozy narazili na prase. Sedlák prosil: „Nechte ho, jsme chudí
a máme pět dětí.“ Žena před vojáky padla na kolena, prosila je, ale voják
se jí vysmál: „Buď ráda, že vás nechám naživu.“ Majitel drnholeckého
panství Fridrich z Tiefenbachu a Velen ze Žerotína se rozhodli řádění
císařského vojska zastavit. Jejich oddíly rychle táhnou k Věstonicím, císařské vojsko se ale přepadením vyhnulo. Řádí v Dolních Věstonicích,
rabuje domy. Fridrich Tiefenbach shromáždil 3 600 mužů a dalších
1300 doplnil Ladislav Velen. Císařští mají 8000 mužů. České a moravské stavy se však nerovnosti nebojí. Takticky nepošlou do boje všechny
muže najednou, ale ukryjí část v záloze. Proti sobě vyráží jízda obou
nepřátelských stran. Rejtaři moravští vrazili prudce do jízdy Dampiera,
prach a dým se zvedá tak, že není vidět, kdo je kde. Dochází k boji
muže proti muži.

Sára Grunová

Bitva byla nad poměry tvrdá, císařští ztratili přes tři tisíce mužů. Mstili se po svém: vypálili Věstonice, mlýn a pivovar, vypálili i Strachotín.
Neutěšenou zprávu o situaci v regionu popisuje zpráva pro moravského kardinála Františka Dietrichsteina, majitele mikulovského panství
z 10. srpna. V této době byl vyrabován také ivaňský mlýn, ale byl rychle
opraven, aby mohl mlít mouku pro vojsko i obyvatele.
V roce 1620 přichází na ivaňský mlýn z neznámé krajiny – pravděpodobně z francouzské země, Michal Tondeur, byl první z rozvětveného
rodu Toncrů. Od roku 1670 se píše Toncr (Toncer). Jeho příchod do
mlýna provází zajímavá příhoda: zrovna byl velký průtok vody v řece
a současný mlynář vyběhl rychle ke stavidlu, aby zvýšením rychlosti
vodního kola nedošlo k poškození mlýna. Přitom ale uklouzl a spadl do
vzedmuté vody. To ale už zasáhl Michal, který všechno viděl, odvážně
skočil do vody a mlynáře vytáhl na břeh. Potom se na mlýně usadil,
oženil se a zůstal v Ivani…
V matrice z roku 1673 je zapsáno jméno Matyáš Toncr a Zuzana. Potom
se rod rozrůstá do několika rodových linií:
linie z domu č.p. 38
linie z domu č.p. 52 −› č.p. 51
linie z domu č.p. 66 −› 42 −›54
linie z domu č.p. 11
Ve starých kronikách pátral František Hochman

