IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 1 / 2021

ČÍSLO 1 / 2021
distribuce zdarma

01
Slovo starostky

04

05

Masopust
ve škole

Jsme otuŽeny

09

Stojí za zamyšlení

IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ
NOVÝ ROK 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce Ivaň
starosta obce		
Jan Gebauer

Nový rok 2021 nezačal, bohužel, tak nadějně, jak jsme si přáli. Pro nás všechny kvůli sílící koronavirové situaci, ani pro mě
osobně. Kdo má představu o činnosti starosty na obci ví, že
vyžaduje každodenní a úplné nasazení. K tomu je nutně potřeba také dobrý zdravotní stav. Zdravotní stav je hlavní důvod,
proč jsem se rozhodla k 31.1. tohoto roku z této funkce odstoupit. Věřte, že to nebylo rozhodnutí lehké. Starosta v pracovní
neschopnosti zkrátka nemůže plnit úkoly, které tato funkce
vyžaduje. Snažila jsem se, aby byl nejen z hlediska hospodaření obce uzavřen loňský rok, což ostatně potvrdila kontrola
hospodaření, ale také splněno to, co bylo na r. 2020 schváleno
v rozpočtu obce – ukončeny investiční akce, zejména stavba
vodovodu (areál bývalých kasáren –pozn.redakce). Také projekt kulturního zařízení je před vydáním stavebního povolení,
demoliční výměr na stávající zařízení je vydán a na účtu obce
připraveno na tuto investici 30 mil. Kč. V rozpočtu na konci
loňského roku byly schváleny prostředky na vybudování veřejného osvětlení v nové ulici u kapličky. Zároveň se projekčně připravují další stavby jako chodník na ulici vranovické a vodovod
a komunikace u střediska Agroproduktu.
Děkuji všem, kdo mě v uplynulých dvou letech podporovali. Za
pomoc a pochopení, zejména členům zastupitelstva obce.
Mám radost, že nový starosta obce, Jan Gebauer, pokračuje
v plánovaných projektech a snaží se ve všech oblastech práce
na obci rychle orientovat. Přeji mu, aby mu nadšení, s jakým
se do této nelehké práce pustil, vydrželo a aby ji vykonával ke
spokojenosti občanů.
Ivana Macková

místostarosta obce

Petr Lang

členové zastupitelstva
			
			
			
			
			
			

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

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 37/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 38/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 39/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2020.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 40/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
parc.č. 480/40 v k.ú. Ivaň označené písmenem „c“ a nabytí
části pozemku parc.č 480/47 v k.ú. Ivaň označené písmenem
„b“
Hlasování: pro: 7
proti: 0 zdržel se: 0

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
naváži na příspěvek bývalé starostky paní Mackové. Do
nové funkce jsem se určitě nevrhl s nadšením, i když to tak
může někdo vidět. Do místního zastupitelstva jsem kandidoval s přáním být nějakým přínosem pro obec z důvodu
„mladšího pohledu“ na situace. Také mé technické vzdělání
a praxe může být užitečná. Ambice stát se starostou jsem
i vzhledem ke svému věku rozhodně neměl. Nicméně se
tak shodou všech okolností stalo. Takže s nadšením ne, ale
s odhodláním ano. Navázat tam, kde zkušená paní Macková
skončila nebude lehké, ale každý z nás nějak začínal. Teď je
pro mě spousta věcí nových, ale samozřejmě se budu snažit
co nejrychleji seznámit se všemi oblastmi práce na obecním
úřadě. Nyní například řeším opravy na přečerpávací stanici
a čistírně odpadních vod, protože už toho má dost za sebou
a jak víme, nic není neporuchové. Takže práce je a další bude
jistě přicházet. Rád bych ještě jednou poděkoval i za celé zastupitelstvo paní Mackové za její dobře odvedenou práci pro
obec a pevně věřím, že i já do konce tohoto volebního období
obstojím.
Jan Gebauer

Usnesení č. 41/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení služebnosti cesty na pozemku 480/7 v k.ú. Ivaň ve prospěch firmy Kovosolil s.r.o.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 42/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabytím pozemků parc.č.
1889/12, 1888/10, 1887/10, 1887/9, 1886/13, 1886/12, 1881/50
a 1881/49 v k.ú. Ivaň dle GP pro rozdělení pozemku č. 795113/2020 za cenu dle znaleckého posudku
Hlasování: pro: 7
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 43/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část parcely 307/1
v k.ú. Ivaň o výměře cca 155 m2.
Hlasování: pro: 7
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 44/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku
parc.č. 124/2 v k.ú. Ivaň o výměře cca 100 m2
Hlasování: pro: 7
proti: 0 zdržel se: 0

REDAKČNÍ RADA
Hana Soukalová		
Zdeňka Laštovičková

číslo 1 / 2021

Usnesení č. 45/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330063388/002 s E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Ilona Matulová

Korektura textu Věra Subotová
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Usnesení č. 46/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330063387/001 s E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: pro: 7
proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 57/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č.
557 v k.ú. Ivaň.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 47/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby rodinného domu
na parcelách 1881/2 a 1881/3 dle předložené ověřovací studie.
Hlasování: pro: 5
proti: 0 zdržel se: 2

Usnesení č. 58/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 124/5 v k.ú.
Ivaň o výměře 72 m2, Ivaň 21, za cenu 750,-Kč/m2.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 48/2020
ZO schvaluje podání žádosti o změnu trasy vedení přípojky
NN stavby Ivaň, Kulturní dům, rozš.NN, obec, s firmou E.ON
Distribuce a.s.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 59/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BBV/8506/2020-BBVM, a to pozemku
pozemková parc.č. 2019/4 v k.ú. Ivaň, obec Ivaň, z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Ivaň.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 49/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ umístění a provozování
Komunikačního vedení a zařízení na pozemcích pac.č. 2377,
2378, 2059/19, 2010/105 v k.ú. Ivaň se společností CETIN a.s.
Hlasování: pro: 0
proti: 7 zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato

Usnesení č. 60/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje pozemku
2059/19 dle připojeného náčrtu.
Hlasování: pro: 0 proti: 6 zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 61/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem směny pozemků
parc.č. 927/174 a 927/62 v k.ú. Ivaň.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 50/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou „Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě“ se společností CETIN a.s.
v budově čp. 73 v Ivani k umístění, provozování, udržování
a opravování vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
Hlasování: pro: 0
proti: 7 zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato

