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IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ
SLOVO STAROSTY OBCE

REDAKČNÍ RADA

Vážení spoluobčané,
během příznivé epidemické situace jsme mohli letošní
léto a část podzimu prožít opět v klidu a téměř bez
omezení. Děti si mohly užít prázdniny a po nich zasednout zpět do lavic. Doufejme, že letos jim prezenční výuka vydrží celý školní rok. Ivaňští stárci uspořádali tradiční Bartolomějské hody, které se vyvedly.
Místní TJ Sokol zahájila fotbalovou sezónu a po dvou
letech jsme mohli opět pořádat akci Pohádkový les,
kterou navštívilo téměř 700 osob. A na to se hodně
dětí i dospělých těšilo. Poděkovat bych chtěl nejen
zmíněným spolkům, ale i kulturní komisi, která uspořádala broučkový průvod a chystá i další akce.
Na podzim proběhly volby do poslanecké sněmovny.
Téměř 73,5 % voličů naší vesnice přišlo rozhodnout,
jakým směrem se bude ubírat naše republika. No,
nechme se překvapit, kam nás nově zvolená politická
reprezentace posune. Věřme, že správným směrem.
V měsíci září jsme se konečně dočkali dodávky slíbených kompostérů a během října se upravila plocha před
kostelem. Za to bych chtěl poděkovat Ing. Petře Soudkové, která si tuto úpravu vzala na starost. Očekávané
stavební povolení na chodník ve Vranovické ulici jsme
již obdrželi, ale není zcela jisté, zda se nám podaří tento projekt realizovat v letošním roce. Budeme se snažit.
Co se týče kvality vody dodávané společnosti Vak
Břeclav, tak se situace stále nezměnila. Společnost
sice zavedla slevu za vodné v podobě 5 % a přispívá na
nákup balené vody pro ohrožené skupiny, ale jinak je
řešení tíživé situace v nedohlednu. Z dostupných vyjádření společnosti vyplývá, že stále neznají příčinu
zvýšení dusičnanů. Neustále se odvolávají na vybudování nového vodního zdroje v katastru naší obce, ale
to může trvat i několik let. Pokud se situace změní,
budeme Vás informovat jak na webových stránkách,
tak i pomocí rozhlasu.
Koncem tohoto měsíce rozsvítíme na první adventní
neděli vánoční strom. Proto Vám již dnes přeji, abychom přicházející období adventu a vánoční svátky
prožili v klidu a pohodě, a hlavně ve zdraví.
Jan Gebauer

Jan Gebauer
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Petr Lang

Členové zastupitelstva		
				
				
				
				
				
				

Michal Bradáč
Helena Graclová
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Hana Soukalová		
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Ilona Matulová
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Věra Subotová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 49/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 50/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemků parc.č. 2020/1, 1911/11, 1914/3, 1915/3, 1915/6, 1911/18,
1911/19, 2019/3 v k.ú. Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 51/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/
BBV/5242/2021-BBVM, a to pozemku pozemková parc.č.
2020/1 v k.ú. Ivaň, obec Ivaň, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 52/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BBV/5902/2021-BBVM, a to pozemku pozemková
parc.č. 1911/11, 1914/3, 1915/3 a 1915/6 v k.ú. Ivaň, obec
Ivaň, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce
Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 53/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/
BBV/4692/2021-BBVM, a to pozemku pozemková parc.č.
1911/18, 1911/19 a 2019/3 v k.ú. Ivaň, obec Ivaň, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

ZASTUPITELSTVO OBCE
Starosta obce			

číslo 3 / 2021

Usnesení č. 54/2021
Zastupitelstvo obce ruší záměr prodeje pozemku parc.č.
2979 v k.ú. Ivaň o výměře 217 m2.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 55/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 1911/2 v k.ú. Ivaň.
Hlasování: pro: 0 proti: 6 zdržel se: 1
Usnesení nebylo přijato
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Usnesení č. 56/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. : HO-014330070602/004-MDP se společností
EG.D, a.s., na stavbu „Ivaň, přípojka NN Karabcová, na
pozemku 2019/1 v k.ú. Ivaň, za náhradu 2.000,-Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

číslo 3 / 2021
AKTUALITY Z OBCE

Koncem měsíce srpna jsme obdrželi očekávané oznámení ze Státního fondu podpory investic, kde jme žádali
o dotace na naše společenské a kulturní zařízení. Naše
žádost byla vyřízena kladně a máme tak příslib jak dotace, tak i bezúročného úvěru. V současnosti pracujeme
na přílohách, které je ještě nutno doložit k žádosti. Nyní
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a odevzdání ostatních dokumentů by už neměla nastat překážka k uzavření smlouvy se SFPI na zmíněné dotace a úvěr. Demolice
stávajícího zařízení by měla začít na jaře příštího roku
a ukončení stavby se předpokládá na rok 2024. Jelikož se
jedná o úpravu celé návsi, budou muset chystané akce,
jako jsou košt vína, babské hody a Bartolomějské hody,
proběhnout na hřišti, kde jako zázemí poslouží budova
sportovních kabin.

