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Slovo zastupitelů
Rok 2014 se nám přehoupl do druhé
poloviny a je tudíž čas na rekapitulaci toho,
co se v naší obci podařilo udělat a nastínit
to, co nás ještě čeká. Jak jistě každý ví,
letošní rok je rokem, kdy si připomínáme
stoleté výročí vypuknutí I. světové války. U
příležitosti tohoto výročí se zastupitelstvo
obce rozhodlo vybudovat pomník na
památku občanů Ivaně, kteří v této válce
padli. Slavnostní odhalení památníku
proběhlo 4. května u příležitosti našich
hodů. Odhalení se účastnili zástupci obce,
spolek vojenské historie z Brna pod
vedením pana Vladimíra Holíka a nemalý
počet občanů obce i hodových návštěvníků.
Požehnání památníku se ujal duchovní
správce P. Josef Svoboda, který zároveň
vedl společnou modlitbu za oběti války.
Hudební doprovod zajistila dechová kapela Vřesovanka. Průvodní slovo k událostem před sto lety,
které se vztahovaly k naší obci, přednesl pan Jiří Volec. Je mi ctí mu ještě jednou na tomto místě
poděkovat za jeho působivě zpracovaný a přednesený příspěvek, kterým přispěl ke slavnostnímu
rázu celé akce. Pro úplnost dodávám, že vybudováním pomníku byla pověřena firma
Kamenosochařství, ing. Vladimír Švec z Brodku u Prostějova. Celková částka za výrobu a postavení
pomníku byla 75.474,-Kč. Musím také poděkovat panu Dušanu Unatényimu za vyrobení
betonového soklu pod pomník, který se toho úkolu ujal bez nároku na odměnu.
V podobně slavnostním duchu proběhla ve čtvrtek 8. května připomínka konce II. světové války. V
letošním roce bylo pietní shromáždění při této slavnostní příležitosti obohaceno o účast členů Klubu
vojenské historie – Dukla o. s. z Prostějova. Položení věnce k pomníku padlých vojáků a uctění jejich
památky proběhlo za účasti
vojenského kaplana, čestné stráže
z řad členů Klubu vojenské
historie malé ukázky vojenské
techniky, na které přijeli vojáci
osvobozenecké armády. Na závěr
položení věnců byla vypálena
čestná salva z dobových zbraní,
které s sebou přivezli a občanů
poté
zajímavým
výkladem
představili samotní vojáci. Výklad
k průběhu
osvobození
obce,
postupu a pozicích vojsk, počtu
zničených
tanků
doplněný
ukázkou vojenské techniky, která
byla v boji nasazena, a zbraní byl
velmi zajímavý. K autentičnosti
celého průběhu ceremoniálu také
přispěl způsob velení, které
probíhalo v ruštině s patřičně silným a důrazným hlasovým projevem velitele. Doplnění programu
bylo myslím velmi zdařilé a v příštím roce, k 70. výročí osvobození obce, bychom chtěli navázat a
v podobném duchu přiblížit tuto významnou událost z historie naší obce.
Koncem června, konkrétně 24.6.2014, byly předávacím protokolem ukončeny práce na opravě
hřbitovní zdi. Jak jsem sliboval v minulém čísle zpravodaje, mám vyčísleny konečné náklady, na
které úprava hřbitova vyšla. Kácení a ořez stromů – 56.567,50,- Kč, instalace nového osvětlení –
130.961,- Kč a oprava zdi – 780.760,97,- Kč. Uvedené částky jsou konečné včetně DPH. Momentálně
je v řešení ještě renovace železných mříží na čelní zdi hřbitova a oprava vstupních bran.
Předpokládané náklady na tyto práce jsou cca. 60.000,- Kč. Tolik k opravám na hřbitově. Jistě jste
už stačili všimnout poničeného kříže před kaplí. Můžu všechny uklidnit, že se nejednalo o projev
vandalismu, ale o nehodu. Zároveň mohu sdělit, že na opravě se už pracuje a kříž by měl nejpozději
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během září stát opět ve své původní
podobě. Co nás čeká v nejbližší
budoucnosti? Předpokládám, že v době
vydání zpravodaje se už bude pracovat na
opravě kanalizace v uličce mezi domy
pana Změlíka a pana Kuptíka, poté, nebo
možná souběžně s touto akcí, plánujeme
úpravu uličky k domu pana Jurčíčka.
