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Za všechny zastupitele i za sebe využívám
tohoto prostoru, abych popřál Vám všem
hodně úspěchů a především pevné zdraví v
letošním roce 2014. Jistě jste zaznamenali,
že jsme se opět pustili do práce na
zvelebování naší obce. Největší investicí,
která nás letos čeká, je oprava hřbitova.
Práce na hřbitově jsou rozděleny na tři
samostatně financované etapy. První z nich
„kácení a udržovací ořez stromů“ už
máme úspěšně za sebou. Tyto práce pro nás
prováděla
firma
Radovan
Kučera
-Ořezstromu z Holešova. Jedná se o vysoce
specializovanou a odbornou firmu s velmi
dobrými referencemi. Myslím, že kdo měl
možnost pozorovat je při práci musel před
jejich profesionalitou smeknout. Celková
cena této první etapy včetně naštěpkování
materiálu a frézování pařezů byla dohodnuta na 55.000,- Kč. Druhou etapou, která právě probíhá je
„oprava hřbitovních zdí“. Tato část je nejnáročnější jak na čas, tak také na finance. Stáli jsme
před problémem jak tuto opravu provést. V úvahu přicházely dvě, respektive tři varianty řešení.
První z nich a zároveň nejlevnější byla nechat hřbitovní zeď kompletně zomítat a vrchní betonové
hlavy se základem oplechovat proti zatékání vody. Nakonec však zvítězila dražší varianta a to
provedení zásahu, který hřbitovní zeď ponechává svůj původní vzhled. Zvolená varianta je kromě
financí také náročnější na čas a na odbornost provedení, ale máme za to, že zachování původního
vzhledu za to stojí. Renovaci zdi provádí firma Leška Pavel z Pelhřimova. Firma má bohaté
zkušenosti s opravami a sanací pohledového cihlového zdiva a to i na objektech památkově
chráněných. Vyjednaná cena za tuto opravu činí bez mála 800.000,- Kč. Samozřejmě, že jsme na
tuto akci podali žádost o dotaci z programu
Obnovy venkova Olomouckého kraje a to v
maximální možné výši 300.000,-Kč. Jak se
svojí žádostí uspějeme, bude jasné až na
konci měsíce dubna. Při velkém převisu
žádostí a poměrně malé akontaci (jen 12
mil. Kč pro všechny obce Olomouckého
kraje do 600 obyvatel) není šance nijak
velká, ale zkoušet se to musí. Abych
nezapomněl, tak třetí variantou bylo nechat
celou zeď zbořit a vystavět zcela novou.
Ovšem vzhledem k tomu, že tato varianta
by byla tou nejdražší, tak byla hned v
počátku opuštěna. Poslední etapou oprav
na hřbitově bude „vybudování nového
osvětlení“.
Tady
ještě
diskutujeme
varianty provedení, ale plánovaná investici
bude max. do 180.000,- Kč. Počítáme s tím,
že veškeré práce na hřbitově budou ukončeny nejpozději do konce září letošního roku. Mimo prací
na hřbitově plánujeme pokračovat v údržbě dešťové kanalizace, dokončení prací na sousoší „PIETY“
a jejím okolí a na běžných údržbových pracích jako každý rok. Ve hře máme také žádost o dotaci na
vybudování dětského hřiště. Tato žádost je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj a jde o částku
390.000,- Kč. K vybudování nového dětského hřiště přistoupíme pouze v případě, že tuto dotaci
obdržíme. Zastupitelstvo obce se rozhodlo u příležitosti stého výročí vypuknutí světové války
vystavět pomník obětem tohoto konfliktu. Naše obec přišla v této válce o jedenáct svých
spoluobčanů, což mnoho z nás doposud ani netušilo a určitě se sluší, i když poněkud opožděně,
tímto způsobem vzdát čest jejich památce. Slavnostní odhalení památníku chceme provést v neděli
odpoledne 4.5.2014 na naše hody. Ještě jednou za celé zastupitelstvo přeji všem úspěšný rok a tak
jako doposud jsme i nadále připraveni reflektovat na vaše podněty a připomínky k naší práci.
Petr Cetkovský
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Připomínáme že se od 1.1.2014 budou uzavírat nové smlouvy o pronájmu
hrobových míst.
Obecní úřad nabízím pronájem společenských prostor umístěných v budově
mateřské školy za poplatek 800,-Kč/den, nově také pronájem klubovny na hřišti
(1. patro) za 400,Kč/den. Rezervaci provádějte s dostatečným předstihem na
Obecním úřadě,
Není vám lhostejné dění v naší obci? Máte pocit, že váš názor, postřeh,
připomínku, námět by bylo dobré sdělit ostatním spoluobčanům? Přispějte svým vlastním tvůrčím
příspěvkem do obecního Zpravodaje. Rádi bychom odměňovali občasné i dlouhodobé přispěvovatele
drobným dárkem. Vždyť událostí a námětů ze života obce je za rok celá řada.