Usnesení č. 62/2020
Zastupitelstvo obce Ivaň: Bere na vědomí:
Informace o výsledku projednávání návrhu zadání změny č. 1
územního plánu Ivaň, uvedených ve zprávě o projednání návrhu zadání.
Schvaluje:
a) Zprávu o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního
plánu Ivaň
b) Zadání změny č. 1 územního plánu Ivaň
3. Ukládá:
Starostce obce zadat zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu oprávněné osobě.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 51/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený doplněný program
zasedání.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 52/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 53/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Ivaň
na rok 2021 s příjmy 12.307.200,-Kč, výdaji 13.213.500,-Kč a
schodkem 906.300,-Kč. Schodek bude kryt vlastními prostředky z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rozpočet je schválen s úpravami původního návrhu rozpočtu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 63/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4/00600164/Ry ke
smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu –
vodovodu č.1/2012 ze dne 5.1.2012
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 64/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného za rok 2020 o
4/12 z celkové částky nájemného.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 54/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2022-2023
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 55/2020
ZO schvaluje zrušení usnesení č. 26/2020.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 65/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci Základní
a mateřská škola Ivaň : rozpočet na r. 2021, střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2022-2023 a plán účetních odpisů na r. 2021.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 56/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č.
480/40 označenou písm.“c“ o výměře 958 m2 za cenu 640,Kč/m2 firmě Kovosolil.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 66/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracovaná hodnotící kritéria
pro poskytnutí odměny ředitelce ZŠ a MŠ Ivaň za r. 2020.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2021
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Hlasování: pro: 7 proti: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem - služebnost spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění
vodovodní přípojky.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2021
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Ivaň pana Jana Gebauera s tím, že bude funkci vykonávat jakožto uvolněný starosta a to s účinností od 25.2.2021.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 14/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 124/6 v k.ú.
Ivaň o výměře 68 m2 panu xxxxx za cenu 750,-Kč/m2.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2021
Zastupitelstvo obce deleguje podle §84 odst. 2, písm. g) zák.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 obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou účast. Pro případ, kdy se starosta
obce nebude moci jednání jako delegovaný zástupce obce zúčastnit, deleguje ZO jako náhradníka p. Petra Langa.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 15/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 557 v k.ú.
Ivan o výměře 3 m2 panu xxxxxxxx, Ivaň 264, za cenu 750,-Kč/
m2.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby starosta používal k pracovním cestám vlastní motorové vozidlo, u kterého má sjednáno
havarijní pojištění.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 16/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 300/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
pana Michala Bradáče k oprávnění k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 5/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 17/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 300/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
pana Jana Gebauera k oprávnění k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 6/2021
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce organizaci TJ
Sokol Ivaň ve výši 90.000,-Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce organizaci TJ Sokol Ivaň ve výši 90.000,-Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

AKTUALITY Z ÚŘADU

Usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro
rok 2021 ve výši 46.763,-Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Vážení spoluobčané,
co se týče stavby kulturního zařízení, tak stále čekáme na vydání stavebního povolení. Budeme se i nadále pokoušet přihlásit do nějakého vhodného dotačního programu, který by
nám pomohl s financováním stavby. V současné době eviduje
obec náklady spojené s vypracováním studií na stavbu a demolici stávající budovy a na projekt a související doprovodná
vyjádření. Doposud se vyčerpala částka 1 023 518,- Kč.
V letošním roce pokračuje oprava budovy bývalých kabin
na hřišti, která bude sloužit jako zázemí pro pracovníka
správy a údržby obce (dílna), místo pro techniku v majetku obce a v části také jako sklad pro Sokol. Jsem velice rád,
že se Sokol zapojuje do oprav a letos začal budovat i nové
dětské hřiště. Co nevidět by měla začít i již dříve avizována
montáž dětského hřiště u ZŠ, na které obec dostala dotaci
z MMR 700tis. Kč. Dětské hřiště bude sloužit i veřejnosti
jako doposud.
Koncem května by se měly přidělovat kompostéry financované z 85% z dotace SFŽP, o které jsme se podělili s obcí Cvrčovice. Obec nově podala žádost o dotace na zpracování změny
územního plánu a na stavbu veřejného osvětlení v nové ulici
v lokalitě Z3 – u kapličky na Přibice. Připravujeme projekt
na vodovod a komunikaci u střediska Agroproduktu a zadáme úpravu projektu dešťové kanalizace kolem hřiště. Také se
chystáme oslovit zahradního architekta na parkovou úpravu

Usnesení č. 9/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Cvrčovice ve věci poskytnutí dotace ev.č. EDS/
SMVS:115D314010664.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330067376/001 s EG.D, a.s.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2021
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Smlouvu
č.:HO001030060646/002-PUTT o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.:1030048773/006 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s.
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okolí kostela, kde se vysadí na údržbu nenáročná zeleň. Počítáme se zapojením veřejnosti.
Dále z důvodu novely zákona o odpadech musíme co nejdříve připravit podmínky pro zvýšení podílu tříděných odpadů
a to vybudováním dalších sběrných míst. Za překročení 200
kg komunálního odpadu na osobu za rok může být totiž obec
sankcionována. Rád bych tedy znovu apeloval na občany, aby
třídili a ke zmíněné sankci opravdu nedošlo. Náklady na doplatek obce za odpady obyvatel jsou již tak dost vysoké.
Jan Gebauer

COVIDOVÉ MARTIRIUM
Od jara loňského roku, kdy jsme se naučili používat slova
jako covid, rouška, pandemie,epidemiologická situace apod.
se mnoho nezlepšilo. 13.10.2020 byl znovu vyhlášen nouzový
stav, propukla další vlna pandemie coronaviru a byla horší než
na jaře. Nastoupilo mnoho hygienických předpisů, děti přestaly chodit do školy a nastoupila on-line výuka. S výjimkou se
zavřely obchody,pohostinství, hotely, knihovny, divadla, kina,
bazény, sportoviště. Byl vyhlášen zákaz vycházení po 21:00
hodině, zákaz srocování více lidí jak ve vnitřních prostorách,
tak venku. Znovu jsme se většinou zdržovali doma, chodilo se
pouze na nákup, k lékaři nebo do práce. Ani v období adventu
se situace s covidem nezlepšila. Nebylo možné začít advent
rozsvěcováním vánočního stromu společně. Tak, jak jsme byli
zvyklí už spoustu let. Přesto se do našich domovů předvánoční nálada dostavila, i když netradičně, bez osobní účasti veřejnosti. V rozhlasové relaci starostka Ivana Macková krátce
zhodnotila celý rok. Popřála všem občanům krásný advent,
vánoční svátky a přidala přání do nového roku. Děti ze ZŠ
připravily pásmo básní a společně na dálku rozsvítily vánoční
strom. Všem patří velké poděkování. Před vánočními svátky
navštívili domácnosti v obci členové zastupitelstva s přáním
do nového roku a předávali občanům kalendář na rok 2021.
Ten vydala obec jako malou náhradu za neuskutečněné naplánované akce, zrušené z důvodu pandemie coronaviru. Soudě
podle reakcí občanů, kalendář se většině líbil.
Zdeňka Laštovičková