ŽEHNÁNÍ ÚRODY
V neděli 4. října jsme v ivaňském kostele děkovali za letošní úrodu,
která vzešla na našich polích, zahrádkách, vinicích a sadech. Bohužel
v současné době už málo vnímáme spojitost mezi Božím požehnáním
a potravinami, které dnes a denně spotřebováváme, protože z našich
myslí vymizelo spojení mezi poli či zahrádkami, příhodným počasím
a množstvím a kvalitou úrody. Většinu potravin kupujeme v supermarketech a pokud se na některém místě neurodí, nahradí to dovoz. To
je pro nás jistě dobré a prospěšné, nicméně to neznamená, že už Boží
požehnání pro plody země nepotřebujeme.
Poděkování za úrodu je – a vždycky by mělo být – výraz našeho vděku
za Boží přízeň pro nás, pro naše pole a pro úrodu, kterou se snažíme
„v potu tváře“ vypěstovat. Bohu díky za všechny dary úrody země!
farníci
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GALERIE U KLAKŮ
MEZI DVĚMA COVIDOVÝMI OPATŘENÍMI
Covid ovlivnil život nás všech, tudíž i naši rodinnou galerii. Tak jak
vyšlo sluníčko, začalo nás svými paprsky hladit a dodávat nám novou
energii, tak i my jsme se začali v galerii pomalu probouzet. Naši první
velkou akcí byl srpnový koncertík Petra Langa nejmladšího. Bylo to
nezapomenutelné odpoledne. Petr opět nezklamal a svým hudebním
projevem ohromil nejen místní obyvatele naší vesničky, ale i „přespolní“. Na tomto koncertě se objevily všechny věkové generace, které naslouchaly tónům Peťovy kytary. V tento den měla premiéru i Ivaňská
píseň z tvůrčí dílny Mirka Nečase, který ji sám zazpíval a přidal ještě
pár songů.
V září se galerie proměnila v obřadní síň. Svůj slib lásky zde
stvrdili dva obyvatelé Ivaně, kteří se rozhodli pro společný život a jedno
příjmení. Pro galerii to byla velká čest a novomanželům přejeme hodně
lásky, protože slib stvrzený mezi obrazy je slibem na věky.
První vernisáž po tak dlouhé době zahájil svými obrazy Jiří Polešák.
Celé odpoledne bylo prosyceno hrou na kytaru a zpěvem známým přibickým písničkářem Montym. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří
přišli na první vernisáž po tak dlouhé době. Bohužel se obáváme, že to
byla i poslední vernisáž mezi dvěma covidovými opatřeními.
V současné době se ruší veškeré vernisáže a aktivity galerie U Klaků.
Bojíme se, že budeme nuceni zrušit i náš tradiční vánoční koncertík.
Nebudeme však předbíhat, třeba se situace uklidní a my se před Vánocemi sejdeme v naší galerii. Děkujeme všem, kteří nás podporují.
Opatrujte se.
Vaše ivaňská galerie U Klaků

BABSKÉ HODY 2020
Pro letošní BABSKÉ HODY byla vybraná nádherná červnová sobota.
Už v únoru jsme se začaly scházet a nacvičovat taneček na zahájení
a půlnoční překvapení.
Moc jsme se těšily, ale bohužel naše nadšení zhatila koronavirová pandemie a hody se musely zrušit. Nešťastně jsme vyčkávaly, co se bude dít
dál. S létem se situace uklidnila a my stály před rozhodnutím, zda naše
hody organizovat, či ne.
Nakonec všechno klaplo a hody se uskutečnily 8.8.2020. Tentokrát netradičně, spíše jen taková BABSKÁ ZÁBAVA. Z důvodu omezení jsme
vynechaly i tradiční chození po vesnici.
Účast nebyla velká, ti co chtěli přijít, přišli, a určitě jsme se všichni
pobavili a náramně si to užili. K tanci a poslechu nám zahrál Zbyňa
Hroudný. Kdo ho zná, ví, jak to umí rozparádit.
Velký obdiv zaslouží naše baby, které byly schopné během krátké chvíle připravit choreografii, ale hlavně nás ji naučit.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, obzvláště mladým
stárkům, kteří se starali o pitný režim.
Příští rok se na vás těšíme a doufám, že v tradičním termínu a s tradičním programem.
Ivaňské baby