Usnesení č. 57/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o provozování vodovodu se společností Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s. na stavbu „Ivaň: vodovod u zemědělské farmy.“
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 58/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o výkonu působnosti Městské policie Pohořelice na území obce Ivaň.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 59/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: HO-014330077964/002-MDP se společností
EG.D,a.s., na stavbu „Ivaň, TS. rozšíření VN a NN-Holánek, na pozemcích parc.č. 2589, 2642, 2643/1, 2648,
2653, 2654, 2661 v k.ú. Ivaň, za náhradu 10.400,-Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 60/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků pro
ZŠ Ivan na školní rok 2021/2022.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Snažíme se postupovat i v dalších projektech, které jsme
bohužel tento rok nestihli a naplánovat i nějaké nové na
rok následující. Protože ještě neznáme cenu stavby kulturního zařízení, které je prioritou, je možné, že některé
akce budou posunuty na další roky. Podaná žádost na
opravu umělého povrchu na hřišti letos kladně vyřízena
nebyla, ale tato výzva se bude každoročně opakovat až
do roku 2025. Předpokládáme, že i naše obec nějaké
finanční prostředky na opravu získá.
Na závěr bych vás chtěl požádat o zamyšlení nad zhoršující se situací na čističce odpadních vod v naší obci. Vlhčené ubrousky, dámské
vložky a tampony se
v kanalizaci nerozpustí. Následně se nám
ucpávají a ničí čerpadla. Cena oprav a pořízení nových čerpadel
se potom promítá do
ceny stočného a zaplatíme to bez rozdílu
všichni. Samozřejmě
nemůžeme vědět, kdo
je za toto odpovědný,
proto apeluji na vás
všechny.

Usnesení č. 61/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje dle ust. § 55a, odst. 1 stavebního zákona, pořízení změny č. 1 ÚP Ivaň zkráceným
postupem, v rozsahu dílčích změn dle přílohy usnesení.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 62/2021
Zastupitelstvo obce určuje pověřeným zastupitelem pro
spolupráci na pořízení Změny č. 1 územního plánu Ivaň
starostu obce Jana Gebauera.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 63/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do „Solidárního
systému financování sociálních služeb obcemi na území
ORP Pohořelice pro rok 2022, navrhovanou podobu minimální sítě sociálních služeb na r. 2022, včetně možné
maximální výše finančních částek, která pro obec Ivaň
činí 50.821,-Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 64/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši
138.608,-Kč obci Cvrčovice na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 08.03.2021.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Množství cca za jeden měsíc 		
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diči, se kterými se snad už budeme moct pravidelně setkávat. Za vše mluví reakce dětí : ,, Já se tak strašně těšil
na školu,, … a my učitelky a zaměstnanci školy zase na
ty naše děti a žáky.  			
Lenka Koubková
ředitelka

PÁR SLOV K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU …
Stále se něco děje… letní příprava školy nikdy nemůže být jen tak … v malém. Letos jsme naplánovali nové
podlahy do velkých tříd školy a sborovny/ředitelny.
Přípravy začaly již v jarních měsících, hledal se vhodný povrch a materiál. Vybrané zátěžové PVC s novinkou - paměťovou pěnou nám umožnilo netrhat stávající
parkety. Ale jak by vypadaly třídy, kdyby se udělala jen
podlaha? Takže následovala výmalba, náročný úklid
a stěhování do nového …. Do třídy čtvrťáků a páťáků se
také dodělával úložný nábytek.
Přesunuli jsme družinu, máme nové koberce.   Těšili
jsme se, jak budou dětem zářit oči, až budou vidět změny ve svých třídách.
Ve spolupráci s paní knihovnicí se upravil prostor
v knihovně tak, aby se lépe využil i při výuce a volnočasových aktivitách dětí.
Pak drobnosti ke zlepšení provozu v jídelně – nová skříňová sestava na nádobí.
V MŠ jsme vyměnili velký koberec do hlavní místnosti. Máme také pár nových hraček a pomůcek. Pořídili
jsme celou sestavu moderních didaktických pomůcek
pro předškoláčky.
A to vše probíhalo s tradičním očekáváním. Jaký bude
ten nový školní rok? Hygienické a protiepidemické požadavky na školy se částečně uvolnily, takže jsme mohli
připravit téměř běžný provoz.   Sice zůstal vstup s respirátorem, minimalizace cizích osob, desinfekce kam
se podíváš . Ale zahájení 1. 9. 2021 již mohlo být tradiční, tedy setkání všech žáků a pracovníků školy, rodičů
a přátel na otevřeném prostoru dvora. Krásné počasí,
představení stávajících i nových zaměstnanců, dělení
tříd, vítání nových dětí, akce naplánované na letošní
rok.
Rádi bychom trošku dohnali školní výjezdy jako jsou
divadla, výukové programy v terénu, muzea, výlety
a exkurze. Podařilo se nám velmi úspěšně pokračovat
v projektu Lokomoce – zdravý pohyb, kde jsme  úplně
nově zařazeni v jejich hlavním projektu jako pilotní
škola. Žáci 2. a 3. ročníku absolvují 10 lekcí plaveckého
výcviku, který tento měsíc ukončí. Dále úspěšně pokračujeme s rodilým lektorem ve výuce anglického jazyka – sice 1 x měsíčně, ale žáci si především zkusí užití
jazyka v praxi. Nově máme rozšířenou výuku IT i do 4.
ročníku. Také naplánované kroužky na rozšíření pohybových dovedností a základy robotiky. Rádi zase pojedeme bruslit na Kometu. Z projektu Šablony III budeme opět pořádat projektové dny a to ve škole i mimo ni.