VÝTVARNÁ VÝCHOVA V DOBĚ ONLINE VÝUKY
Přemýšlela jsem, jak výuku Vv dětem zprostředkovat přes počítač. Nakonec se nám to podařilo. Já i moji žáci jsme nadšeni.
Určili jsme si pravidla, udělali systém a teď se každý týden v pátek seznámí s úkolem. Nejdříve společně téma prodiskutujeme
a pak ho najdou v Teamsech v kanálu Vv, kam se vždy mohou
opět podívat. Potom mají celý týden na to, aby svou práci zrealizovali. Ateliér mají doma a hotovou práci mi pošlou. Já ji uložím do galerie, kde jsou všechny práce shromážděny. Všichni
společně „jdeme“ do galerie, tam každý svou práci představí.
Tím, že žáci pracují doma a nemohou koukat k sousedovi, jsou
práce úžasně rozdílné. Mají možnost o práci přemýšlet, diskutovat, vysvětlovat, co je všechno napadlo a proč se výtvarně vyjádřili zrovna tak. Někdy si hrajeme na majitele galerií a obrazy
kupujeme. Jen tak anonymně. Příležitostně vyhlásím, který
„umělec“ má nejvíce zájemců o koupi jeho obrazu. Protože to
jsou opravdu výtvarná díla. Přesvědčte se:
Věra Subotová za 4. a 5. třídu

COVIDOVÝ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
,,Zvláštní“ covidový rok zvládáme v naší školce s líbezným dětským úsměvem. Nevyčerpatelná energie našich dětí nás ,,nutí“
vymýšlet různé zábavné aktivity. Ze začátku školního roku nás
navštívila bylinková víla. Přes veškerá covidová opatření jsme
stihli netradiční aktivity. Navštívili jsme rodinné vinařství
u Holánků. Předškoláci vyjeli na výukový program – LIPKA.
Užili jsme si také kouzelný adventní i vánoční čas.
V novém roce jsme si s dětmi hráli na doktory. Úspěšně jsme
zvládli ,,atestaci“ pod vedením Mgr. Vladimíry Pekaříkové.
Nečekanou událostí nám přinesl měsíc březen, kdy naše školička musela být uzavřená. Nastala nám distanční výuka, která
nebyla lehká jak pro děti, tak i pro rodiče, ale i pro nás učitelé.
Tato situace nás nezlomila, ale naopak posílila. Pro děti jsme si
připravili aktivity na doma v podobě pracovních listů, výtvarně pracovních činností, pohádek, básniček a i jejich oblíbené
hudební činnosti v podobě videa.
Nic netrvá věčně. My se neuvěřitelně těšíme, až tato doba
skončí a budeme moci vyjet s našimi dětmi třeba do divadla,
které jsme bohužel letos ani jednou neměli.

Otisky prstů

Dětská encyklopedie

Krásný den, plný zdraví, vám přejí učitelky z MŠ
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MASOPUST VE ŠKOLE

JSME OTUŽENY

V předposledním únorovém týdnu jsme se s dětmi zajímali o období masopustu. Řekli jsme si, jak a proč se masopust
slaví a jaké zajímavé tradice se dodržují. Seznámili jsme se
také s názvy některých masopustních dní. Povídali jsme si
o hodování a jídle, které máme rádi, a které vždy potěší naše
bříška. Poznávali jsme masky na obrázcích, které byly pro tohle období typické. Zazpívali jsme si karnevalovou písničku
a počítali s klaunem. Masku klauna si děti vyrobily technikou
kašírování. Jde o techniku vrstvení kousků papíru spojovaných
lepidlem na podklad, který nám tvořil nafouknutý míček. Po
zaschnutí děti dotvořily obličej klauna pomocí látek a papíru.
Práce se dětem moc dařila a na výsledek se podívejte.
Za 2. a 3. třídu Alena Šťastná

Otužováním proti koronavirové panice aneb jsme otuŽeny
Léto, slunce praží, ideální teplota bazénu 30 stupňů. Při pomyšlení na koupání v řece naskakuje husí kůže … tak toto je
pro nás již minulost. Stejně tak jako všechno dříve naprosto
samozřejmé. Návštěva fitness centra, bazénu, sauny, sportoviště, kina, divadla, nákupního centra. Co teď? Moc možností
se nenabízí...sednout k ČT 24, poslouchat všechny ty hrůzy
a čekat na covid? Ideální by bylo na všechno zapomenout někde na pláži, ale v dnešní době je dostupná jen ta “naše” v Ivani
u řeky Jihlavy s teplotou vody kolem 5°C. A tady se zrodila myšlenka a zároveň pro nás velká výzva začít s otužováním. Navíc
Facebook a Instagram se plnil fotkami otužujících se celebrit.
Tak proč bychom to nemohly zvládnout my. S hrůzou jsme
zjistily, že myšlenka možná přišla pozdě, protože dle odborných rad je nejlepší začít s otužováním s koncem léta a přirozeně snižovat teplotu vody. Kdo mohl vědět, že přijde podzimní covidová vlna, když léto vypadalo tak slibně. No nic,
musíme začít v listopadu, protože slibované endorfiny a posílení imunity jsme nutně v této době potřebovaly. Nezbývalo
nic jiného než začít ve sprše. Najednou skončilo těšení se na
horkou sprchu před spaním, ale bylo nutné se zapřít a nechat
se bičovat studenými, později ledovými, proudy vody, abychom nakonec vyšly ze sprchy s úsměvem a dobrou náladou,
že jsme vše zvládly. Koncem listopadu nastal den D a to první
koupání v řece. Nebudeme lhát, určité obavy v nás byly. Jen
co jsme rozložily deku na písečnou pláž, přišlo nám naprosto přirozené shodit ze sebe teplé oblečení, udělat pár dřepů,
provést dechové cvičení a šup do ledové vody. Jestli má někdo
představu, že jsme přeplavaly řeku a ještě si ve vodě udělaly pár
selfíček, tak se hluboce mýlí. Trochu jsme se namočily a rychle
ven. Voda štípala jako tisíc jehliček. S každou další návštěvou
se doba koupání prodlužovala a postupně se přidával smích
a radost z pobytu ve vodě. Na Štědrý den jsme si i zaplavaly
a několikrát sjely ze splavu. To jsme už konečně nerušily rybáře, protože v tuto dobu asi obalovali ty svoje kapříky. A jak
na Nový rok, tak po celý rok.......Jihlavka je naše! Otužování
bychom všem vřele doporučili, není lepšího pocitu, než když
vylezete z vody a postupně zahřejete své tělo. Vyplaví se takové
množství endorfinu, že se jen usmíváte a máte pocit, že svět je
zase v pořádku. Od té doby, co se otužujeme, se cítíme zdravěji
jak na těle, tak na mysli. A že jste to vy, prozradíme vám jedno
tajemství. V zimě nejsou u řeky žádní otravní komáři.
            Těšíme se na Vás u splavu Hanka a Marťa