Novoroční výšlap
Relativně teplé počasí a blátivé polní cesty. To je obrázek, který provázel poslední dva ročníky
Novoročního výšlapu. Ani letos tomu nebylo jinak, i když teplota byla ještě o něco vyšší než
předchozí dva roky. Člověk by skoro řekl, že se nám ta zima posouvá někam do jarních měsíců. Co
naplat, s přírodou toho asi moc nenaděláme, takže nám nezbývá než se s vrtochy počasí pokusit co
nejlépe vyrovnat. To samozřejmě myslím obecně, ne jen ve vztahu k Novoročnímu výšlapu. Letitá
pranostika nás lakonicky varuje „jak na Nový rok, tak po celý rok“, takže Bůh ví, jak se letošní rok
ohledně počasí bude vyvíjet.
Start vycházky byl plánován na
13:30hod. Ovšem v tu dobu nás na
startu bylo celkem pět, což nevypadalo
nijak povzbudivě. Jistě mnohé z vás
odradily již zmíněné podmínky a
některé možná i následky oslavy
Silvestra během předešlé noci. Přesto
krátce po tři čtvrtě na dvě nás už bylo
lehce přes dvacet a tak jsme vyrazili.
Trasu výšlapu jsme vzhledem k
podmínkám volili po zpevněných nebo
travnatých polních cestách a i přes to
se v cíli nenašel nikdo, kdo by na svých
botách nenesl známky náročného
terénu. Zvláště na obuvi dětí a na
kolech dvou kočárků bylo patrné, že
polní cesty opravdu ještě nejsou
zamrzlé. I přes toto malé nepohodlí byla Novoroční vycházka pro každého příjemným protažením po
svátečním lenošení. Délka pochodu nebyla nijak závratná jen něco málo přes pět kilometrů. Cestou
jsme si prohlédli nové stromořadí a také již téměř zrestaurovanou sochu P. Marie bolestné na
hraničkách s tovačovským katastrem. Během cesty se k nám připojilo ještě pár odvážných, takže do
cíle na hřišti nás dorazilo pětatřicet. Trasu jsme zvládli poměrně rychle. V 15:10hod. se už i ti
poslední posilňovali teplým čajem nebo svařákem. Ne že by to bylo nějak na škodu, ale faktem je, že
čekání na ohňostroj, který byl vrcholem dne, bylo poněkud delší. U horkého svařáku a opečené
klobásy jsme řešili zásadní otázku jak dobu pochodu prodloužit. Nabízelo se jednoduché řešení prodloužení trasy, ovšem ti zkušenější z nás navrhovali délku pochodu zachovat a věnovat více času
občerstvovacím zastávkám. Konečné řešení nakonec nepadlo. Možná, že ideální nakonec bude
kombinace obou návrhů. Jak postupoval čas a světla postupně ubývalo, přibývalo na hřišti stále
více lidí v očekávání ohlášeného ohňostroje. Myslím, že všichni, kdo na hřiště přišli a vydrželi tam do
sedmnácté hodiny, byli odměněni krásnou podívanou. Novoroční ohňostroj pro nás zajišťovala firma
Pavel Novák – Ohňostroje Přerov a dle reakcí přihlížejících se svého úkolu zhostil na výbornou.
Musím poděkovat také všem, kdo se na zajištění letošního výšlapu podíleli, ať už se jedná o
pracovníky Obecního úřadu, pana Fajstla ve stánku nebo o členy SDH, kteří se tradičně postarali o
oheň a bezpečnost. Těším se, že když Pánbůh dá, sejdeme se opět při vítání dalšího nového roku ve
stejném nebo ještě hojnějším počtu.
Petr Cetkovský

3/16

Ročník 4

Číslo 1/2014

Tříkrálová sbírka
O sbírce
Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování na Tři krále (6. ledna) a
jejím organizátorem je Charita Česká republika. První ročník sbírky se
uskutečnil v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze. Pro velký úspěch
byla v následujícím roce sbírka uskutečněna celorepublikově. Od té doby
probíhá celostátně každý rok vždy na začátku roku v době od 2. do 13.
ledna. Obecným účelem sbírky je pomoc lidem v nouzi a podpora
charitního díla. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká
republika a po jejím přerozdělení se vrací zpět do daného regionu 65%.
Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita
na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla. Oblastní charita
Přerov, do jejíž působnosti naše farnost spadá, využívá finanční prostředky získané ze sbírky na
pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku dostanou do tíživé životní situace a dále na koupi
kompenzačních pomůcek pro imobilní a částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a
pečovatelské služby.
Naše obec se již třetím rokem aktivně
zapojuje do této sbírky. Sobota
4.1.2014 se pro nás letos stala oním
dnem, kdy jsme měli možnost svými
příspěvky podpořit toto charitativní
dílo. Obec obcházely dvě skupiny
koledníků. Jedna složená z děvčat pod
vedením paní Hájkové a druhá čistě
chlapecká
pod
dohledem
Jiřího
Vysloužila z Klopotovic. Ačkoliv letos
chodilo o jednu skupinu méně než
loni, sbírka proběhla bez problémů a s
velmi pozitivním výsledkem. Malí
koledníci si svoji odměnu vysloužili už
při samotném koledování, přesto jim
patří
moje
poděkování.
Děkuji
organizátorům sbírky, také dospělým,
kteří
koledníky
doprovázeli
a
především Vám všem, kdo jste dle
svých možností do sbírky přispěli. Pan František Lízal, který sbírku v naší farnosti zaštiťuje, se
každoročně potýká s obsazením jednotlivých skupin koledníků. Obracím se na vás při této
příležitosti s prosbou o pomoc. Kdyby někdo měl zájem a byl ochoten obětovat odpoledne pro dobrou
věc, může se obrátit na Obecní úřad s nabídkou pomoci. Bylo by určitě dobré, kdybychom si v naší
obci zajistili sbírku vlastními silami, už jen proto, že domácí to tu přece jen lépe znají.
Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2014
V celé ČR
Z toho Arcidiecéze olomoucká
Z ní oblastní charita Přerov
Z ní farnost Tovačov
Z farnosti Tovačov Obec Ivaň