SEZNAMOVACÍ ODPOLEDNE
Na začátku školního roku jsme měli „školkové“ seznamovací odpoledne. Akce byla uspořádána pro rodiče
s dětmi. Měli tak možnost se vzájemně poznat a sblížit
se, protože děti ve školce jsou i z okolních vesnic. Byl nachystaný odpolední program ve formě stezky, kde děti
plnily různé úkoly. Mezi nimi například zpívání písniček, pohybové aktivity a vědomostní hádanky. Na konci
stezky jsme se společně chytili za ruce a vytvořili jsme
dlouhého hada, který nás dovedl až k paní ředitelce pro
odměnu. Zakončení této akce bylo na místním fotbalovém hřišti, kde byla volná zábava a přichystáno občerstvení. Akce se velice vydařila a přáli bychom si ji zachovat i do dalších let.
Učitelky MŠ

SETKÁNÍ S PANÍ SPISOVATELKOU
V měsíci říjnu navštívily starší děti MŠ ze třídy Žabiček
knihovnu ve Vranovicích. Zde byla nachystána beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která jim
představila knihu „A-Ž půjdeš do školy“. Beseda se nám
velice líbila, jelikož byla pojata vtipnou a hravou formou.
Pro děti byl velký zážitek i to, že po delší době mohly
vyrazit autobusem. Tímto děkujeme paní Miroslavě Čápové za organizaci zážitkového dopoledne.
Učitelky MŠ

Pokračovat budeme také ve spolupráci MŠ a ZŠ. Především v péči o předškoláky, vzájemném poznávání
i na společných akcích. Zařazovat žáky znovu i do akcí
obce. Tradičně pokračovat ve vítání občánků, setkání
u rozsvěcení vánočního stromu nebo znovu pořádat
odpoledne ke Dni matek.
Dále se chceme podílet na zvelebování školy a jejího
okolí. Ve spolupráci s obcí a hlavně s dětmi a jejich ro-
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PODĚKOVÁNÍ

SPORTUJEME S T-MOBILEM

Chtěla bych poděkovat touto cestou rodičům a přátelům
školy, kteří přispívají plody ze svých zahrad (bramborami, zeleninou a ovocem), do naší školní kuchyně. Také
chci poděkovat za velký dar v podobě balené vody, kterou poskytujeme dětem z důvodu zhoršené kvality kohoutkové vody.
Vaši pomoci si vážíme.
Věra Soukalová
za školní kuchyni

V září jsme se zapojili do projektu T-mobile olympijský
běh. Oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový
a zároveň si připomínáme mezinárodní Olympijský den.
Trasa běhu byla 300 metrů. Všichni jsme to zvládli a také
dostali náležitou odměnu v podobě medaile a diplomu.
„Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je
heslo, s kterým je propojen T-mobile Olympijský běh
už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš
jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve
městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile
Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně
pro radost.“
Dostupné z: https://www.olympijskybeh.cz/
kolektiv ZŠ a MŠ

DÝŇOBRANÍ
Říjen je tu a s ním i „dýňobraní“ ve škole. Tvoříme s dětmi dle jejich fantazie. Využili jsme různé doplňky, aby
to našim dýním pořádně slušelo. Hotové dýnáčky jsme
vystavili před školou, aby nás každý den vítali.
Kolektiv ZŠ a MŠ

MALOVÁNÍ MANDAL
V lednu 2020 jsem se zúčastnila dílničky v obecní knihovně, kde jsem si vyzkoušela malování na kameny - mandaly.
Lektorku Danu Saňkovou jsem požádala, jestli by nepřijela do naší školní družiny a naučila tuto techniku malby
i naše žáky. Po covidové odmlce jsme tuto akci uspořádali
v říjnu tohoto roku. Dana si kameny a vše potřebné pro
nás připravila, dětem vysvětlila, co je čeká a pustili jsme se
do práce. Nakonec byli všichni nadšeni a výrobky se nám
podařily.
Milada Manková za ŠD

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

POBOŽNOST K UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH
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hy, bylo připraveno malé občerstvení a na oslavu čtenářů
jsme bouchli i dětský sekt. Začátkem července jsem přivítala děti ze školky a z příměstského tábora.
Na konci září proběhla na hřišti akce v rámci celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“. Pro děti byl přichystán velký výběr knížek. Od leporel pro nejmenší až po
komiksy a romány pro „náctileté“. Četlo se, hrály se hry…
I přes malou účast a nepřízeň počasí jsme si to všichni
užili.
V knihovně nadále probíhá „škatulata, hejbejte se“. Větší prostor tak dostala škola pro svou výuku a odpolední
družinu. Letos bylo zatím do knihovny zakoupeno 98
knih, z toho 46 vydaných v roce 2021, 66 knih bylo darováno, za což velmi děkuji.
Všechny srdečně zvu na návštěvu do knihovny. Otevřeno
máme každý čtvrtek od 17-19 hodin. Aktuální informace
o dění a novinkách najdete na: www.knihovnaivan.
webk.cz a také na facebooku: www.facebook.com/
Obecní-knihovna-Ivaň .
Petra Lízalová

BROUČCI
Po ročním odkladu se 28. října 2021 v 18:00 hodin sešly
děti, spolu s broučkovými kmotřičkami, na place u Ivaňky. Podpořili je rodiče, prarodiče, kamarádi i známí.
Společně se pak, po malém občerstvení a načerpání sil,
vydali na cestu. Každé dítě si neslo malého broučka. Svítily si krásnými lampiony a z místního rozhlasu vyhrávala hudba, kterou jim pustil starosta Jan Gebauer. Na
faře, kde se broučci uspávají malou motlitbou a ukládají
k zimnímu spánku do velkého koše vystlaného listím,
bylo připraveno občerstvení. Pro děti sladký čaj a napečené cukroví, které ochutnali i dospělí. Za letošní velkou
účast dětem i dospělým děkují kmotřičky.
A my děkujeme všem, kteří mají zásluhu na organizaci.
redakce