NOVINKA V KNIHOVNĚ
Knihovna je sice z nařízení vlády v 5. stupni PES uzavřena, ale
knížky si půjčit můžete – bezkontaktně.
Knihy je nutné si předem objednat na tel. č. 724 130 959
nebo na e-mailové adrese: knihovnaIvan@seznam.cz,
podrobnosti v sekci „Co nového v OK“
Petra Lízalová knihovnice

POČASÍ V ÚNORU
Díky studené frontě začátkem února nás několik dní sužovala poledovice (6. a 7. února pršelo a mrzlo). Následovaly silné
mrazy kolem -12°C a protože mrazy vydržely, zamrzl rybník
Vrkoč a taky potok vytékající z rybníka. Teplá fronta pak v polovině měsíce přinesla denní teploty až kolem 10°C. Malé
zbytky sněhu tály, sníh tál také na horách. Břehy řeky Jihlavky
se naplnily vodou, která se rozlila do ochranných hrází. V současné době je voda zpět v korytě řeky.
Zdeňka Laštovičková
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MÁJOVÁ MUZIKA

ZE STARÉ IVAŇSKÉ KRONIKY

Těšili se na ni od konce masopustu (fašanku). Příroda kolem
vsi rozvila se do té doby co nejúplněji a oděla se rouchem nejpůvabnějším. V té době odbývala se první zábava pod širým nebem. V neděli před prvním májem přivezli stárci máju, kterou
stavěli v předvečer 1.máje podobným způsobem jako o hodech.
V novější době máju staví regruti (odvedenci na vojnu) a zdobí
ji děvčata v témže roce narozená jako regruti. Říkají jim také
regrutky. Mimo tuto všeobecnou máji staví každý šohaj máji
svému děvčeti buď před domem nebo na dvoře. By snad tyto
máje do rána nezmizely, musí je za nocí hlídati. Kácení máje
děje se posledního května v podvečer. Úlohou prvního stárka
při tom bývalo chytnout, když se mája kácí, z vršku šátek. Nechytl-li jej , musel platit chase nějakou zavdanou. A obyčejně,
že šátek nechytil.

OSTATKY
Na konci masopustu držívaly se ostatky. Pořad byl týž jako o hodech. Tančívalo se však v hostinci. O ostatcích provádělo se při
muzice mnoho žertů, legrací a veselostí. V úterý o ostatcích
(den před škaredou středou) prováděla chasa maškary. Našlo se
v chase vždy několik jinochů, kteří převlečeni byvše za maškary
různých podob, svými originálními vtipy, žerty a veselostí bavívali všechny občany místní, hlavně však mládež. Ježto maškarády, jak se jim říkávalo, byly starým zvykem, dovolovalo se chase
v ten den všelicos. Tak se stávalo, že mnohý ferina vlezl u některého souseda nepozorovaně i do kurníku, vybral nejen všechny
vejce, ale vzal také i kuře nebo slepici. Chasa chodila s maškarády po celé vsi. Co se pak vybralo a dostalo, propilo se a snědlo
v obecním hostinci. Podobně bývalo i po starých hodech.

ČARODĚJNICE

HRKÁNÍ

Předvečer 1.máje pálívala chasa za vesnicí na hranici čarodějnice. Zvyk tento již vymizel ( zápis v kronice je z roku 1933).

Hrkání bylo obvyklé v čas velikonoční, počínaje na Zelený čtvrtek až do Bílé soboty. Prováděli je hoši do 14 let a hrkáním nahrazovali zvonění (zvonů). Chodívali v průvodu dva a dva za sebou a obešli vesnici po obou stranách domů. Shromažďovali se
u starého krchova (hřbitova). Nyní u pomníku padlých a odtud
se začínal i končil průvod. Hrkávalo se hrkačkami, klapačkami
i řehtačkami. Klapače již skoro vymizely. Hrkání jest dodnes
jednou z největších radostí hochů. Z nich tři až čtyři nejstarší
vždy sami celý průvod řídili (párovali).