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
Nevím, kde mám se svým poděkováním začít. Zda u svého manžela,
který mě před mnoha lety okouzlil natolik, že jsem se přistěhovala
za ním na jižní Moravu. Nebo jeho otci, který mi ukázal, jak je Ivaň
krásná. Všechno souvisí se vším a svůj osud nezměníte. Jen ho můžete
trošičku ovlivnit. V této krásné obci jsem stvrdila slib manželský a zapustila kořeny.
Tak, jak se mé kořeny rozrostly a mé děti vyrostly, nadešla chvíle, kdy
matky uroní slzu a otcové se dmou pýchou. Píše se 8. 8. 2020 a mé velké
poděkování je zde. Z celého srdce děkuji naši paní starostce Ivaně Mackové za nádherný, u srdíčka beroucí svatební projev, který ve vinohradě mého tchána byl nezapomenutelný. Děkuji paní matrikářce Lence
Jančové, že byla součástí tohoto svatebního obřadu. Peťovi Langovi
nejmladšímu za hudební kytarový doprovod. Celou dokonalou atmosféru dokreslovala spousta věcí, počasí, výhled na Pálavu, vinohrady,
usměvaví svatební hosté, krásné družičky, ale mě nejvíce potěšil pohled na krásné ženy v krojích. Svým zpěvem a tancem natolik okouzlily
ženicha a svatební hosty, že si jižní Moravu a hlavně Ivaň zamilovali
a rádi se sem vrací.
Ještě jednou děkuji paní starostce, paní matrikářce, Peťovi a ivaňským
babám.
maminka Terezky
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druhý stárek byl z prostředně starých a třetí z nejmladších. Zvolení
stárci vybrali si pak z děvčat svoje stárky, kterými byly sestry stárků
nebo jejich nejbližší příbuzné anebo jejich milé. Toto “stárkování”
mělo platnost po celý rok až do příštích mladých hodů. Po celý rok pak
měli stárci i stárky před ostatními chasníky a děvčaty přednost. První
stárek řídil všechny zábavy, objednával muzikanty, přijímal a vydával
peníze a byl zodpověden starostovi a obecnímu úřadu za náležitý pořádek při zábavách a za dobré mravy mezi chasou. Bylo to tenkrát největším vyznamenáním pro venkovského hocha, jakého se mu mohlo kdy
dostat. Na výpomoc měl druhého stárka. Funkce třetího stárka byla
také významná, neboť nosil u sebe klíče od místnosti, kde měla chasa
uzavřeno pití, které se obyčejně dováželo před hody z Němec, a musil
se starati, aby chasa i muzikanti měli stále co píti. Muziky bývaly řadové, to je všichni z chasy pili dle své libosti na společný řad, který se pak
stejným dílem rovnal.
Pořádek mezi dětmi, aby nelezly do kola a nepletly se mezi tančícími,
měl na starosti hlásný. Jeho starostí též bylo kropiti kolo, aby se v něm
neprášilo, začež býval chasou vždy notně odměňován pitím.
Stárky uchystaly šátek na máji hodovou, dlouhé stuhy na sklenice
a “kvítka” na klobouky stárkům. První stárka zvlášť pak připravila
“šoránek” na sklenici pro prvního stárka. Šoránek byla bílá sukýnka,
mající při spodním okraji čtyřmi řadami přišité bílé a červené stuhové
hvězdičky.
Před hody v každém domě hospodyně i dcerky celé stavení nejen
uvnitř ale hlavně zvenku zalíčily. (Děje se dodnes- poznámka do r.1933).
Stárci zakoupili si “májo”. Vyhlídli si na ni vysoký, štíhlý smrk. Několik dní před hody strom se skácel a přivezl do “ratcháza” na návsi nebo
do domu prvního stárka. V sobotu před hody dopoledne kopal se na
návsi důl na májo. K večeru pak téhož dne přivezli máju již bez kůry
a za přítomnosti členů obecního výboru, stárků, stárek, chasy (často
i muzikantů) a mnoha diváků, jmenovitě dětí, jimž stavění máje bývala zvláště vzácnou podívanou, tuto stavěli. Před stavěním máje první
stárka připevnila na ni červený šátek, ostatní pak děvčata ji ozdobovaly
pentlemi bílými a červenými. Když byl vršek naparáděn, přivázali pod
vršek lana, máju posunuli do dolu a zdvíhali ji pomocí žebříků. Když
pak mája stála, dobře ji upěchovali. Potom některý klučina vylezl na
májo a pod vrškem odsekl lana. Nebyla - li při stavění máje muzika,
zpívali různé písně. Po ukončení vší práce odcházeli do “ratcháza”, kde
se řádně posilňovali.
V neděli po 12. hodině chodili stárci s hudebníky vyhrávati hodnostářům místním. Stárci šli za hudebníky s lahvemi vína. Hrdla lahví ovinuta byla bílými a červenými pentlemi, jejichž cípy splývaly po lahvích
a při chůzi daleko vlály. Vkročíce do domů zval první stárek slovy: Chasa ivaňská pořádá taneční hodovou zábavu, ku které Vás jménem ivaňské chasy uctivě zveme, by jste nás dnes navštívili a vespolek s námi
se pobavili. Po té podal první stárek hospodáři a všem domácím svoji
opentlenou sklenici, by si s ním připili. Podobně učinili druhý a třetí stárek. Po přípitku stárků byli tito pohoštěni hospodářem - vínem
a hospodyní - koláči a cukrovím. Hudebníci zatím před domem vyhrávali. Též i oni byli počastováni nejen vínem a koláči, ale též penězi.
Odpoledne po požehnání, po předehře před obecním hostincem,
stárci odcházeli s muzikanty “na plac”, kde je již očekávaly stárky. Tanec
zahajovali stárci se svými stárkami. Tančili tři kousky sólo. Když tančili
stárci, nesměl nikdo do kola vkročit. Potom šli stárci k radnici, kde
zatím se shromáždila ostatní chasa a za hraní pochodu vraceli se s nimi
ve čtyřstupech do kola. Obešli s nimi několikrát celé kolo a zastavili se
pak před muzikanty. Na zavdanou nechávali si starší z chasy, dříve než
se napili z podané litrovnice, zahráti jako tuš začátek nějaké písničky.
Pak, když spustila hudba k tanci, šel každý z chasy pro tanečnici, které
mezitím shromáždily se kolem kola. Celkem tančili čtyři kousky. Pak
odvedli stárci chasu i s děvčaty - za hraní pochodu-zpět k hostinci.
Toto zavádění trvalo hodně dlouho, takže muzikanti se hodně unavili. Když se za zpěvu blížila chasa z některé sousední vesnice, museli
muzikanti ustat třeba uprostřed hraného kousku a na počest přicházejícím hráti tak dlouho pochod, až tito zašli do hostince. Podle toho,
která chasa přišla dříve, se jí pak také zavádělo. Sólo mívala nejprve
stará vojna, pak regruti a potom ostatní z hostů přítomných. Tančívalo
se až k ránu. Svítíval-li měsíc, tančilo se při měsíčku, jinak hořívala
lampa uprostřed kola.
V říjnu, v neděli po sv. Havlu konaly se za téhož pořádku, zvyků a obyčejů hody velké, dříve císařské zvané.