Část prací v uličce provedeme letos a
finální dlažbu chceme nechat položit v
první polovině roku 2015. V neposlední
řadě hodláme začít postupně opravovat
zvlněné části chodníků. Jak vidíte práce
je dostatek, pořád je co zlepšovat. V
případě, že budete chtít vědět něco
bližšího, nebo něco objasnit, neváhejte se
zastavit na Obecním úřadě, nebo přijďte
na zasedání obecního zastupitelstva, kde
se Vám budeme snažit poskytnout odpovědi na všechny vaše dotazy. Přeji všem pohodovou a
úspěšnou druhou polovinu roku 2014.
Petr Cetkovský

Informace Obecního úřadu
Připomínáme že od 1.1.2014 se uzavírají 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.

Mateřská škola Ivaň - ohlédnutí za školním rokem 2013 – 2014
Zahradní
slavností,
rozloučením
s
budoucími školáky byl završen školní rok
v Mateřské škole Ivaň. V průběhu
školního roku probíhaly různé aktivity a
akce, o kterých jsme vás informovali v
minulých Zpravodajích.
Do základní školy odešlo celkem 9 dětí,
pro následující školní rok bylo zapsáno
celkem sedm nových dětí, tudíž ve
školním roce 2014-2015 by měly
navštěvovat mateřskou školu 23 dětí. V
průběhu uplynulého roku se ukázalo, jak
prospěly stavební úpravy školní zahrady i
oprava sociálního zázemí pro zkvalitnění
prostředí, ve kterém děti tráví velkou část
dne. V květnu se konalo slavnostní
odpoledne při příležitosti Dne matek. Děti
připravily pro své maminky drobné dárky,
zahrály hudební Májovou pohádku. V
den vesnických hodů děti zacvičily na sokolském hřišti v přestávce fotbalového utkání. Akce se již
stala tradicí, má velký ohlas i návštěvnost občanů.
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1.června 2014 rámci oslavy svátku „Den
dětí“ organizovala mateřská škola průvod
obcí. Děti cestou zpívaly a hrály na
dětské rytmické nástroje babičkám a
všem, kdo rádi poslouchali. Uskutečnili
jsme také tradiční turistický výlet do
Klopotovic, kde jsme navštívili obydlí
kamarádů, kteří dojíždějí do naší
mateřské školy. Podnikli jsme výlet do
Dinoparku ve Vyškově. V průběhu
školního
roku
děti
pravidelně
navštěvovaly
divadelní
a
filmové
představení v Němčicích na Hané, kam
se dopravujeme autobusem, cestou se
seznamujeme s okolním krajem. Je třeba
také zmínit, že mateřská škola navázala
kontakt se školní družinou při ZŠ
Tovačov a s Mateřskou školou Troubky.
Vzájemné návštěvy a setkávání dětí přispívá k vytváření přátelství, rozvoji komunikace a spolupráce
s druhými dětmi, seznamování s novým prostředím. Chceme touto cestou poděkovat všem rodičům
a spoluobčanům za přízeň, účast na našich akcích, podporu a odměny pro děti. V neposlední řadě
také spolku Eywan 2010, který pořádá pro děti velmi zajímavé akce. A už se těšíme, jak se po
prázdninách sejdeme na Ivaňském sedmiboji.
Eva Marciánová

Prezentace spolků a sdružení
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EYWAN 2010
Indiánské odpoledne a III. ročník sedmiboje
Ivaňský první letní den roku 2014 by bylo možné charakterizovat jako
velmi chladný a ... typicky indiánský! Spolek Eywan 2010 pořádal totiž
pro všechny malé i velké indiány už pátý ročník Indiánského odpoledne a
trochu už uvažoval o tom, zda-li to nebude ten poslední – není už čas na
změnu? Musíme ale přiznat, že tak hojnou účast jsme nečekali. Indiánské kostýmy oblečené přes
teplé mikiny vůbec nesvědčily o tom, že nás čeká parná (ale pouze perná) letní indiánská honba za
pokladem. Ale klobouk dolů, je vidět, že indiány zima neodradí. Mapy nám téměř došly, měšce úplně
a
Jarmark?