Z ivaňské kroniky vybrala Zdeňka Laštovičková

NOVOKŘTĚNCI V IVANI
O ivaňských novoktřtěncích (upřednostňovali křest jedince až
v dospělosti, kdy je schopen plně si uvědomit význam aktu –
odtud název církevního hnutí), se ví velmi málo.
V místní kronice je pár slov o jejich domu č.p. 3 a je zde zmínka,
že nositelé některých německých jmen jsou jejich potomci. Novokřtěnci přišli na jižní Moravu poté, co byli pro svou víru a sociální požadavky vypovězeni ze Švýcarska a ze západní Evropy
(Tyrolska, Wütternberska a Holandska). U nás našli nový domov. V novokřtěneckých kronikách jsou jejich domy nazývány
bratrský dvůr (Brüderhof či Haushaben).Ideálem jejich bylo napodobit způsob života prvotních křesťanů. Při vstupu do jejich
obce se každý jednotlivec vzdal osobního majetku. Osobní prospěch byl považován za hřích. Každý jednotlivec měl zajištěno
bydlení, stravu, oděv, ale také vzdělání a lékařskou péči. Postaráno o každého bylo i ve stáří. V okolí Ivaně bylo několik malých
sídel po asi dvou stech obyvatelích. Byly to Dolní Dunajovice,
Židlochovice, Nosislav a Pasohlávky, větší sídla pak Nikolčice,
Vlasatice, Přibice a Strachotín. V bratrských usedlostech se pracovalo od svítání do západu slunce. Každý měl právo na polední
přestávku. Od osmi hodin večer hlídal objekt dvora hlídač.
Disciplína, vysoké pracovní nasazení i morálka byly prostředkem, jak uchovat a šířit učení Kristovo. Činnosti, které by zatížily jejich duši hříchem, například překupnictví a lichva, byly u
nich zcela vyloučeny. Cílem rodinného a společenského života
bylo přivést na svět potomky. Pokud pocházela nevěsta z jiného
dvora bratrské obce, následovala ženicha. Jestliže se chtěl novokřtěnec oženit s dívkou, která nebyla novokřtěnkou, musel
z obce odejít. Když si ale novokřtěnka vzala chlapce, který nebyl
stejné víry, byl tento přijat do obce. O výchovu dětí se staraly
hlavně starší ženy. Zajišťovaly dětem stravu, čisté prádlo, lůžkoviny, koupání a zahrnovaly je projevy citu a laskavosti. Od útlého věku pomáhaly děti v kuchyni a s péčí o nejmenší děti nebo
staré lidi. Chlapci byli vedeni k tomu, aby postupně zvládali
všechny pracovní obory. Huterští bratří (podle kazatele Jacoba
Huttera, pro víru upáleného) provozovali na jižní Moravě předškolní výchovu – jesle, školku. Vzdělávací nepovinnou školní
docházku zavedla císařovna Marie Terezie teprve o dvě století
později.

VELIKONOCE
Smrtka také Smrtonožka zvaná, nosívala se na Květnou neděli. Byla to vycpaná panna, pověšená na ráhně, krásně zdobená.
Nosívala ji děvčata, školačky i hoši po celé dědině za zpěvu:“
Smrtonoško, velkonočko, kdes tak dlouho byla? U studýnky,
u rudýnky, ruce, nohy myla.” Byl to podobný zvyk jako v jiných
krajích vynášení Morany. Když ji utopili v Jihlavce pod splavem,
přinesli za ní borový stromeček, ozdobený pentlemi a dárky
cukrovými. Zpívajíce:”Smrtolku jsme odnesli, jarní strom jsme
přinesli. Svatý Petře z Říma, dej nám flašku vína, abychom se
napili, Pána Boha chválili. Svatá Markéto, dej nám dobré léto,
na žitečko, na pšeničku, na všecko dobrého. Panímámo krásná,
dejte kousek másla, panímámo ze dvora, dejte kousek tvaroha, panímámo z rolí, dejte trochu soli, panímámo tydlidli, dejte kousek povidlí, nebo něco více, krásného mládence, třebas
toho, třebas toho, co je na kolíbce”. Za zpěvu této písně zastavovali se u všech domů a dárky, které dostali, jako mouku, vajíčka,
sádlo, povidlí atd. pak prodali a za stržené peníze vystrojili si
u některého hospodáře hostinu.
ŠLAHAČKA - MRSKUT
Na šlahačku chodívají děti i dospělí. Chlapci chodívají po domech, kde mají děvčata. Připraví si pěkné žíly z vrbového proutí, tlukou jimi na dveře nebo vrata a volávají: “Kázal Kadlec
i Kadlička, abys dala tři vajíčka, jedno bílý, dvě červený, však slepička snese jiný”. Dostávají za to pěkně malovaná vajíčka aneb
i peníze. Běda děvčeti, které se dostane chlapcům do rukou,
hodně mu namrskají. Chasa chodívala na mrskut po ranní mši
s košem. Kde měli dorostlá děvčata, která již chodívala k muzice, tam dostávala peníze a syrová vajíčka. Když tak chasa obešla
celou dědinu, odebrala se do obecního hostince, kde vejce prodala. Peníze takto stržené byly na májovou muziku.
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Strava pro všechny členy bratrského dvora se připravovala hromadně ve společné kuchyni a to na principu zdravé výživy.
Množství jídla odpovídalo náročnosti odvedené práce. Těžce
pracující dostávali maso jedenkrát denně. Stejným principem
se přidělovalo také např. víno, pivo a zakysané nápoje. Oblíbeným jídlem byly ovocné koláče.
Huterské sklepy měly další výjimečnou úlohu – sloužily jako
úkryty při ohrožení jejich života. Novokřtěnci byli také často
nuceni ukrývat se v lesích. Aby ochránili své rodiny, začali budovat tajné podzemní výklenky – tzv.lochy, únikové labyrinty a
klenuté chodby jako možné úkryty. V Ivani je tento úkryt veden
ze mlýna a novokřtěneckého domu č.p. 3. O podzemních chodbách jsou poznatky také z Přibic, Pouzdřan a Strachotína.
Dodnes velmi známá je keramika tzv. fajáns. Výrobě fajánsového nádobí se věnovali huterští keramici v Přibicích a ve Strachotíně. Pro malování barevných motivů používali čtyři barvy:
modrou, zelenou, žlutou a manganovou.
Huterští bratři hospodařili hlavně na vlastních polích, pastvinách, ovocných a zelinářských zahradách, vinohradech, mlýnech, pivovarech, koželužnách či pilách. Dobytek dokázali také
léčit.
Polní hospodářství zahrnovalo hlavně pěstování pšenice, ječmene, ovsa, chmele, luštěnin a máku. Vyhlášení byli také jako
mlynáři. Vedle mletí obilí mělo vodní kolo další využití, jako
zdroj energie. Takto fungovala v Přibicích kovárna a brusírna
kos, srpů a nožů.
Velmi významné bylo jejich léčitelské umění, díky kterému se
jejich lékaři a lazebníci těšili velké společenské úctě a zaujímali
zvlášť respektované postavení. Centrem huterské medicíny byl
Mikulov. V přibické kronice je uvedeno, že po vyhnání bratří
bylo lékaři umožněno léčit zde ještě několik let.
Koncem 16. a začátkem 17. století dosáhla krajina vinorodé oblasti jižní a jihovýchodní Moravy zjevně svého největšího rozkvětu- mluví se o zlatém období. Huterští bratři svými odbornými znalostmi nemalou měrou spoluvytvářeli tuto malebnou
krajinu. Rozsáhlé vinohrady v nejlepších polohách, sklepy s lisovnami, rybníky, mlýny, hospodářské dvory s pivovary, sýpkami, pilami a ovčírnami utvářely typický ráz městeček a vesnic.
V Ivani se také dochovalo několik památek. Je to sklep u mlýna
s podzemní chodbou. Dům č.p. 3 byl huterským dvorem a dodnes se dochovalo celé podsklepení s podzemní chodbou.
Tyto památky bychom měli chránit, protože patří mezi nejvyšší
hodnoty národní identity a historie.