VŠIMLI JSTE SI?
Pokud půjdete cestou směrem do Přibic, určitě nepřehlédnete upravené okolí podél asfaltové silnice. Pravidelní uživatelé si toho všímají
už nějaký rok. Letos přibyla dvě místa s lavičkami a květinovými záhony, které dělaly radost i v loňském roce. Lavičky věnovali manželé
Pavloňovi, za což si zaslouží poděkování. Při cestě zpět si jistě všimnete i krásně se rozrůstajících mandloní a taky dobře ošetřovaných višní z loňského sázení. Mandloně letos dostaly nové opěrné kůly. Tráva
kolem stromů i cesty je vždy posekaná. A kdo se o toto všechno stará?
Velké poděkování a uznání si zaslouží pan Václav Kunst, za jeho mnohaletou obětavou a nezištnou práci a ochotu vždy pomáhat.
Poděkování patří také Ladislavu Lízalovi, který letos úspěšně bojoval
se škůdci, kteří požírali listí na všech nově vysázených stromech a keřích.
Příjemné překvapení pro turisty i místní bylo zpřístupnění kapličky
pro všechny kolemjdoucí. Kapličku si dobrovolně vzali pod patronát
manželé Petra a Tomáš Soudkovi. Starají se zde o pořádek a umožnili tak veřejnosti odpočinout si na lavičce a přitom se porozhlédnout
a potěšit se krásným okolím, a třeba i na chvíli porozjímat. Prostředí je
téměř idylické, s vesnicí na dohled a přesto v krajině s krásným výhledem nad řekou, kde určitě romanticky zapadá slunce. V období loňského adventu byla kaplička, díky jmenovaným manželům, kouzelně
osvětlená. Zaslouží si velké poděkování.
Pro cyklisty, ale i pěší, bude sloužit nová cyklostezka do Přibic, která
začíná na konci vinohradů, kde navazuje na současnou asfaltovou silnici.
redakce

ZE STARÉ KRONIKY
Do tohoto čísla Ivaňského zpravodaje jsem vybrala ze Staré ivaňské
kroniky zápisy o tom, jak se slavily v Ivani hody.
Hody bývaly od nepaměti nejslavnějšími dny v roce a jsou také pravým svátkem pro chasu, děti i dospělé. Hodovalo se důkladně. Hody
malé či mladé bývají v srpnu a trvají dva dny, hody staré (císařské) bývají v říjnu a trvají až čtyři dny. Po všechny dny hodové chodí všichni
svátečně oblečeni. Před mladými hody oznámili staří stárci starostovi
volbu nových stárků. V ustanovený den sešla se chasa a zvolila ze sebe
tři stárky za přítomnosti starosty, radních a některých výborů.
Prvním stárkem byl obyčejně nejstarší a nejváženější z celé chasy,

Zdena Laštovičková - kronikářka
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CHCEME JE?