KNIHOVNA V ROCE 2021
Rok 2021 začal pro knihovnu v karanténě. Knížky se objednávaly e-mailem nebo telefonicky a předávaly po domluvě. Tuto situaci jsem využila k třídění, vyřazování,
úklidu a stěhování. Pro veřejnost jsme otevřeli v dubnu.
První větší akcí byl výprodej vyřazených knih a časopisů.
Prodej byl velmi úspěšný, prodalo se 762 knížek a časopisů. Koncem června proběhlo v knihovně „Pasování
prvňáčků na čtenáře“ za účasti paní ředitelky, pana starosty a třídní učitelky. Dětem byly věnovány osobní kni-
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ty, na které byl kladen důraz, byla vysoká atraktivita,
vzhledem k velice frekventovanému prostoru (kostel,
škola, vinařský dvůr...), ale zárověň velice nízká náročnost na údržbu.
V průběhu minulých let se často naráželo na problém
údržby tehdejších záhonů a absenci volných rukou. Je
potřeba podotknout, že jakýkoli letničkový záhon nebo
například obyčejný trávník (který je potřeba co týden
sekat) se s náročností údržby nedá s trvalkovým společenstvým srovnávat. Zde stačí několikrát do roka provést kontrolu a případnou redukci porostu, ale pokud
je záhon správně založen, žije si svým vlastním životem
a dělá nám radost každý den.
Všechny přípravné práce zdárně proběhly především
díky ochotné pomoci pana Ladislava Lízala. Postupně proběhlo odstranění drnu, zrytí pozemku, vyčištění
a odplevelení, následná výsadba sortimentu a zamulčování. Výsadbu je nutné následující týdny udržovat vlhkou, aby jednotlivé rostliny správně zakořenily. Na plochu je nanesena mulčovací vrstva ostrohranného štěrku,
která brání růstu plevele a zároveň udržuje substrát déle
vlhký. (Od použití netkané textilie už se v současné době
ustupuje, jelikož byla zjištěna převážná negativa – půda
nedýchala, rostliny živořily a časem byla zanesena a neplnila primární funkci.)
Při výběru jednotlivých rostlin byl kladen důraz na harmonický kontrast barev i struktur jednotlivých druhů.
Dalším aspektem při výběru sortimentu byly odolnost
a nenáročnost. Proto byly vybrány převážně lokální druhy, které nevyžadují žádnou speciální péči (hnojení,
zálivku). V porostu převládají druhy jako mateřídouška, kakost, kontryhel, šalvěje, třapatky, floxy a řebříčky.
Celý záhon je laděn do odstínů růžové a bílé a je doplněn
okrasnými trávami. Na jaře vykouknou ze země květy
tulipánů a narcisek. Na podzim záhony ozdobí růžové
rozchodníkovce a astry.
Doufejme, že nová výsadba bude dělat radost všem
účastníkům veřejného prostoru naší obce.
Petra Soudková

ZE ŽIVOTA SV. LUDMILY
V letošním roce si připomínáme výročí úmrtí sv. Ludmily, české prvomučednice a první české světice, patronky
vinařů, babiček, matek a křesťanských vychovatelů.
Na jednom z oken našeho kostela je obraz sv. Ludmily.
Pod jejím vyobrazením je napsáno: „Sv. Ludmilo, oroduj
za nás! Věnují manželé Staňkovi, č. 24“
Sv.Ludmila se narodila kolem r. 860. Byla provdána za
knížete Bořivoje I., se kterým měla tři syny a čtyři dcery.
Syn Vratislav I. byl ženatý s Drahomírou, padl v boji a zůstali po něm synové Václav a Boleslav.
Velmožové tehdy rozhodli svěřit Drahomíře regentství
v zemi a babička Ludmila měla dohlížet na výchovu
svých vnuků. Toto rozdělení vlivů bylo zřejmě jádrem
sporu mezi oběma ženami. Ludmila ustoupila a uchýlila
se na své vdovské sídlo hrad Tetín. Tam ji v noci z 15. na
16. září 921 přepadli členové Drahomířiny družiny a zardousili ji jejím vlastním závojem.
Služebnictvo zahrabalo její tělo u hradební zdi. Nad místem vraždy dala Drahomíra z původního obytného domu
zřídit chrám sv. Michala (dnes sv. Jana Nepomuckého).
Po svém nástupu na knížecí stolec dal sv. Václav převézt
ostatky své babičky do chrámu na Hradě pražském.
Veškeré dochované písemnosti popisují kněžnu Ludmilu jako laskavou, milosrdnou a zbožnou ženu.
Na obrazech bývá nejčastěji znázorňována v dlouhém
šatu, s hlavou pokrytou závojem. Jejím hlavním atributem je stočený závoj nebo šál kolem krku. Její památka
se slaví 16.září.
Čerpáno z knihy Rok se svatými.
Jolana Čuprová

KVĚTINOVÁ VÝSADBA U KOSTELA

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ

Jednání o vytvoření květinových záhonů u kostela probíhala průběžně už několik let, ale ke konečnému řešení
jsme dospěli až letos. V průběhu léta jsme se s panem
starostou domlouvali, jak by měl finální návrh výsadby
vypadat. Cílem bylo vytvořit fungující smíšený trvalkový záhon, ve kterém se budou střídat kvetoucí druhy od
časného jara až do pozdního podzimu. Hlavními aspek-