číslo 1 / 2021
VŠIMLI JSTE SI?

Před kostelem se už letos potřetí objevil velký adventní věnec.
Ten připravili a ozdobili manželé Kvardovi a paní Vostalová.
Firma Dravon vylepšila podstavec, Laďa Lízal zajistil odvoz
věnce. Dubšovi a Holánkovi pomohli věnec po Novém roce
uklidit.
Již druhým rokem se manželé Petra a Tomáš Soudkovi postarali o vánoční nasvícení kapličky. Večerní vycházka ke kapličce
v době adventu tím nabyla zvláštní kouzlo. Bylo však nutné
pohlídat si čas. Zákaz vycházení platil už od 21:00 hodiny.
Stromy na přibické - mandloně a višně, které se vysázely
už předloni, dobře prospívají. Jejich koruny bylo potřeba
upravit řezem – o to se postarali manželé Jarmila a Leopold
Kvardovi.
Všem jmenovaným patří poděkování za nezištnou práci na
zkrášlení obce.
Před kostelem byly odstraněny kameny a skalka. Měla by ji
nahradit jednodušší úprava - trávník a možná keříky. Úpravu
řeší obec.
redakce

STOJÍ ZA ZAMYŠLENÍ
Pár čísel o likvidaci odpadu
V roce 2021 se opět zvedly ceny svozové firmy za likvidaci odpadu a změnil se také způsob účtování nákladů obcím s ohledem na množství vytříděného komunálního odpadu v přepočtu na jednu osobu.
Náklady obce na likvidaci odpadu za minulý rok:
Celkové náklady – faktury STKO		
Nákup žlutých popelnic na plasty		
Celkem za odpady zaplaceno		

František Hochman

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

1.061.789 Kč
158.437 Kč
1.220.227 Kč

Poplatky za odpady vybrané od občanů
Tržba za stavební suť na sběrném dvoře
Odměna od EKO-KOMU za třídění
Celkem příjem 				

387.182 Kč
17.684 Kč
112.478 Kč
517.344 Kč

Rozdíl – doplatila obec			

702.883 Kč

Podle čísel vidíme, že obec zaplatí za svoz odpadu ²/₃ ze svého
rozpočtu. Část těchto peněz by mohla přitom využít jinak –
účelněji, a jen přístup každého z nás to může změnit. Např.
koupím si místo malé popelnice velkou. Sice za manipulaci
zaplatím o 3 Kč více, ale nepotřebuji ji vysypat každý týden
- čímž ušetřím. Ke svozu dám popelnici plnou, ne poloprázdnou. Biologický odpad nesypu do popelnic nebo kontejneru,
obec zajistila kompostéry. Chci mít doma čisto a krásně. Je tak
jednoduché vše nepotřebné nacpat do popelnic - oblečení,
sklo, plechovky, trávu atd. Musíme si ale uvědomit, že to někdo musí zaplatit.
A přitom stačí málo, vše roztřídit tam, kam to patří - do kontejnerů, do popelnice, na sběrný dvůr. Je to jen na každém
z nás. Jsou mezi námi lidé a těch je většina, kterým nedělá problém třídit, ale jsou i tací, kterým je to jedno. Pak si
ale nesmíme stěžovat, že nám chybí třeba chodníky, nový
mobiliář po obci, komunikace atd. Rozpočet naší obce není

I když pandemie coronaviru nepolevila ani po Novém roce, přece
jenom došlo na Tříkrálovou sbírku.
Nebyla taková jako ty předchozí.
Chození koledníků po vesnici zabránila hygienická opatření. Do pokladniček Oblastní charity Břeclav,
které byly dostupné na obecním
úřadu, v kostele nebo v obchodě
u Stehlíků, lidé přesto přispívali. Celková částka finančních prostředků byla nemalá: 19.170 Kč. Všem, kteří se rozhodli přispět
na dobrou věc, děkujeme.
Zdeňka Laštovičková
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Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla
s vnitřním průměrem pneumatiky 17,5 palců a větším
Pneumatiky pro zemědělské a lesnické traktory nebo stroje
Průmyslové pneumatiky pro nakládací stroje, manipulační
techniku a zemní stroje
Pneumatiky pro jiné pracovní stroje a vojenskou techniku;
Pneumatiky pro jiné dopravní prostředky nebo jiná zařízení než
vozidla

zase tak velký, abychom si mohli dovolit dát z něj 700.000 Kč
ročně jen na odpady. Likvidace 1 tuny komunálního odpadu
stojí obec 1.450 Kč (předtím 1.300 Kč). Tuna plastů původně 1.200 Kč, nyní 2.300 Kč. Ne, není to chyba, opravdu je to
o 1.100 Kč více.
Nejsou ta čísla k zamyšlení? Přitom stačí málo, více třídit
a vrátí se nám více peněz zpět.
redakce

Zpětný odběr pneumatik a autobaterií je prováděn bez vazby na
výrobní značku.

STKO, SPOL. S R. O. MIKULOV

MÍSTNÍ POPLATEK ZA LIKVIDACI
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Vážení občané,
nově jsme pro Vás zajistili místa zpětného odběru pneumatik (MZO). Na níže uvedená místa můžete od 22.2.2021 pneumatiky odevzdávat zdarma. Zároveň se tak obec zbaví nákladů
na likvidaci veškerých pneumatik v režimu odpadů. Věříme, že
již nebudou zakládány skládky z vyhozených pneumatik, jelikož je bude možné bez problémů a zdarma odevzdat na uvedených místech.