Nestačili
jsme
vytahovat „tajné“ zásoby... I
zlatých kamínků jsme si mysleli,
že máme dost... nene, když se
prostě vydá na 150 indiánů do
boje, tak se prostě není čemu
divit. A kde se tedy bojovalo?
Upřímně řečeno, ani se mi
nepodařilo z Jarmarku vytáhnout
paty, takže to mám jen z doslechu:
jízda na koni, kterého to velké
množství
indiánů
evidentně
zaskočilo a na chvíli potřeboval
změnit prérii. Ale statečně se vrátil
a svůj úkol splnil beze zbytku.
Přechod mezi tyčemi po lanech
(letos nás čekala změna a
vypadala o dost náročněji), hod
tomahawkem,
chytání
a
přitahování bizona, střelba z luku, skákání v pytlích, přechod kladiny, kde každé zaváhání hrozilo
vykoupáním se. A stejně jako loni – vyručkování po laně do kopce, běh z kopce, skok přes bažinu i
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kličkování mezi rozhoupanými pytli... a kdo si nevystřelil, jako by tam nebyl. Za rytmu bubínků se
ale nejen bojovalo o kamínky, ale i malovalo na tělo, hrnečky a trička. Své umění nám ukázala
skupina Arboria – parta kluků, co umí žonglovat a dělat salta, až se tají dech... a dech se tajil i při
jízdě na poníkovi – voltiži, kterou nám předvedla parta šikovných a statečných děvčátek, mezi nimi i
Barunka a Vikinka Smolkovi a Dianka Volková z Ivaně. A co teprve indiánská čtverylka...
Indiánská stezka odvahy se opět
prodlužovala a s tím, jak se
prodlužovaly stíny bylo třeba
zapálit indiánský oheň. Náčelník
obklopen dětmi spolu s Radou
Starších tak slavnostně učinili, jak
se patří, ze všech světových stran.
A na závěr, za zvuků podmanivé
indiánské hudby se Sivé holubice
zavlnily u teplo sálajícího ohně...
A jak Eywan 2010 v Ivani léto
otevřel, tak bude stát i u jeho
konce. Poslední letní víkend - 20.
září, bude ivaňské hřiště opět
patřit našemu spolku. Tentokrát
ale odhodíme kostými a paruky a
necháme rozehrát naše i vaše
svaly... budeme závodit kdo dále,
výše či rychleji... Disciplíny III.
ročníku ivaňského sedmiboje zůstanou stejné, aby ti soutěživější z nás mohli své výsledky
porovnávat s loňskými i předloňskými. Protože ale, jak jsme zjistili, soutěživost jde s věkem rapidně
dolů, tak i pro ty, co by se sice chtěli zúčastnit, ale bez měření, chystáme ho(u)bby kategorii, ve
které se vítěz jednoduše vylosuje... takže neváhejte, stupně vítězů se zlatou medailí budou k dispizici
i s fotografem po celý den!!!
Na všechny se těší
Tereza Hozmanová (za všechny)

MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST IVAŇ
Krátké ohlédnutí za červnovými střelbami
Jako
každý
rok
je
jednou
z
činností
myslivecké společnosti
Ivaň i pořádání soutěže
ve střelbě na asfaltové
holuby
na
vlastní
střelnici v písečníku. Jarní kolo se
uskutečnilo
14.6.2014.
Počasí
se
vydařilo, i když bylo chladněji a vítr nás
přinutil obléci se tepleji, než bývá v tuto
dobu v kraji zvykem. Tradičně jsme se
těšili velké účasti, kdy se závodů
přihlásilo celkem 63 závodníků. Nejlepší
ze všech byl host pan Milan Rajnoch ml.
Na druhém místě se umístil náš člen pan
Jan Radič, na dalších místech se pak
umístili z našich členů pan Ing. Petr
Svačina ml. a pan Marek Slezák. Co říci
k průběhu závodů, tradičně je již velká konkurence, neboť závodů se zúčastňují střelci, kteří mají za
sebou mnoho závodů a umístění do 10. místa je vynikajícím výsledkem. V TOP 10 máme tradičně od
tří do pěti našich členů. To svědčí i o dobré úrovni našich členů, neboť k myslivosti patří, vedle
starosti o zvěř a přírodu, i dobré ovládání zbraně.