V sobotu 18. září 2021 se z Ivaně vypravilo šest poutnic
spolu s dalšími ze sousedních obcí na národní Svatoludmilskou pouť do Tetína, konanou u příležitosti 1100 let od
mučednické smrti svaté Ludmily. Tato kněžna byla ženou
Bořivoje, matkou Spytihněva aVratislava a vychovatelkou
svého vnuka a pozdějšího knížete svatého Václava.
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Odjezd autobusem byl v 6:00 hodin z Vranovic.
Národní pouť začala mší svatou v 11:00 hodin dopoledne
na louce, kousek za Tetínem. Nejprve všechny poutníky
přivítal starosta obce Tetín ing.Martin Hrdlička. Slavnostní mši předsedal arcibiskup vídeňský a papežský legát
J.Em. Christoph kardinál Schönborn OP.
Po skončení mše jsme si mohli prohlédnout tři tetínské
kostely i vystavenou lebku svaté Ludmily. Dále ochutnat
speciality kraje a dokonce jsme stihli koncert Hradišťanu
s |Jiřím Pavlicou.
Cesta zpět nás zavedla do malé vesničky Svatý Jan pod
Skalou, kde žil poustevník svatý Jan. Z místního kostela,
jeskyně, studánky i přilehlých budov např. Svatojánské
koleje, na nás dýchla historie. Úchvatná okolní příroda
i s příběhem, odvyprávěným naším panem farářem, byly
krásnou tečkou za naší poutí. Tak zase příště …
Marcela Nečasasová
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obchodníci ze Slovenska (tzv. Bosňáci). Prodávali různé drobné předměty jako vařečky, naběračky (šufánky),
různá dárková mýdla po domácku vyrobená, dřevěné figurky, hliněné hrníčky, vázičky, obrázky. Velice děkovali,
když prodali a byli vděční za teplou polévku, vdolek nebo
buchtu. Večer poseděli v místní hospodě, tam dostali od
místních pivo a od hospodského krajíc chleba se sádlem.
Nechal je přespat na půdě nebo ve stodole na seně. Ráno
dostali krajíc suchého chleba a hrnek kávy (cikorku)
a s díky odešli k další vesnici.
Ještě předtím, než rodiny usedly ke štědrovečerní večeři,
čekávalo se na velké rány. Nikoli však z pušek, ale rány
těžkého biče, kterým práskal obecní pastýř. Tím připomínal rány betlémských pastýřů, kteří zaháněli svá venku se
pasoucí zvířata, aby se mohli potěšit pohledem na právě
narozeného Ježíška. Pastýř, který byl nemajetný, dostal
od mnoha rodin malou odměnu, vánoční cukroví, cukr,
mouku, luštěniny, výslužku ze zabíjačky (kdo právě měl)
nebo drobný peníz (šesták).
Po práskání bičem začali zpívat koledníci, kteří chodili
téměř ke každému domu a byli stejně jako pastýř odměněni.
Po těchto zvyklostech zasedaly teprve jednotlivé rodiny ke
štědrovečerní večeři. Nejprve se členové rodiny pomodlili, popřáli si pěkné Vánoce a až poté se večeře podávala.
Večeře byly různé. Polévka byla hustá, kroupová, smažená ryba (ta se kupovala od místních rybářů), nechyběla sladká omáčka ze sušených švestek, křížal s přidáním
voňavého koření. K pití byl pro děti černý čaj s cukrem
a citrónem, pro dospělé sklenička vína.
Po skončení večeře už byly děti netrpělivostí neposedné
a s rozzářenýma očima a napnutýma ušima očekávaly zazvonění zvonečku a mohlo se vejít do zamčeného pokoje.
Tam stál na stole malý vánoční stromeček, ozdobený ořechy zabalenými ve staniolu a domácí čokoládou. Ale tím
nejdůležitějším byly samozřejmě dárky. Většinou to byly
rukavice, čepice, ponožky, šály, svetr a samozřejmě také
to nejočekávanější.Pro děvčátka panenka, pro chlapce stavebnice, stolní hra pro všechny, figurky zvířátek a nezbytná kniha pohádek, pro starší různé příběhy a cestopisy.
Na závěr večera se ještě před spaním u stromečku zazpívalo Narodil se Kristus Pán a děti šly spát. Rodiče odcházeli
na půlnoční.
Na Boží hod vánoční se především mezi sebou navštěvovaly nejbližší rodiny, povídalo se a vzpomínalo.
Na Štěpána bylo velmi veselo, děti chodily na koledu a to
nejen ke svým příbuzným.
A tak v klidu, pohodě a veselosti uplynuly dětem i dospělým vánoční svátky. Tyto tradice (samozřejmě kromě
rodinných) se bohužel držely jen v době celonárodní svobody, která skončila „anschlusem“ Rakouska k Německu.
Po druhé světové válce a zejména po roce 1948 se už neobnovily. Naštěstí už desetiletí žijeme ve svobodné zemi
a můžeme se o své vlastní vůli a beze strachu z následků
k těmto tradicím hlásit a některé i v dnešní moderní době
obnovovat.
Přeji všem klidný a pokojný čas adventu a naplnění všech
očekávání.
Božena Niklová, narozena v Ivani v roce 1926.