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 je výše poplatku 600 Kč
za osobu nebo nemovitost.
Termín splatnosti ve dvou splátkách 31.3 a 31.10.2021
Zaplatit lze i převodem na účet č. 1382072329/0800 Variabilní
symbol čp+1340
(např. č.p. 25 uvede: 251340)
Info z obecního úřadu

Místa zpětného odběru pneumatik:
Sběrný dvůr Mikulov, Brněnská 65, Mikulov
Překladiště Drnholec , Na Výslunní, Drnholec

VINAŘI
Zdravím všechny příznivce vína, vinohradníky a vinaře.
Nechtěl bych, aby můj příspěvek vyzněl příliš pesimisticky.
V této době potřebujeme spíš zprávy optimistické nebo alespoň
takové, ve kterých je alespoň malá naděje. Nalejte si pohárek
vína, zavzpomínejte na starší časy, naplánujte si světlou budoucnost a bude vám dobře. Pokud se to nepodaří při prvním,
nalejte si druhý a nejpozději při třetím se vám to světlo na konci
tunelu objeví.
Ale teď trochu vážněji. Minulý vinařský rok z pohledu naší spolkové činnosti nebyl téměř žádný. Nemohli jsme pořádat ani výstavu vín, ani nebyla možná žádná schůzová činnost a na pozdní jaro zajištěná degustace ve vinařství Anno víno v Lednici,
byla na poslední chvíli odvolána. Nepodařilo se, kvůli přísným
vládním opatřením, ani tradiční žehnání vín v kostele. Ve stejném duchu pokračujeme i v letošním roce. Výstava vín je opět
nereálná, ale dá se snad předpokládat, že se spolková činnost
„rozpohybuje“ na podzim nebo spíše ke konci roku.
Vinařská činnost ale probíhala, jako ostatně každý rok, v individuálních návštěvách sklepů menších skupin spřátelených vinařů. Tato samozřejmě pokračuje dál v rámci dovolených pohybů
vládních opatření. Informace, které mám o těchto vinařských
aktivitách, napovídají, že minulý ročník 2020 nebyl také nijak
špatný a vína jsou velmi pitelná. V minulém příspěvku jsem se
vyjádřil v tom smyslu, že počasí opět školí vinaře. To bylo v průběhu minulého roku, který nám přinesl na rozdíl od roku 2018
a 2019 podstatně větší srážky. Z dlouhodobého hlediska to byly
srážky, které odpovídaly téměř normálu z let 2017 a dříve. Museli jsme proto proti dvěma předchozím letům poopravit strategii
ošetřování jak ve vinicích, tak ve sklepích. Výsledek, jak jsem již
zmínil, nebyl špatný. Zmenšil se také vláhový deficit v půdě, což
révě prospělo a její vitalita je znát i v současné době při zimním
řezu.
Co nás ale již delší dobu trápí je před několika lety popsaná choroba révy označovaná jako ESCA. Je to choroba kmínku révy,
která může časem způsobit a také způsobuje postupné odumření celého keře. Do dnešní doby nebyl proti této chorobě znám
možný přímý zásah, myšleno chemicky, ale jen nepřímá opatření, která však nebyla dostatečně účinná. Její účinek je zřetelný

Podrobnější informace o běžné otevírací době najdete na stránkách
www.stko.cz/sberna-strediska
Provoz SD Mikulov v době nouzového stavu
Zkrácená otevírací doba sběrného dvora v Mikulově
Pondělí - pátek: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Sobota: 8:00 – 14:30
Provoz Překladiště
Pondělí - Pátek: 7.00 - 14.30
Sobota - Neděle: Zavřeno
Kdo může MZO využívat?
Každý konečný uživatel má právo odevzdat na MZO pneumatiky za předpokladu, že vznikly jeho užíváním.
Konečným uživatelem je každý občan ČR nebo právnická osoba
se sídlem v ČR. Není tedy podmínkou, že konečný uživatel musí
být občanem obce, ve které je MZO zřízeno.
Nelze převzít pneumatiky a autobaterie, kdy se nejedná o konečného uživatele (např. pneumatiky z autoservisů). Také nelze
odebrat pneumatiky již převzaté jako odpad (např. pneumatiky z autoservisů, odpadní pneumatiky odebrané od občana za
úplatu a zaevidované jako odpad).
Jaké pneumatiky a autobaterie mohou být přijímány?
Pneumatiky pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky
Osobní pneumatiky, pneumatiky pro terénní vozidla a lehká
užitková vozidla;
Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky menším než 17,5 palců;
Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla
s vnitřním průměrem pneumatiky menším než 17,5 palců
Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky 17,5
palců a větším
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jednak na řezu staršího dřeva, kde je vidět část kmínku zpravidla kruhová výseč hnědého proschlého dřeva. Dál bývá patrná
na první pohled v době plné vegetace na listech tzv. tygrovatostí listů. Napadené keře postupně chřadnou, což může trvat
i několik let. Postupně se snižuje výnos a kvalita hroznů a keře
nakonec odumírají.
Ale i zde, zdá se, svítá na lepší časy. Na trhu se konečně objevili
chemické přípravky proti této chorobě. Není smyslem tohoto
příspěvku odborný popis, ale snad neporuším žádná pravidla
časopisu, když zmíním alespoň jejich obchodní názvy. Jsou to
přípravky: Bloccade, Tessior a Vintec. Všechny jsou určeny k zatírání, případně zastříkání, řezných ran způsobených zejména
na starším dřevě při zimním řezu. Podrobnější informaci k chorobě, přípravkům, jejich použitím a cenám najdete na internetu
u každého obchodníka s přípravky pro vinaře.
Takže držme se a vydržíme.
Dovolím si pro optimističtější závěr použít citát Františka Palackého: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“
Za spolek Vinaři Ivaň, z.s.
Jan Koubek

číslo 1 / 2021

Dále plánujeme:
11.9.2021 Vernisáž hustopečského Fotoklubu
9.10. Vernisáž absolventů Máta ateliéru
13.11. 2021 Vernisáž manželů Šichových
18.12. 2021 Vernisáž Dany Saňkové společně s vánočním koncertíkem
Galerie U Klaků a Máta ateliér doufá, že se tato covidová situace
zlepší a opravdu s vůní rozkvetlých pampelišek bude líp a my se
společně sejdeme. Do té doby se držte a plánujte
Máta

LUKOSTŘELECKÁ ZIMNÍ PŘÍPRAVA
A NOVÉ DRESY
Ivaňští lukostřelci nechávají 3D terčovnice „v suchu spát“ a trénují na terénních 2D terčích. Ve volných chvílích vylepšujeme
další zázemí pro tréninky i závody, které nás čekají.
V neděli 20. června budeme na naší střelnici pořádat republikové kvalifikační závody v 3D lukostřelbě pro výjezdy na zahraniční turnaje. Klub má několik želízek v ohni. Tak i přes náročné
technické přípravy trénujeme, aby si někteří z nás mohli zasoutěžit i v zahraničí pod českou vlajkou.
V rámci reprezentačních pravidel klub po 10 letech přestoupí do
ČLS státem organizované lukostřelecké asociace pod WorldArchery. A k desetiletému výročí jsme připravili nové dresy.
Veřejné otevíraní 3D střelnice plánované na 28. 3. 2021 se prozatím odkládá a jako ostatní sportovci čekáme na další informace
vedoucí k otevření venkovních sportů.
Marek Holzmann