78 368 396 Kč
22 384 735 Kč
724 232 Kč
58 653 Kč
14 926 Kč
Petr Cetkovský

Mateřská škola Ivaň
Letošní leden byl velmi teplý a nenadělil nám vůbec žádný sníh. Některé děti, které jezdí se svými
rodiči na hory, nám v ranním komunitním kruhu alespoň sdělovaly své zážitky z lyžování a
sáňkování na umělém sněhu. A my ostatní jsme si prohlíželi zimu na obrázcích. Alespoň jsme zimní
atmosféru vytvořili výzdobou interiéru mateřské školy, který se nesl v zimních barvách bílé a světle
modré. Letošní zimní radovánky prožily děti pouze na zmrzlých plochách kolem vesnice, když
alespoň na chvíli přišel mráz.
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Nezapomněli jsme ani na zvířátka – ptáčky – děti přinášely krmení do krmítek. Na vycházkách kolem
vesnice vyhledávaly a sledovaly krmítka na zahradách, budky na stromech, krmení zvířátek v
remízkách a v polích, které zajišťovali myslivci z Ivaně. Děti pozorovaly vrány, které si hledají něco k
snědku kolem silnice, na polích. Tím se prohlubuje sounáležitost s přírodou, starost o okolní
prostředí, povědomí o významu životního prostředí pro člověka. O to víc nás mrzí, když při
vycházkách vesnicí stále objevujeme poházené odpadky na travnatých plochách.
V lednu se děti připravovaly k zápisu do základní školy – zpřesňovaly si početní představy, číselné a
matematické pojmy, geometrické tvary, zdokonalovaly ovládání řeči, rozšiřovaly svou slovní zásobu,
samostatné vyjádření myšlenky – metodou rozhovorů, popisu obrázků, nácvikem veršů, poslechem a
následným vyprávěním slyšeného. Zpřesňovaly si představy o tom, co se děje celý den, celý rok,
poznatky o ročních obdobích, proměnách přírody.
K zápisu do Základní školy v Klenovicích na Hané nebo v Tovačově se letos dostavilo celkem 12 dětí
z Ivaně a Klopotovic.
Eva Marciánová

Dětský karneval
Letošní karneval se uskutečnil v sobotu
1.3. 2014. Děti se opravdu připravily – v
ranním
komunitním
kruhu,
při
odpoledním předčítání se dověděly o
tom, co je to masopust, kdy se slaví,
proč lidé organizují slavnosti. Příprava
na
karneval
se
prolínala
všemi
činnostmi – pohybovými, kdy děti
tančily,
zdokonalovaly
koordinaci
pohybů, hudebními si prohlubovaly
vnímání melodie, rytmu, ve výtvarných
činnostech si vytvářely karnevalové
škrabošky, skládaly barevné papírové
řetězy,
kterými
jsme
vyzdobili
společenskou místnost, kde se karneval
uskutečnil.
Poděkování patří všem rodičům, kteří
připravili dětem kostýmy, sladké zákusky a všem, kteří přišli a podpořili tuto akci. Účast celkem 45
masek nás utvrdila v tom, že se tato akce stala součástí kulturního života v obci. Finanční
prostředky, které jsme obdrželi, budou použity ve prospěch dětí mateřské školy.
Eva Marciánová

Sportovní kroužek Ivaň – SK Ivaň
Začátkem měsíce října 2013 jsme se s
dětmi ve věku od 5 ti let začali
pravidelně scházet ve společenské
místnosti v budově Mateřské školy,
abychom vyplnili volnočasové aktivity
dětí a alespoň částečně rozpohybovali
svá těla. Pro nedostatek prostoru jsme
se soustředili spíše na protahovací cviky
a aerobik v rytmu hudby. Volným hrám
se děti nemohly věnovat, ale využili jsme
spoustu náčiní k soutěživým činnostem
a přirozená touha dětí po pohybu byla
využita v plné míře. Do pohybového
kroužku docházela spíše děvčata, ale i
klukům nebyla účast odepřena. S
krátkým hudebně - pohybovým pásmem
se děti představí na hodových oslavách.
S příchodem jarního počasí jsme co
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nejrychleji přesídlili na sportovní hřiště „do dolíčku“ TJ Sokol Ivaň. Velký prostor umožňuje dětem
využít různé možnosti vyžití – hry s míčem, soutěživé činnosti, nohejbal, fotbal, softenis, badminton,
ale především ringo! A že se najde dětí jako smetí…., ještě že to hřiště je tak veliké…… Děti dochází
pravidelně každou středu od 15.30 hod. a uvítáme každého sportovně založeného kluka či holku ve
věku od 5 ti let. Pro velký zájem dětí o hru ringo plánujeme uspořádat smíšený turnaj dvojic v měsíci
květnu či červnu. Věříme, že se nám tento pohodový turnaj podaří uspořádat a užít si legraci s
gumovým kroužkem. Další informace předáme všem zájemcům prostřednictvím plakátků!!!
Na závěr patří velké poděkování vedení obce Ivaň, především panu starostovi, které podpořilo
záměry aktivit pro děti a vybavilo náš kroužek sportovním náčiním, které je využito na 100% a může
sloužit i ostatním spolkům v Ivani.
Jarmila Kyasová

Prezentace spolků a sdružení
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EYWAN 2010