Vysoká účast závodníků a to i hostů je do značné míry ovlivněna pěkným prostředím střelnice již
tradičně dobře zajištěným pohoštěním a v neposlední míře i lidovými cenami. Co se týká
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vyhodnocení soutěže, je všeobecně známo, že i ti, kterým se ve střelbě nedaří, dostanou nějaké ceny,
na které přispívají různí sponzoři včetně největšího, kterým je Obecní úřad v Ivani, což se mu
myslivecká společnost snaží oplatit brigádnickou činností ve prospěch obce. Vedle účastníků střeleb
se účastní tradičně této akce také občané obce a věřím, že i ti zde naleznou v kruhu svých přátel,
pěkné posezení a při dobrém pohoštění, stráví příjemné odpoledne. Tímto Vás zvu na příští závody,
které proběhnou v sobotu 13. září 2014 od 9:30hod.
Ladislav Šiška

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ IVAŇ
V druhém čtvrtletí letošního roku se náš Sbor dobrovolných hasičů zúčastnil
několika akcí a soutěží. Dárcovský odběr krve proběhl 28.4.2014, kterého se
zúčastnilo 13 členů sboru. Hned 30.4.2014 jsme jako SDH reprezentovali naši obec
při žehnání praporu OSDH, které se konalo před prostějovskou radnicí. Prapor
OSDH žehnal sám Msgr. Graubner. Letošní hodové oslavy začaly slavnostní mší
svatou za mrtvé a živé hasiče v naší kapli. Poté se oslavy přesunuly na místní hřiště,
kde byla pro naše občany připravena různá vystoupení a ukázky. Jedna z ukázek
patřila našim nejmladším členům a posloužila jako trénink na nadcházející Okrskové
kolo v požárním sportu. Okrskové kolo se konalo 10. května, kde jsme dokázali za přispění našich
fanoušků získat ve všech kategoriích (muži, ženy, žáci) první místa. V jednotlivcích se pak umístili
naši hasiči: 1. místo Rosťa Horák, 3.
místo Tomáš Cetkovský a 5. místo obsadil
David Buchta z celkového počtu 18-ti
závodníků. Další sobotu 17.5.2014 se
naši mladí hasiči zúčastnili soutěže v
požárním útoku o Pohár starosty SDH
Vrchoslavic, odkud dovezli dva poháry za
2. a 3. místo. Po těchto akcích jsme měli
měsíc na přípravu dalších hasičských
soutěží. Jako první se 14.6.2014 konala
soutěž v netradičním požárním útoku,
nazvaná Oplockej kopeček. Na této
soutěži jsme opět dokázali „urvat“
spoustu ocenění. Mladí hasiči obsadili 1.
a 3. místo, ženy 5. místo, muži 3. místo a
kategorie veteráni 1. místo. Další soutěž v
netradičním požárním útoku nazvaná O
pohár starosty SDH Majetín, se konala
28.6.2014. Pořádaná byla jen pro mladé
hasiče. Soutěž byla sice náročná, ale i úspěšná, naši borci a borkyně získali 1. místo. Nesoutěžilo se
jen v požárním útoku, ale také v disciplíně 60 m překážek. Z cca dvaceti závodníků se umístilo pět
našich do 8-mého místa. Ondra Kroupa 1. místo, Natálie Mattová 2. místo, Kryštof Kroupa 3. místo,
Michal Hájek 5. místo a Ivan Lepič 8. místo. V tomto období se nesoutěžilo jen v hasiččině,
12.7.2014 pořádal náš sbor 4. ročník hasičského nohejbalu. Tohoto sportovního klání se zúčastnilo
rekordních 22 družstev. Počasí se vydařilo a všichni zúčastnění byli spokojeni. Tyto akce a soutěže
by jsme nemohli pořádat bez podpory sponzorů, fanoušků a hlavně nemalé finanční podpory
obecního úřadu, který nám zakoupil profesionální vybavení pro požární soutěže, bez kterého
bychom nedosahovali těchto výsledků. Všem tímto děkujeme. O dalším dění SDH vás budeme
informovat …..
Za SDH IVAŇ starosta sboru
Dušan Unatényi

TJ SOKOL IVAŇ – ODDÍL KOPANÉ
Nová sezóna klepe na dveře
Blíží se začátek nové sezony a opět nastávají problémy s hráčskou základnou. Do
Tovačova se vrátili dva hráči základní sestavy. Střední obránce a bohužel i brankář.