ADVENT - ZNAMENÁ PŘÍCHOD
Advent - znamená příchod, příchod narození Ježíše Krista
Zvyky a obyčeje předvánočních dnů z doby před 2. světovou válkou ze vzpomínek pamětnice
Advent začíná první neděli po svátku sv. Kateřiny a trvá 4
týdny. V tomto čase, který má být časem míru a zklidnění,
se v dřívějších dobách nekonaly žádné slavnosti. Svatby
byly buď do adventu nebo po svátcích. Jediné, co se nikdy
neodkládalo, byly křtiny, ale i ty se konaly vždy v tichosti.
V pondělí po 1. adventní neděli se konaly v kostele roráty.
Byly to tiché mše, ale než začaly, zpívala se Rorátní píseň
spolu s p. farářem a podle této písně se také bohoslužby
jmenovaly. Začínaly ráno o půl sedmé. Na mši chodily celé
rodiny a vždy nalačno.
Poněvadž ve třicátých letech minulého století nebylo
v ulicích zavedeno veřejné osvětlení, chodilo se s lucerničkami. Atmosféra z dnešního pohledu byla také díky zasněžené krajině velmi romantická.
Ve čtvrtém adventním týdnu, obyčejně v úterý, byla ve
škole uspořádaná vánoční besídka. Zpívaly se vánoční koledy, přednášely básničky. Po úvodní části besídky nastala
pro děti ta hlavní část, které se nemohly mnohé dočkat,
předávání dárků. S rodiči z chudých rodin, dnes téměř nemyslitelné, bylo předem dohodnuto, co děti v nastávající
době budou nejvíc potřebovat a tak dostaly buď teplé oblečení nebo obutí. A aby to ostatním nebylo líto, tak každý dostal vyšívaný kapesníček. Od první adventní neděle
se doma vždy po mši zapalovala svíčka. Na Štědrý den
se zbytek nevyhořelých svíček ze čtyř adventních nedělí odnesl na hřbitov a zapálily se na hrobech zemřelých
členů rodiny. K tomu se na hrob položila malá ozdobená
vánoční kytička, uvázaná ze zbylých větviček vánočního
stromku.
Další zvyklostí bylo, že sedláci vyváděli ze stájí koně, aby
se dostali na čerstvý vzduch a na jaře nebyli divocí. Kromě
toho v této době sedláci vozili na saních dřevo z lesa do
Vranovic na dráhu. Před Štědrým dnem přivezli od hajného z lesní školky vánoční stromečky.
Ve druhém adventním týdnu přicházeli do vesnice malí
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botu 30. října opravdu přálo. Také koronavirová situace se
zhoršuje a nevíme, jaká další opatření nás čekají.
Velmi nás překvapil tak velký zájem. Je těžké odhadnout,
kolik se čeho prodá. Chceme se proto omluvit těm, na které se nedostalo. Mrzí nás to a slibujeme, že příště bude
všeho více.
Doufáme, že těm, kteří zabíjačkové speciality nakoupili,
chutnalo.
Ilona Matulová

ZE STARÉ KRONIKY
Štědrý večer
Na Štědrý večer chodívala chasa po dědině a střílela z pistole. Rolničtí synkové činí tak dodnes (pozn. rok 1933).
Pastýř chodíval s celou rodinou po klekání po dědině,
troubil, práskal karabáčem a jeho rodina zpívala pěkné
vánoční koledy. Hospodyně odměňovaly je moukou, koláči, penězi, sušeným i čerstvým ovocem.
Koleda
Koleda na svatého Štěpána bývala velmi živá. Již časně ráno bylo slyšet po dědině zpěvu malých koledníků
a bouchání na dveře a vrata, dům od domu. Hoši chodívali vždy dva nebo tři pohromadě. Za starších dob nosívali si sotůrky, později šátky, do nichž ukládali vykoledované dárky. Dostávali obyčejně jablka, ořechy, koláče
i peníze. Nebylo to žebrání, ale jen radost malých, a proto chodívali na koledu děti chudých i bohatých. Zvyk
tento dochoval se dodnes (rok 1933), ale také již zaniká.
Kolední říkání znělo:
Koledo, koledo Štěpáne,
co to vezeš ve džbáně?
Vezu, vezu koledu,
upadl jsem na ledu.
Psi se ke mně sběhli,
koledu mi snědli.
Já jsem malý koledníček,
přišel jsem k vám pro troníček.
Troníček mi dejte,
nic se mně nesmějte.
Jak mi jej nedáte,
potluču vám všechny hrnce,
co v polici máte.

DOBA SVATOMARTINSKÉHO
Letošní rok ve vinicích zatím pomalu končí a téměř všechny hrozny jsou už ve sklepích v tekuté formě. I když na
hodnocení kvality vín je ještě brzy, myslím si, že většina
vinařů je spokojená. Révě se podařilo dosáhnout slušné
cukernatosti hroznů, kyselin a díky vláze, také dobrých
výnosů. Někde nás vyšší vlhkost potrápila hnilobou, ale to
je dar přírody, která si s námi vždy poradí.
V těchto dnech začíná doba mladého vína a to i v podobě
Svatomartinského. V době kdy čtete tyto řádky už je pravděpodobně po svátku Svatého Martina, to ale nic nemění
na tom, že si můžete připíjet mladým vínem se vším všudy, tedy i s tradičním „přiťuknutím“ skleniček a to od 11.
listopadu, tedy na svátek Sv. Martina.
Oživení tradice Svatomartinského vína u nás přispělo také
francouzké Beaujolais nouveau („božolé nuovo“).
Beaujolais nouveau je druh mladého, svěžího francouzského vína nafialovělé barvy, které pochází z vinařské oblasti Beaujolais severně od města Lyon a vyrábí se z odrůdy Gamay. Víno se začíná prodávat každý rok vždy třetí
čtvrtek v listopadu. (Wikipedie)
Jako Svatomartinská se označují první vína daného ročníku. Jedná se o mladá vína, která jsou svěží, mají silnou ovocnou vůni a lehkou barvu. Zařazujeme je dále
mezi vína suchá, s maximálním podílem zbytkového cukru do 9 g/l.
Podle odrůdy může Svatomartinské víno být bílé, červené
i růžové. Značka Svatomartinského vína může být udělena
pouze vínům z vybraných odrůd. U bílých vín je to Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský.
Červená Svatomartinská vína mohou být produkována z
odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Růžové víno,

Děti mezi sebou říkaly:
Koledo, koledo z okna ven,
dej nám pán Bůh dobrý den
panímáma zabila slepičku,
pantáta se rozhněval.
Dali sobě hubičku.
Den před Třemi králi
Odpoledne se v kostele světí tříkrálová voda, která se
pak doma nalévá do kropiček, jež jsou umístěny u dveří
buďto v kuchyni nebo v seknici. Návštěvníci namáčejí do
kropičky dva prsty, palec a ukazováček a znamenají se
křížem. Tento zvyk udržel se dodnes ve starých rodinách
selských (rok 1933).
ze starých kronik vybrala
Zdena Laštovičková

ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY
Vážení spoluobčané,
letos jsme pro Vás připravili zabíjačkové speciality dříve.
Chtěli jsme ještě využít pěkného počasí, které nám v so-
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případně klaret se vyrábějí z Modrého Portugalu, Zweigeltrebe nebo Svatovavřineckého.
Kvalitu a senzorické vlastnosti těchto vín posuzuje specializovaná komise.
Vína se začínají pít na svátek sv. Martina, proto se jim
říká Svatomartinská. Tradice ochutnávání vína v tento
den pochází z Moravy. Podle historiků se přímo označení Svatomartinské víno však objevilo až za vlády císaře Josefa II.
Den, kdy můžete toto víno ochutnat, tak nastává 11. 11. A
obyčej navíc velí, že je možné si s ním připít až v 11 hodin.
Tradičně se ke Svatomartinskému vínu podává i pečená
husa. Hospodyně také v tento den pečou koláče.
Zkušení vinaři očekávají Svatomartinské víno se značnou
netrpělivostí. Jeho chuť, ale i buket a další vlastnosti totiž
napovídají, jaká budou vlastně vína v celém ročníku.
Legenda o sv. Martinovi
Přímo k postavě sv. Martina se váže legenda. Martin
z Tours byl vojákem, poustevníkem a biskupem. Již v armádě však inklinoval k víře. Když se jednou rozdělil o svůj
plášť s žebrákem, zjevil se mu poté sám Kristus, oblečený
do jeho pláště.
Ve vojákovi pochopitelně tento zážitek zanechal hluboký dojem. Martin se nechal pokřtít, oddal se službě Bohu
a stal se biskupem. Mimochodem odtud údajně i původ
husí pečínky, která v tento sváteční den voní na talířích.
Pobožného Martina nezdární opeřenci prý rušili při kázáních, jejich osud tedy „vyřešil“ poměrně rázně.
Jiná legenda praví, že se mu příliš nechtělo do navrhovaného kněžského úřadu a schoval se do křoví, ale husy ho
kejháním prozradily.
Díky tomu si však dnes můžeme dopřávat pravé Svatomartinské slavnosti s lahodným vínem. Ochutnávka vín se pořádá na mnoha místech napříč celou Českou
republikou, a to nejen v oblastech, která jsou produkcí
vinné révy přímo proslulá.
Novodobá tradice pak sahá patrně k roku 1993, kdy vinaři ve Vinných sklepech Valtice vyrobili mladé víno, jemuž
dali název Moravíno nouveau.
Od té doby se milovníci lahodného moku mohou z prvních vín těšit pravidelně.
(V článku jsou použity některé informace z denního tisku.)				
Za spolek Vinaři Ivaň, z.s.
Jan Koubek.

číslo 3 / 2021

Opět byl z lesa zajištěn odvoz dětí a dospělých na místní hřiště, kde bylo připraveno občerstvení, včetně špekáčků, sezónního burčáku, točeného piva i limonády.
Prostě, i když už jste Pohádkovým lesem prošli, tak na
hřišti jste mohli strávit zbytek dne s přáteli a společně se
podělit o zážitky svých dětí. Někteří z vás využili možnost po tak dlouhé kulturní odmlce se na hřišti zdržet až
do pozdních večerních hodin…
Na celé akci se podílí ke stovce účinkujících všech věkových kategorií, kteří si sami zajišťují masky a stanoviště.
Rádi bychom všem těmto úžasným lidičkám poděkovali,
protože bez nich by žádný Pohádkový les nebyl a byla by
to opravdu škoda…to mi dáte určitě za pravdu. A současně bychom rádi poděkovali i všem sponzorům, kteří nás
ani v letošním roce nenechali na holičkách.
Iveta Ritterová

KONEČNĚ SE MOHL OPĚT MUŠOVSKÝ LES
PROMĚNIT V LES POHÁDKOVÝ…

ZASE PEJSKAŘI

Letos nám konečně po dvou letech absence, současná
situace a počasí umožnily opět otevřít Mušovský les pohádkovým postavičkám a všem dětem i dospělým, kteří
si tuto vyhlášenou akci v Ivani oblíbili.
Do pohádkového lesa vstoupilo 332 dětí a 359 dospělých,
kde postupně procházeli všech jedenáct pohádek. Určitě všem, kteří si tuto krásnou akci nenechali ujít zůstali
v paměti Mach a Šebestová, Tři veteráni, Piráti, všemi
oblíbené Peklo a další pohádkové příběhy, které opět
všechny přímo uchvátili.

Opakovaně nás upozorňují občané na
jednání pejskařů a jejich miláčků. Po
článcích v předchozích číslech Ivaňského
zpravodaje se bohužel nic nezměnilo. Psí
exkrementy se znovu objevují na zahrádkách a předzahrádkách domů, na cestách
v obci. Všichni, kteří psy chováme, máme své miláčky skoro za členy rodiny. Proto bychom měli – a nemělo by nám
to dělat žádný problém, po nich uklidit.
redakce
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GALERIE U KLAKŮ

číslo 3 / 2021
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 4.9.2021

je stále pro rekonstrukci uzavřená, ale výtvarníci nezahálí.
7.11. 2021 proběhlo malé zahájení výstavy výtvarníků skupiny Alfons, kam patří i Pavel a Martina Klakovi. Vystavovali zde svá nejnovější díla. Všichni doufáme, že v létě
se galerie U Klaků otevře a my je budeme moc vidět na
vlastní oči.
Klakovi

OMLUVA
Omlouváme se panu Františku Velebovi ml. z Přibic, že
jsme v článku Noc kostelů v předchozím vydání Ivaňského zpravodaje uvedli omylem jméno pana Valáška z Přibic. Panu Velebovi nesporně patří velké poděkování za
pomoc při zmíněné akci.
redakce
Práce Máty Klakové