Brigáda a Indiánské odpoledne
Členové sdružení Eywan 2010 navrhli ve spolupráci s Obecním úřadem
zajistit provedení opravy plotu u sochy Panny Marie, která se nachází ve
středu točny autobusové zastávky. Vzhled a stav oplocení nepůsobil příliš
dobrým dojmem. Barva opadaná, plot
prověšený, křivý, sloupky uvolněné.
Vzhledem k frekventovanému místu,
které je na očích všem cestujícím
projíždějícím obcí, byl náš návrh přijat.
Na podzim bylo oplocení pracovníky
obecního úřadu demontováno a rohové
sloupky byly opraveny a natřeny. Blížící
se
termín
hodů
v obci
urychlil
brigádnické práce členů sdružení
Eywan
2010
na
sestavení
celé
konstrukce oplocení. Usazeny byly
obrubníky spolu se sloupky a vyčištěn
prostor v bezprostředním okolí sochy.
Následovalo zabudování výplňových
polí. Socha v centru obce působí nyní
kompaktním dojmem a za její vzhled se
nemusíme stydět.
V den, kdy začíná léto, kdy je nejdelší den a nejkratší noc ... tak přesně v ten den bude spolek
Eywan 2010 pořádat to neeejdeeelší Indiánské odpoledne, jaké se dá udělat... V sobotu 21.6.2014
přesně ve 13 hodin začne už 5. ročník! Ti, co si pořídili kostýmy na první ročník, už z nich asi dávno
vyrostli (a nemyslím tím jenom děti, stává se to i dospělím, že ....?) a někdo už má doma také
pěknou sbírku zlatých kamínků.... a zážitků – za ty 4 roky jste mohli leccos vidět i zažít: elektrickým
býkem počínaje, džigitovkou, dětskou voltiží, lasováním, stepováním a kankánem rozhodně nekonče!
Mohli jste se projet dostavníkem kolem Ivaně, zabubnovat si na etnické bubínky, namalovat si nejen
tělo, ale i hrnek, triko nebo obrázek, sledovat výkon cvičeného policejního psa, projet se na husky
psím spřežení, sjet na 30 m dlouhé lanovce, vidět hasičský zásah (naštěstí plánovaný) nebo jako již
tradičně poslechnout skupinu Záskok či si zatančit se Sivými holubicemi. Myslím ale, že hlavním
lákadlem pro děti zůstává Indiánská stezka zdatnosti, plnění úkolů, sbírání kamínků a razítek a
jejich proměna za dárky v Jarmarku či s trochou štěstí za Zlatý poklad. A co na Vás čeká letos? Ve
stezce se opět objeví novinky, protože Rada Starších chce dál a dál zkoušet, co dokážete. Také v
programu bude něco, co tu ještě nebylo. Nechte se překvapit! Zlaté kamínky se pro Vás už
chystají ..... nachystejte se i Vy!
Na všechny se těší
Tereza Hozmanová (za všechny)
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MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST IVAŇ

Zakončení lovecké sezóny a činnosti v roce 2014
Konec roku zakončili
členové
a
přátelé
myslivosti
společnou
vycházkou, která se
konala
30.12.2013.
Velmi pěkné a teplé
počasí, které nemělo se zimou nic
společného, nás provázelo po celý den.
Udělali jsme několik kol, při přesunech
a zastupování jsme nachodili několik
kilometrů, takže to bylo příjemné
zpestření svátečních dnů. Po ukončení
vycházky jsme se sešli ve společenské
místnosti v budově MŠ, kde bylo
připraveno
posezení pro
všechny
rodinné
příslušníky
a
přátele
myslivosti, kteří se účastní akcí
pořádaných
MS Ivaň.
Připravené
pohoštění a živá hudba potěšili snad
všechny, kteří přišli posedět a povykládat o událostech končícího roku a očekáváních roku
následujícího.
Souhrnné vyhodnocení roku 2013 proběhlo na výroční členské schůzi Mysliveckého společnosti Ivaň
a valné hromadě honebního společenstva, která se konala 9.2.2014. Předseda František Hájek a
myslivecký hospodář Ing. Petr Svačina seznámil členy, vlastníky honebních pozemků, všechny
přátele myslivosti a hosty, kteří přišli do společenské místnosti mateřské školy, s krátkou výroční
zprávou o činnosti a hospodaření v roce 2013 v pronajaté společenstevní honitbě Ivaň. Krátce se
zmínil o členské základně, úseku péče o zvěř, lovectví, loveckém střelectví a myslivecké kynologii. Na
závěr všem popřál pevné zdraví, všechno dobré a vyjádřil přání, abychom se zde opět všichni v
pohodě za rok sešli nad hodnocením další myslivecké činnosti. Pozvání přijal také starosta obce pan
Petr Cetkovský, který poděkoval členům za jejich činnost pro obec a zároveň je seznámil se záměrem
další spolupráce s Obecním úřadem.
Mezi tradiční akce, které pořádá MS Ivaň patří jarní úklid přilehlých částí silnic, které se nacházejí
v okolí obce. Sběr odpadků poházených vedle silnic každoročně zaplní několik pytlů. Jedná se
především o plastové a skleněné láhve, papírky, odpadlé části z vozidel nebo zemědělské techniky,
pytle s domovním odpadem. Úklid provádíme ve směru na Klenovice v úseku od obce až po mostek
u Valové a na druhé straně od Zábraní, kolem hřbitova a dále až po křižovatku u sýpky ve směru na
Tovačov. I když je druhý úsek co do vzdálenosti kratší tak na odpadky je o to bohatší.
Marek Smolka

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ IVAŇ
Letošní rok začal Sbor dobrovolných hasičů pracovat hned první den v novém roce,
kdy pomáhal zajišťovat přípravu a průběh Novoročního výšlapu který, pořádá pro
naše spoluobčany Obecní úřad. V sobotu 15.2.2014 se konal třetí ročník Obecních
vepřových hodů. Počasí nám v celku přálo a tak jsme s průběhem akce, která s
přípravami trvala tři dny, byli spokojeni. Tímto bych chtěl všem, kteří se svou prací
podíleli na této náročné akci poděkovat. V dalších dnech se naši členové sboru a
jednotky zúčastnili různých školení a cvičení, např. 18.2.2014 školení preventistů v
Bedihošti, Velím Adam a Hopan Jan. 8.3.2014 Velitelský den Hamry, Fritz Z, Buchta
J, Velím A, Unatényi D. 15.3.2014 školení vedoucích mládeže II. stupně, Kroupa M, Kuptíková P st.
a 21.3.2014 školení strojníků HZS Prostějov, Buchta J ml. Abych nezapomněl, naši mladí hasiči se
zúčastnili 16.3.2014 zatím první soutěže nazvané „Čelčický uzel“, kde se umístili na pěkném pátém
místě z celkového počtu dvanácti družstev. V březnu se konaly také dvě brigády. 1.3. sběr železného
šrotu a 22.3. úklid v okolí sochy Panenky sedmibolestné, kterou nechala zrenovovat obec. Je to
pěkně spravené, stojí za to se jít podívat. Co nás čeká dál? 28.4.2014.dárcovský odběr krve a
30.4.2014 se náš sbor zúčastní svěcení praporu OSDH, které se koná v prostoru před radnicí v
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Prostějově. Začátkem měsíce května
oslavíme hody, které zahájí slavnostní
mše svatá za mrtvé a živé hasiče.
10.5.2014. pořádá naše SDH Okrskové
kolo v požárním sportu, začátek cca
9.30. hod. Přijďte se podívat a zároveň
povzbudit naše mladé, ale i ty starší
hasiče a hasičky. Děkujeme všem
spoluobčanům, ale také Obecnímu
úřadu, kteří nám nemalou měrou
pomáhají jak finančně tak i materiálně.
Za SDH IVAŇ starosta sboru
Dušan Unatényi