GALERIE U KLAKŮ
Je to právě rok, co jsme v galerii začali šít roušky pro lidi, abychom se navzájem ochránili před neznámým virem Covid – 19.
Byla to doba „Rouškování“, kdy všichni chtěli pomáhat a stáli
při sobě. Byli přesvědčeni, že společně tento virus porazíme.
A taky to tak vypadalo. Se sluníčkem přišlo uvolnění a všichni
jsme usnuli na vavřínech. Už rok s covidem bojujeme. Někteří
z nás se s ním seznámili osobně, jiní ho znají jen z doslechu. Už
jsme všichni moc unavení ze zákazů, příkazů, uvolňování a zase
zákazů. Jak to tak vypadá, je toho na obyčejného smrtelníka už
moc. Ale my jsme stateční a nevzdáme se, protože když budeme
plánovat dopředu a myslet pozitivně, určitě se všechno v dobré
obrátí. Jak nedávno řekl jeden moc chytrý člověk: „Až rozkvetou
pampelišky, vše se uklidní a řádění covidu pozvolna oslábne.“
Musíme této situace využít a tentokráte ji chytit za ten správný
konec. Protože nevíme, co se stane, až pampelišky odkvetou.
My v galerii U Klaků a v Máta ateliéru se s covidem také pereme. Plánujeme, co budeme podnikat a tím mu ukazujeme,
že s ním do budoucna opravdu nepočítáme. Akce, které jsme
naplánovali, začínají se sluníčkem v měsíci lásky. V květnu už
určitě pampelišky pokvetou a my otevřeme galerii a ateliér. Děti
i dospělci zase začnou chodit pravidelně tvořit. Milovníci cvičení se také v malých skupinkách začnou protahovat. Nastane
čas i na vernisáže a jiné aktivity, které dodávají našemu životu
smysl a radost.
Květen:
15.5. 2021 Vernisáž fotografií Zdeňka Bažanta
22.5. – 23.5. 2021 Seminář Bylinkohraní, aneb Malé zastavení se
Červen:
19.6. 2021 Vernisáž obrazů Evy Čaloudové
26.6. 2021 Seminář Voskové batiky
Červenec:
3.7. 2021 Hudební léto, kde se představí Petr Lang, Hana Marie
Valíčková, Sára Nová a Zdeňka Šichová
28.7. – 1.8. 2021 Řemeslné léto
Srpen:
27.8. – 29.8. Výtvarný dvůr- zahájení v pátek módní přehlídkou
háčkované módy Markéty Fortelné a Šárky Funiokové
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TJ SOKOL NEZAHÁLÍ
Vážení nejen fotbaloví fanoušci,
z důvodu nevyhovující epidemiologické situace a na základě
aktuálního omezení vlády ČR, rozhodl VV OFS Břeclav zrušit
stávající termíny fotbalových zápasů pro jarní část 2020/2021.
Nové termíny budou známy po změně aktuálního opatření Vlády ČR. Pokud se tak stane, tak se budeme snažit vás různými
způsoby (místní rozhlas, facebook atd.) informovat o nových
termínech zápasů.
V současné situaci, pokud to jen jde, se snažíme alespoň areál
fotbalového klubu trochu vylepšit, abychom se mohli vrátit do
hezčího prostředí.
Všem vám přeji jménem celé TJ Sokol Ivaň hlavně zdraví a hodně síly pro zvládnutí tohoto těžkého období a už se moc těšíme,
až se budeme moci znovu sejít na fotbalové nebo dětské akci
na hřišti.
Iveta Ritterová

NEVÍME
Nevíme, co nám letošní rok přinese, ale věříme, že příroda nezklame a roční období se opět spořádaně vystřídají.

Foto Petra Michálková
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INSPIRACE PRO TURISTY

číslo 1 / 2021
STATISTIKA OBČANÉ

K 31.12.2020 bylo v obci 740 obyvatel,
z toho:
367 mužů
373 žen
z toho:
131 dětí do 18 let
206 starších 60 let

vizitka obce
a turistické razítko

INFORMACE
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
www.scitani.cz
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nejmladší občánci
Rudolf Janíček
Štěpán Babčan
Vincent Hrabovský
Sofie Štipčáková

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD
Charitní záchranná síť a terénní sociální poradenství
Oblastní charity Rajhrad
Služby Charitní záchranné sítě poskytuje Oblastní charita Rajhrad osobám v akutní tísni, pro které neexistuje žádná jiná dostupná forma pomoci. Pomáháme lidem na ulici,  
v bezvýchodných krizích nebo životních situacích, ve kterých
jsou odmítnuti jinými existujícími sociálními službami.  
Vyškolený sociální pracovník provádí sociální poradenství přímo v domácnosti. Pomáháme při uplatňování práv, poskytujeme poradenství při vyřizování záležitostí na úřadech,
rádi zprostředkujeme kontakt na instituci, na kterou se klient
může obrátit. Zachováváme mlčenlivost, s každým jednáme
individuálně a v případě potřeby je možná  
i dlouhodobější spolupráce.
Kontakt na Charitní záchrannou síť:
Bc. Roman Koprivňanský
terénní sociální pracovník
Telefon: 735 794 187
E-mail: roman.koprivnansky@rajhrad.charita.cz

Výročí a jubilea
Marie Stará		
Zdenka Drápelová		
Rudolf Drápela		
Jiřina Novotná		
Karel Čada		
Zdeňka Brabcová 		
Jan Macek 		
Jindřich Zouhar 		

92 let
85 let
85 let
85 let
80 let
88 let
87 let
86 let

Všem blahopřejeme, do dalších let přejeme hodně štěstí, osobní spokojenosti, duševní pohody a hlavně hodně
zdraví.
Zemřeli:
František Bobek
Marie Koubková č. 20
Marie Koubková č. 181
Ladislav Brabec
Zdeňka Jílková
Ivan Nožička
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Kontakt do lůžkového hospice:

Ivaňský zpravodaj – vydává Obec Ivaň, IČO 00600164,
Periodický tisk územního samosprávního celku.

Telefon: 547 232 223
E-mail: magda.audyova@rajhrad.charita.cz
Více o poskytovaných službách Oblastní charity Rajhrad se
dozvíte na webu rajhrad.charita.cz

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.

www.obecivan.eu