JAK SE DAŘÍ NAŠIM FOTBALISTŮM

Práce Pavla Klaka

Podzimní část fotbalové sezóny v tomto roce skončila
a určitě by některé z vás zajímalo, jak si zatím ti naši kluci v tabulce vedou...
Na podzim se z důvodu zranění více klíčových hráčů
nevedlo obzvláště hráčům „A“ týmu. Proto jim budeme
držet palce v jarní sezóně, aby se všichni hráči uzdravili
a ztrátu v tabulce zase dohnali…
Tabulka fotbalové sezóny 2021/2022 (stav po podzimní části)
muži „A“, Okresní přebor, sk. A:

ÚSPĚŠNÍ LUKOSTŘELCI
V říjnu vyvrcholilo několik celoročních lukostřeleckých
soutěží a zároveň proběhlo mistrovství republiky pod
dvěma asociacemi.
Moravský pohár, Český pohár, Pohár ČLS, Mistrovství
republiky IFAA a Mistrovství republiky WA.
Ve všech soutěžích jsme sbírali cenné kovy. Za Ivaň Jiří
Gebauer 4x medailové umístění.
místo 3D Pohár ČLS, 2.místo MČR WA, 2.místo MČR
IFAA , 2. místo Moravský pohár.
Marek Holzmann

Rk.

JÍZDNÍ ŘÁDY
Upozorňujeme občany na nové jízdní řády, které budou
platit od 12.12.2021.
redakce
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Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Moravská Nová Ves

14

12

1

1

51:17

37

2

Nosislav

14

9

1

4

30:23

28

3

Vranovice

14

9

0

5

40:25

27

4

Kostice

14

7

4

3

45:33

25

5

Křepice

14

7

2

5

26:16

23

6

Březí

14

7

2

5

27:26

23

7

Podivín

14

6

3

5

31:25

21

8

Bořetice

14

6

1

7

37:27

19

9

Hustopeče

14

5

1

8

27:24

16

10

Boleradice/Krumviř B

14

5

1

8

23:40

16

11

Hlohovice

14

5

1

8

19:38

16

12

Ivaň

14

4

1

9

32:39

13

13

Hrušky/Prušánky

14

3

4

7

21:41

13

14

Rakvice

14

1

2

11

10:45

5

IVAŇSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 3 / 2021

„B“ tým bude muset také zabrat v jarní části a věříme, že
se jim to podaří a v III. třídě si svoje místo udrží……
Tabulka fotbalové sezóny 2021/2022 (stav po podzimní části)
muži „B“,, III. třída, sk. B:
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Drnholec

10

8

2

0

31:6

26

2

V.Pavlovice B/Starovičky

10

7

1

2

51:13

22

3

Mikulov

10

7

1

2

29:10

22

4

Popice

10

6

1

3

29:21

19

5

Sedlec

10

6

1

3

17:18

19

6

Strachotín

10

3

2

5

14:17

11

7

Pohořelice B/Cvrčovice

10

3

2

5

19:27

11

8

Velký Dvůr

10

3

1

6

15:29

10

9

Starovice

10

2

1

7

21:36

7

10

Ivaň B

10

2

0

8

11:34

6 11

11

Novosedly

10

2

0

8

13:39

6

I naše mládež se po podzimu drží ve spodní části tabulky, ale necháme se překvapit jak zabojuje na jaře…
Tabulka fotbalové sezóny 2021/2022 (stav po podzimní části)
st. žáci, Okresní přebor:
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Lanžhot

10

10

0

0

71:9

30

2

Velké Bílovice

9

7

1

1

32:18

22

3

Velké Němčice/Křepice

10

6

1

3

53:25

19

4

Kobylí/Bořetice

10

6

1

3

36:22

19

5

Charvátská Nová Ves

9

4

2

5

22:45

12

6

Podivín

10

2

1

7

26:54

7

7

Ivaň/Vranovice

10

1

0

9

12:33

3

8

Březí

10

1

0

9

16:62

3

Sice se nedržíme v čele tabulek, ale je úspěch, že tak
malá obec jako je Ivaň má stále dostatek hráčů, aby mohli vesnici v tomto sportu reprezentovat. Snažíme se pracovat již s těmi nejmenšími, abychom tento sport v naší
obci udrželi co nejdéle, a věříme, že zde bude fotbal stále
v oblibě.				
Iveta Ritterová

MOBILNÍ POŠTA
Do Ivaně bude zajíždět mobilní pobočka České pošty.
Přistavena bude každé úterý 8:20 – 9:05 hod. Zkušební
provoz bude po dobu jednoho měsíce.
redakce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nejmladší občánci
Benedikt Láska			
Ladislav Pokorný			
Adam Turan

Eliška Popková
Emma Směřičková

Výročí a jubilea
Božena Niklová		
95 let nejstarší ivaňská rodačka
Drahomíra Růžičková
86 let
Eva Lízalová
Alois Klement			
Květoslava Novotná		
85 let
Anděla Schalová		
84let
Anna Bradáčová
Julia Příhodová
Vojtěška Celnarová		
83let
Vladimír Růžička		
82let
František Celnar		
Růžena Lachmanová
František Gracl
Milada Graclová		
77let
Jarmila Vršková		
81let
Eva Klementová
Manželé Karel a Eva Čadovi oslavili výročí 5O let společného
života – zlatou svatbu.
Manželé František a Vojtěška Celnarovi si 19. listopadu 2021
připomněli 55. výročí svatby – zvané smaragdová.
Všem blahopřejeme, do dalších let přejeme hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a hlavně hodně zdraví.
Zemřeli
Jan Macek 			
Štefan Polák

Františka Vondráková
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