Sbor
dobrovolných hasičů v Ivani se 30.prosince 2013 naposledy rozloučil
s bratrem Ladislavem Ondrejkovičem. Bratr Ladislav Ondrejkovič
byl přijat do Sboru dobrovolných hasičů v Ivani v roce 1970. Hned
po tomto přijetí byl zařazen do zásahové jednotky. První dva roky byl
také ve výboru. Přesto, že byl dále jen řadovým hasičem, plnil si vždy
zodpovědně úkoly jak v jednotce požární ochrany při školení a výcviku, tak i v hasičském hnutí.
Samozřejmostí byly brigády jak pro Hasičský sbor, tak i pro obec. Podílel se na přípravách zájezdů,
plesů a tanečních zábav. Nikdy nechyběl při obnovené tradici svátku sv. Floriána v obci a slavností
konaných Hasičským sborem. Přišla ale zákeřná nemoc a jeho další působení mu mezi kamarády
hasiči znemožnila. Za dobu svého členství byl několikrát oceněn Čestným uznáním a Pamětními
listy jak od našeho sboru, tak i od Okresního sdružení. Byl vyznamenán medailí „Za věrnost“, „Za
příkladnou práci“ a v roce 2012 mu byla udělena medaile „Za zásluhy“. Bratr Ladislav Ondrejkovič
po celých 43 let, kdy byl hasičem, svou prací naplňoval heslo zakladatelů našeho sboru: „Bohu ku
cti, vlasti ku slávě a bližnímu ku pomoci“.
Čest jeho památce
Za SDH Ivaň Jiří Volec

TJ SOKOL IVAŇ – ODDÍL KOPANÉ
Hodnocení podzimní části soutěže
Po výroční schůzi oddílu kopané, která se konala 22.02.2014, začala příprava na jarní
část soutěže. Víme již, že skončilo 5 hráčů (4 z nich však nehráli ani na podzim),
Tomáš Rous se vrací zpět do Tovačova. Máme rozjednané posily, ale je předčasné
říkat, jak to dopadne. Přípravu jsme zahájili 7.3. Bohužel tréninky v pátek v 16 hodin jsou utopií.
Hráči dojíždí do škol i do zaměstnání, takže je to brzy. Snad to půjde, až bude déle světlo a půjde
trénovat později. Přátelské zápasy jsou naplánované tři. První 8.3. proti Polkovicím, druhý 16.3.
proti Výšovicím a třetí 29.3. v Bedihošti. Na přáteláky jsme se jakž takž sešli, i když chyběli někteří
hráči, se kterými se počítá pro jaro. Soutěž začínáme v sobotu v Brodku u Prostějova v 15:30 hod.
Rozlosování soutěže bude umístěno na vývěsce obecního úřadu nebo v restauraci U Floriánka.
Kromě zápasů v Biskupicích 20.4. a doma s Protivanovem 11.5., budou všechny v sobotu, víkend
17., 18.5. máme volný. Ještě bych chtěl připomenout, jak si stojíme po podzimu. V tabulce je to 7.
místo za 4 vítězství 2 remízy a 4 prohry.
Karel Křesťan