LUKOSTŘELCI V IVANI

„Chceme chodníky na Mušovské ulici?“, odpověď na tuto otázku,
položenou v anketě obecního úřadu, v poslední době názorově dělí
veřejnost. Proč ne, lákavá představa upravené ulice, ale máme na to?
Obec přece šetří peníze na výstavbu nového kulturního domu. Jistě,
existují dotace, ale ty nejsou jisté, a také nemusí stoprocentně pokrýt
všechny náklady – určitě nemalé. Navíc jsou v obci jiné – zdá se,
že akutnější potřeby budování komunikací – např. dokončení zokruhování silnice za hřištěm k bytovkám, o budování nových chodníků
na Vranovické ulici nemluvě. Pokud je momentálně největším problémem na Mušovské ulici její neprůjezdnost, nedalo by se to řešit
jinak, méně nákladně? Opravdu musí tolik osobních aut celodenně
parkovat na silnici a to v obou směrech? Situace nepřehledná, nebezpečná pro projíždějící, ale i pro všechny chodce, cyklisty mladé
i staré a maminky s kočárky. Jindy klidná, pohodlná ulice je zasekaná
odstavenými auty – je to nutné? Může přijít i zákaz stání po jedné
straně ulice v podobě nové dopravní značky, ale jeho dodržování je
opět na lidech. Všichni určitě chceme mít krásnou obec s bezpečnými chodníky a průjezdné silnice, co se týká Mušovské ulice, tak tam
by se měli vyjádřit hlavně ti, co tam bydlí – oni budou mít pod okny
ony parkovací zálivy, ostatní občané budou jen projíždět. Nebo že
by přece jen zafungovala obyčejná lidská vlastnost jako ohleduplnost
k ostatním ….
Hana Soukalová

Na Mistrovství republiky IFAA ve 3D lukostřelbě jsme získali 5 cenných kovů. Z toho za Ivaň Jiří Gebauer bronz v kategorii Lovecký luk.
Obecně, pokud bychom porovnali výsledky českých a moravských
závodníků, se většina medailí z tohoto MČR dostala na Moravu. Po
odstartování tzv. Moravského poháru se na Moravě nejenom objevila
spousta nových lukostřelců, ale také ve větší konkurenci dozráli další
úspěšní závodníci. Po MČR se ještě těsně před celostátním omezením
sportovních aktivit podařilo na hradě Helfšýně uspořádat finále výše
zmíněné soutěže. Náš klub získal v celoroční soutěži jednu zlatou
a jednu stříbrnou medaili. Z toho zlatou Jiří Gebauer.
Marek Holzmann
Lukostřelci - MČR 2020 klubová

Ateliér MÁTA
Tak jak jsme se s dětmi rychle probrali z covidových opatření, tak jsme
zase rychle do těchto opatření spadli. Společně jsme si užili jen pár
tvůrčích hodin, ale ty stály za to. My však nevěšíme náš výtvarný um
na hřebík a těšíme se na dobu, kdy zase budeme moci společně tvořit.
Dospělí stihli jen jeden jediný seminář. To nám však nebrání pokračovat doma v naučené technice. Protože lektorka, Martina Macková,
nás výborně naučila plést košíky z papírových ruliček. A my ji za to
moc děkujeme. Těšíme se na další pocovidové tvořeníčko.
Martina Klaková