Okénko do historie obce Ivaň
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Obec Ivaň a I. světová válka
Na podzim roku 1908 byla Bosna připojena k Rakousko-Uhersku a manévry
v červnu 1914 byly po bratrovražedných balkánských válkách chápány ze
strany Jihoslovanů jako provokace. Sám následník trůnu František
Ferdinand d´Este si to jistě uvědomoval a za den příjezdu do anektované
Bosny si zvolil tzv. Vidov dan, který Srbům připomínal krutou porážku od
Turků v roce 1389 na Kosově poli. Z míry ho nevyvedla ani bomba
explodující za jeho automobilem, která zranila jedenáct osob. Program
návštěvy Sarajeva pokračoval podle plánu a kolona pomalu projížděla
sarajevskými ulicemi, což umožnilo studentu Gavrilu Principovi vyskočit na
stupátko arcivévodova automobilu a z bezprostřední blízkosti vypálit smrtící výstřely na arcivévodu
a jeho manželku Žofii. Atentát, který měl pomstít utlačované Jihoslovany, se stal militaristickým
kruhům Rakousko-Uherska a Německa záminkou k rozpoutání světového válečného konfliktu.
Během několika následujících dní si totiž vzájemně vypověděly válku (ústřední mocnosti): Německo
a Rakousko-Uhersko a velmoci (Dohody) Británie, Francie a Rusko.
Doba prázdnin nebyla v roce 1914 jako jiné roky dobou klidnou soustředěním se na žňové práce, ale
naopak plná vzrušení s nadcházejícího očekávání. Hned po vyhlášení částečné mobilizace
Rakousko-Uherska proti Srbsku 26.července 1914 byli z naší obce posláni čtyři občané k vojsku.
Dne 28., 29. a 30.července roku1914 byl proveden vojenskou správou nákup koní v Kojetíně. Z naší
obce zakoupeno bylo 42 koní. Koně těžké byly odhadnuty za 990K., lehké koně za 880K. Koně do 4
roků a zavedené kobyly odváděny nebyly. Za odvedené koně obdrželi rolníci poukázky, které pak po
6 nedělích byly vyplaceny poštovní spořitelnou. Obci Ivaň bylo nařízeno mít přichystáno 40 kusů
hovězího dobytka pro vojsko.
Velké vzrušení nejen v naší obci, ale v celé české společnosti nastalo dne 31.července, kdy byla
vyhlášena všeobecná mobilizace mužů do 42. roků a následující válka. Zatím co mobilizace a
následná válka byla v Německu a Rakousku vítána s nadšením, v Čechách a na Moravě se naopak
setkala s odporem a vojáci rukovali do kasáren s nevolí. Z naší vesnice bylo povoláno k vojsku 72
občanů, kteří hned dne 1.srpna s obce odjeli.
Byla to smutná podívaná na loučící se otce s dětmi a se svými rodinami a přáteli. Všichni jim přáli
šťastný a brzký návrat ku svým drahým. Mezi povolanými byl i pan učitel František Vaculík. Mladíci
odvedeni v roce 1914 byli povoláni k vojsku 25.srpna. Dne 21.září byl vyhlášen nový odvod dvaceti,
jedenadvaceti a dvaadvacetiletých z nich z Ivaně bylo odvedeno 13 mužů a tito nastoupili k vojsku
dne 26.října. Z Ivaně byly vyslány na přípřež do Olomouce 4 dvojspřežní povozy a 5 lidí Cela Evropa
se octla ve válečném ruchu až na některé menší státy, které zůstaly neutrální. Mezi vojskem vypukly
nakažlivé nemoci, hlavně úplavice, cholera, tyfus a černé neštovice. Proti neštovicím se lidé dali
očkovat a v ostatních nemocech byla vydána pro lid poučení jak se před těmito nemocemi chránit.
Hned počátkem září 1914 se začali vracet první ranění a počítáni jsou první mrtví. Byli to vesměs
rolníci, řemeslníci a drobní živnostníci, kteří neměli potřebný výcvik. V září se přistěhovali z Haliče
od Ržešova 4 rodiny železničních zřízenců do zdejší obce. Úroda tohoto roku byla velmi dobrá a
přesto, že byl nedostatek dělných sil a potahů přece vše bylo v pravý čas sklizeno. Jeden občan
vypomáhal druhému a také dospělí žáci pilně vypomáhali svým rodičům. Ceny obilí značně
vystoupaly. Proti velkým překupníkům obilí, kteří byli příčinou tohoto zdražení vláda vydala přísná
opatření. Také ostatní životní potřeby velmi podražili a některé nebyly ani k dostání. Ve školních
budovách zejména ve městech byly zřizovány nemocnice a na školách venkovských v málokterých
bylo pravidelné vyučování, neboť mnoho mladých učitelů bylo na vojně.
Začaly nejrůznější sbírky pro vojsko. Na zhotovení teplých částí oděvů pro vojíny v poli bylo vybráno
sbírkou po obci 39K. a 30 h. Zhotovené věci byly zaslány Válečnému pomocnému úřadu v Olomouci
7.února r.1915. Dle výnosu c.k. školní rady v Přerově byly na zdejší škole zhotoveny papírové
podešve pro vojíny v poli, a bylo jich zhotoveno 1 300 kusů, které byly odeslány Sběrně pomocného
válečného úřadu v Olomouci. Podle výnosu c.k. školní rady v Přerově č.278 z 11.února r.1915 bylo
přísně nařízeno, aby při slavnostech patriotických se užívalo praporů pouze v barvách říšských nebo
zemských. Dne 28.února 1915 byl proveden přesný soupis zásob obilí a mouky jakož i soupis o
počtu obyvatel a koní v každé obci. Nařízený soupis musel být vyhotovený do tří dnů. Každého 15. v
měsíci byl proveden v obci soupis dobytka, obilí a pícnin. Pro vojíny v poli bylo zakoupeno 500 kusů
ponožek z Bilrothova papíru.V dubnu byla provedena sbírka kovů pro válečné účely a žáci tuto
sbírku provedli v obci dům vedle domu. Občané byli vyzváni v měsíci květnu, aby se účastnili
upisování válečné půjčky.
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V prosinci se konala prohlídka osob, které nesloužili u vojska, a sice od 24 do 36 roků věku. Z Ivaně
se dostavilo 18 mužů a z těch bylo uznáno 6 za schopné. Povoláni k vojsku byli na třikrát a poslední
nastoupili 15.února.
V březnu pak byla provedena druhá klasifikace koní na kojetínsku. Z Ivaně odvedeno 12 koní za
ceny od 700 do 1 000K ( bráni byli koně i méně schopní, přes 20 roků staří a třeba i na jedno oko
slepí) V dubnu byly v Tovačově prodávány koně pro stát dobrovolně, a za tyto se platilo 1 400K.
Obec Ivaň byla nucena dodat státu ponejprv 110q ječmene, a podruhé měla nařízeno dodat 76q
pšenice, 34q žita a 115q ovsa. Těžko se to sehnalo, neboť mezi rolníky už žádných zásob nebylo. Z
nových příčin bylo nařízeno míchat mouku s ječmenem nebo kukuřicí. Na osobu bylo od 15.ledna
do 15..srpna čítáno 54 kg mouky. Kukuřičná mouka byla špatná a podle toho i pečivo bylo špatné
jakosti. Při třetí klasifikaci koní byl z Ivaně uznáno 7 koní. Z dalších nových příčin stanoveno v
březnu 1915 na osobu na měsíc 7,20 kg obilních výrobků a na 1 koně 3 kg ovsa denně. V únoru
bylo ze 20 až 24letých odvedeno s Ivaně 10 mužů z nichž 8 již 15.března vojenskou službu
nastoupilo. Z 19letých mužů z Ivaně se 22.března dostavilo k prohlídce 9 osob a všechny byly
odvedeny a následně 15.dubna byly povolány k vojsku. Dne 19.března rozlehla se smutná zvěst po
celé říši, že pevnost Přemyšl se vzdala Rusům a příčinou tohoto vzdání se byl hlad mezi obleženými.
Odvody nebraly konce a 11.dubna byla konána prohlídka 36 až 42letých, kteří nebyli vojáky. Z naší
obce odvedeno 5 a ti byli15 května povoláni k výcviku. Od 11.dubna bylo vyměřeno na osobu a den
200 dkg. mlýnských moučných výrobků a bez potvrzení od starosty nikdo nedostal od obchodníků
pečivo. V tom samém měsíci bylo z obce odvedeno 20 krav pro vojsko do Přerova ( cena za živou
váhu byla za kg. 1 koruna a 8 hal.)
V červnu byla nová prohlídka 24 až 36letých. Z naší obce ze 17 odvedeno 13 osob. Do 29 roků byli
povoláni k výcviku 21.července a ostatní do 36 roků odvedeni měli prodlouženo povolání do
16.srpna. Dne 27 června byl odvod 18letých z 8 předvedených bylo odvedeno 5 mladíků. Císařským
nařízením byla domobranecká povinnost rozšířena do 50 roků. Všichni povinní mužové museli se
přihlásit u starosty obce. Odvody těchto byly stanoveny od 29 června do 30. září 1915. V
domácnostech byl proveden soupis všech mosazných předmětů. Stát zabavil veškerou novou sklizeň
obilí. Hospodář si mohl ponechat, jen kolik pro svoji domácnost potřeboval a přebytek odkoupil stát.
Státem byla řízena nákupní družstva. Naše obec měla určeno obilí prodávat do mlýna ve
Věrovanech.
Ceny obilí z jara:
Za 1 metrický cent pšenice
41,50h.
Za 1 metrický cent žita ( rži)
34,-K.
Za 1 metrický cent ječmene
28,80h.
Za 1 metrický cent ovsa
25,-K.
Za 1 metrický cent zemáků ( brambor ) žlutých jedlých
9,-K.
Za 1 metrický cent zemáků ( brambor ) bílých
6,-K.
Po žních ceny obilí klesly, ale moučné výrobky byly drahé:
Za 1 kg mouky pšeničné
80h.
Za 1 kg mouka žitné (režné )
60h.
Za 1 kg moky ječmenné
54h.
Za 1 kg krup
60h.
Za 1 kg kaše ( prosa)
80h.
Za 1 kg hrachu
1,10h.
Za 1 kg čočky
1,20h.
Překupníci ze svých zásob ale prodávali o 10 až 20 korun dráže. Jarní ceny se před žněmi
zdvojnásobili zejména u luštěnin a kaše, protože jich byl nedostatek.
Za 1 kg petroleje se platila
1,-K.
Za 1 kg cukru se platilo
84h.
Za 1 kg pražené kávy se platilo
4,80h.
Omastek měl z jara následné ceny:
Za 1 kg sádla nerozpuštěného
3,-K.
Za 1 kg sádla rozpuštěného
3,60h.
Za 1 kg másla
3,60h.
Před žněmi se ceny omastků ještě zvýšili, neboť byl nedostatek dobytka. Aby chov dobytka úplně
nepoklesl, nařídil stát, aby telata se nechala pro odchov a prodat se mohla jen taková, která se pro
chov nehodila a to jen s povolením c.k. okresního hejtmanství. Drůbež byla velmi drahá:

10/16

Ročník 4

Číslo 1/2014

husa byla za
9,-K.
kachna byla za
6,-K.
slepice byla za
5,-K.
jeden pár kuřat za
6,-K.
Za 1 kg masa se platilo u řezníka přes 4 koruny. Řezníci nesměli po dva dny v týdnu (úterý a pátek)
maso prodávat. Také dobytek byl velmi drahý: Kůň poněkud slušný byl až za 1 600 korun. Kráva v
Kroměříži na trhu byla prodávána za 2 200 korun. Pěkná selata byla až za 120 korun (za pár). V
červenci roku 1915 nařídilo c. k. hejtmanství v Přerově tyto ceny:
máslo 1 kg
4,-K.
tvaroh 1 kg
70h.
mléko 1 l
30h.
vejce 1 kus
10h.
Překročení těchto cen bylo přísně trestáno. Také pivo podražilo o 4 koruny na 1 hl. Sladování bylo
omezeno státem o 1 třetinu. Cena uhlí za 1 metrický cent byla 3,80h.
Rodiny mužů povolaných k vojsku dostávali měsíčně státní podporu na výživu od c. k. berního
úřadu v Kojetíně.
V roce 1915 byla dokončena silnice z Ivaně do Klenovic. Již v roce 1914 bylo započato s
odvodňováním dolních pozemků v naší obci a provedeny byly dvě skupiny. Zbývající dvě skupiny
měli být dokončeny v následujícím roce 1915. V započaté práci se ale nemohlo dále pokračovat,
jelikož nebylo dělníků.
Z ivaňských občanů, kteří se účastnili bojů, bylo několik lehce raněno. Po vyléčení ale museli opět
nastoupit vojenskou službu. V říjnu byla vypsána III. válečná půjčka a správce školy František
Vaněk vysvětloval občanům význam a výhody půjčky. Občané upsali 3 000 korun a správce školy
100 korun.
V listopadu roku 1915 byla konána školní mládeží dům od domu válečná sbírka kovů za dozoru
správce školy. Taktéž v listopadu byl vydán výnos c. k. okresního hejtmanství v příčině darování
nebo prodání zlatých nebo stříbrných věcí státnímu vyměňovacímu úřadu. Rovněž peněžní sbírka
pro vojíny v poli (Vánoce v poli) se v obci konala dům od domu. V prosinci roku 1915 vybraly žákyně
v obci 24,74 K. a ve škole 5,26 K. Celkem 30 korun na teplé části oděvů pro vojíny v poli. Z
nakoupené vlny pak žákyně tyto věci zhotovovaly. Od úřadu pro péči ve válce c. k. ministerstva
války byly objednány 4kg vlny na kauci 80 korun zapůjčené obcí. Až do dalšího opatření byl
zproštěn domobranecké služby správce školy František Vaněk.
„Jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo místodržitele moravského tajného radu, dra. Octaviána
svobodného pána Regnera z Bleylenu jmenovat místodržitelem v Rakousích pod Erží. Novým
místodržitelem moravským byl jmenován tajný rada dra. Karel svobodný pán Heinold“ .
Z milodarů bylo zhotoveno pro vojíny v poli: 5 párů ponožek, 5 pár nátepníků, 3 páry nákolenic. Ze
státní vlny zhotoveno bylo 9 párů ponožek a 6 pár nákolenic. V březnu roku 1916 byl proveden
soupis zásob obilí. V květnu 1916 byl pořádán týden Červeného kříže a sbírka dům od domu do
pokladniček činila 40,30K. Prodej odznaků Červeného kříže vynesl 8 korun, přihlásilo se 23 členů
po 4 korunách což přineslo 92,-K celkem 140,30K. Tento obnos byl zaslán odbočce spolku
Červeného kříže při c. k. hejtmanství v Přerově. Do 16.května byla vypsána IV. válečná půjčka a
upsáno od občanů v Ivani 5 700 korun od správce školy 100 korun někteří občané odevzdali úpisy
starostovi obce. Celkem bylo v Ivani upsáno na 13 000 korun u obchodní a bankovní společnosti v
Přerově.
Od měsíce května až do konce září byl v celé říši zaveden letní čas a ručičky na hodinách byly dne
1.května o jednu hodinu posunuty dopředu. Bylo přísně nařízeno podle nového času se řídit (1.října
r.1891 byl zaveden v Čechách středoevropský čas). V květnu bylo nařízeno sbírání chroustů a jejich
sušení pro drůbež a dobytek. V červnu byla sbírána semena trav, protože byl dovoz z ciziny
znemožněn. V září je provedena v obci sbírka vlny a kaučuku pomocí žáků za dozoru správce školy.
Na vysečení Malícova se z každého domu musel dostavit jeden dělník, kterýž za práci dostal 2 K.
Také prodej olší ve Stružkách byl dán až po výplatě vojenských podpor pro chudobnější občany.
Kronika Českých zemí Druhé vydání Praha 2003
Školní kronika založena učitelem Janem Radou rok 1872 – 1918
Jiří Volec