Lukostřelci - Moravský pohár
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KOMETA NEZAHÁLÍ
Brněnský sportovní klub si uvědomuje, že nynější situace ve světě je více než složitá. „Hokej jde v tuto chvíli stranou, je potřeba se
zapojit do charitativní pomoci. Máme v Kometě perfektní tým lidí
a fakt, že nemůžeme hrát nebo trénovat přece ještě neznamená, že
nemůžeme lidi bavit a pomáhat jim. Uvědomuju si ten sportovní přesah do společnosti a rozhodně nám není lhostejné, co se v republice
děje,“ prohlásil majitel klubu Libor Zábranský.
Začátkem měsíce listopadu mužstvo Komety včetně realizačního
týmu a pracovníků DRFG arény pomohlo sestavit šedesát lůžek pro
personál polní nemocnice na brněnském výstavišti. Funguje projekt
distribuce nákupů a obědů seniorům či matkám samoživitelkám
v hmotné nouzi. Těm rozváží obědy zdarma pracovníci „Nadace KOMETA dětem“.
Pokud se chcete zapojit do pomoci, nebo máte návrhy, nebo žádosti
o pomoc, využijte nově zřízený email spolecne@kometagroup.cz
Všem sportovním příznivcům, ale nejen jim, přejeme hlavně hodně
zdraví a těšíme se, až se uvidíme opět „naživo“.
Roman Zajíček
Foto Jiří Grulich
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nejmladší občánci:
Šimon Fabičovic
Adéla Jandorová
Dara Celnarová
Zvlášť a s omluvou vítáme Adama Koubka, který se narodil již v loňském roce, ale než se k nám informačními kanály jeho jméno dostalo,
tak už je z něj velký kluk. Hodně štěstí, Adámku
Výročí a jubilea:
p. Milada Pavloňová .. 96 let
p. Jindřiška Kvapilová 91 let
p. Zdeňka Manková... 90 let
p. Alois Lízal .............. 85 let
p. Eva Lízalová ......... 85 let

IDS JMK upozorňuje cestující na změnu jízdních
řádů od 13.12.2020

p. Božena Niklová ............ 94 let
p. Anna Karabcová........... 90 let
p. Marie Toncrová ............ 89 let
p. Drahomíra Růžičková.. 85 let
p. Alois Klement ............. 85 let

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme co nejvíce zdraví, pohody
a spokojenosti.
Ivaňský zpravodaj – vydává Obec Ivaň, IČO 00600164,
Periodický tisk územního samosprávního celku.

Své blízké opustili:
Anděla Šabatková
Marie Pazderská
Milada Pláteníková
Jana Klouparová
Marie Ritterová

Registrace:
Ministerstvo kultury ČR: MK ČR E 23498
Adresa administrace: Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267,
69123 Pohořelice, tel. Č. 519 427 422
e-mailová adresa:
ivanskyzpravodaj@seznam.cz
Tisk:
POINT CZ, s.r.o.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

COVID - 19

CHŘIPKA

nakažlivé onemocnění způsobené novým koronavirem
inkubační doba je 2 - 14 dnů, nejčastěji 5 - 6 dnů
vyvolává především onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí

Nejčastější
příznaky

Časté
příznaky

nakažlivé onemocnění způsobené virem chřipky
inkubační doba je 1 - 3 dny
začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí svalů
a kloubů, později přistupuje suchý dráždivý kašel.

Nejčastější
příznaky

Méně časté
příznaky

,5

Časté
příznaky

Méně časté
příznaky

,8

37

38

obtížné dýchání

bolest hlavy

průjem

zvýšená teplota

bolest v krku
horečka

,8

38

zimnice

závratě

závraťě
bolest svalů

průjem

bolest kloubů
rýma

horečka

únava

suchý kašel
zvracení

rýma
bolest v krku

suchý kašel
parfum

ztráta chuti

únava

svědivá vyrážka

r

zánět spojivek

r

ztráta čichu

covidové prsty

Závažné
příznaky
závažná dušnost
bolest na hrudi
tlak na hrudi
ztráta řeči
ztráta pohybu
zmatenost
vykašlávání krve
selhávání ledvin

nechutenství
bolest hlavy

bolest svalů

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

www.obecivan.eu

schvácenost

bolest kloubů

bolestivý pohyb
očních bulbů,
bolest za očima

www.cdc.gov/ﬂu/symptoms/ﬂu-vs-covid-19/htm

Závažné
příznaky
závažná dušnost
bolest na hrudi
tlak na hrudi