Kalendář akcí 2014
Kalendář akcí pořádaných Obecním úřadem, místními spolky a sdruženími bude průběžně
upřesňován v dalších číslech Zpravodaje. Opět očekáváme pestrou nabídku akcí, které obohatí
společenský život v obci.
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Občanské sdružení Eywan 2010
21. června 2014 – Indiánské odpoledne – soutěžní odpoledne pro děti a dospělé
Myslivecké sdružení Ivaň
14. června 2014 – Soutěž ve střelbě na asfaltové terče – myslivecká střelnice
Sbor dobrovolných hasičů Ivaň
10. května 2014 – okrsková soutěž v požárním sportu
TJ Sokol Ivaň
fotbalová sezóna 2013/14 – kalendář utkání IV. třída
Obecní úřad Ivaň
4. května 2014 – Hodové oslava s odpoledním posezením s dechovkou Vřesovanka

Životní jubilea
Vyznaných životních jubileí se dožívají naši spoluobčané. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a
vše nejlepší do dalších let.
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:

Prášil František
Kostorek Jan
Svačina František
Volec Jiří
Musilová Alena
Změlíková Jarmila
Vavrouchová Eva
Študentová Jaroslava
Navrátil Stanislav

70let
70let
70let
70let
70let
70let
94let
75let
70let

Všímálek
Do rubriky „všímálek“ patří bezesporu příspěvky Vás občanů obce. Proto jsme rádi za každý podnět
a rádi ho zde uvedeme.
Kdo ještě neměl možnost jít se podívat
na opravenou sochu Panny Marie na
hraničkách s tovačovským katastrem,
může nyní při návštěvě tohoto místa
vidět
výsledek
práce
našich
spoluobčanů. Dne 22.3.2014 proběhla
brigáda, která měla za cíl zkulturnění
okolí této opravené památky. Akce se
zúčastnil poměrně velký počet lidí a to
především zásluhou účasti členů spolků
působících v naší obci. Práce čekalo na
dobrovolníky opravdu hodně a rozhodně
nebyla nijak snadná, zvláště pro dětské
členy SDH. Výsledek ovšem určitě stojí
za vynaložené úsilí. Je pro mě velkým
potěším jim touto cestou poděkovat za
příkladnou práci a věřím, že i všichni
ostatní, kteří si dopřejí krátkou
procházku na toto místo, dokáží ocenit
naše snažení. Zároveň doufám, že i všichni zúčastnění si s sebou odnesli uspokojení z toho, že
udělali kus dobré práce a že se v budoucnu na podobné akci zase sejdeme. Obecní úřad ještě zajistil
novou výsadbu kolem samotné sochy a každým dnem by měl být osazen nový reliéf „Klanění tří
králů“ do prázdného místa na podstavci. Myslím, že malá procházka nikomu nemůže uškodit a
odměnou mu pohled na upravené místo, které tak nikdo nemohl vidět už několik desetiletí.
Petr Cetkovský
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Fotogalerie
Novoroční výšlap – cesta na Oplocany

Členové SDH při netradičním zásahu

Tradiční jarní úklid pořádaný členy
MS Ivaň
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Společná brigáda na úpravě okolí
sochy Piety

Kácení a prořez stromů na hřbitově

Pomocnou
ruku
nečlenové spolků
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Sportovní kroužek
Jarmily Kyasové

pod

vedením

Děti na karnevalu MŠ Ivaň

Sběr vyřazených elektrospotřebičů
pod záštitou SDH
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