Bohužel říkám proto, že brankář, který je naším kmenovým hráčem, vede v Prostějově
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žáky a pro nás nemá čas. Z Tovačova přišel jiný hráč, který může hrát středního obránce. Dalšího
hráče si vyřizujeme jako svého člena, ale je to na dlouhé lokte. Nejprve členství ve FAČR a pak teprve
registrace. Takže hráčský kádr se změní na dvou místech, ale kdo bude chytat je zatím ve hvězdách.
První mistrovské utkání odehrajeme 23.8.2014 v 16:30 v Tvorovicích. První utkání doma bude v
neděli 21.09.2014 v 16:00. Takto to nebylo vylosované, úpravy nastaly po domluvě s Tvorovicemi a s
Doloplazy. Důvody byly stejné – hody. První v Tvorovicích, druhé u nás. Přípravné zápasy jsme
odehráli dva. Oba v rámci turnaje v Polkovicích. První zápas jsme prohráli až na penalty, druhý,
jsme hráli bez brankáře (chytal hráč z pole). Po prohře 4:0 jsme byli čtvrtí. Poslední plánovanou
přípravu zhatilo počasí a po domluvě se soupeřem jsme k utkání ani neodjeli. Snažíme se sehnat
brankáře, zatím marně. Rozpis zápasů najdete v rubrice Kalendář akcí 2014.
Karel Křesťan

SPORTOVNÍ KROUŽEK IVAŇ – SK IVAŇ
RINGO turnaj – 1. ročník
O sobotním odpoledni 31.5.2014 se nad
námi slitovalo počasí a umožnilo nám
uspořádat 1. ročník sportovního turnaje v
ringu. Z Ivaně i okolí dorazilo 37
soutěžících, kteří byli rozděleni do
věkových kategorií a losem si vylosovali
soutěžní pořadí. Velké poděkování patří
obci Ivaň, která zajistila materiální
zabezpečení, občerstvovací zázemí zajistili
členové Sboru dobrovolných hasičů Ivaň.
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím
za pěkné sportovní odpoledne!!!!! Na 2.
ročník RINGO turnaje se již dnes těšíme a
věříme, že se za rok opět sejdeme.
V kategorii 5 – 7 let se zúčastnilo 14 dětí:
1. místo
Vojtašek Patrik
2. místo
Ferková Veronika
3. místo
Cetkovská Jana
4. místo
Volková Diana
Kategorie 8 – 10 let byla obsazena 16 dětmi:
1. místo
Kyas Milan
2. místo
Bělka David
3. místo
Štíbr Miroslav
4. místo
Kejval Ondřej
Nejstarší dětskou kategorii 11 – 15 let zastoupilo 7 dětí (mládeže):
1. místo
Kroupa Ondřej
2. místo
Vojtašek Jakub
3. místo
Hájek Michal
4. místo
Vystavělová Justýna
Dospělácká kategorie byla zastoupena 8 rodiči:
1. místo
Kyasová Jarmila
2. místo
Šálek Martin
3. místo
Navrátilová Romana
4. místo
Cetkovská Helena
Smíšená kategorie 14 ti dvojic:
1. místo
Hájek Michal, Kroupa Ondřej
2. místo
Kyas Milan, Kyasová Jarmila
3. místo
Štíbr Miroslav, Kroupa Kryštof
4. místo
Kuptíková Petra, Lepičová Helena
Jarmila Kyasová
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Okénko do historie obce Ivaň
Obec Ivaň a I. světová válka ….. pokračování
Dne 20.září 1915 je konán odvod 43 – 50letých. Z Ivaně bylo z 25 mužů
odvedeno 18 a mezi nimi i správce školy František Vaněk, který byl ale v
listopadu jako nepostradatelný ve školní službě vyreklamován. Dne 15.října
je konán soupis obilí a moučných výrobků. Kdo chtěl mleti nebo šrotovat,
musel se prokázat ve mlýně dovolením od představenstva obce. Dne 18.října
jsou nové odvody 19, 20, 24, 36 – 42letých. Z Ivaně odveden pouze jeden,
který 15.listopadu nastoupil vojenskou službu. Odvedenci 18letí nastoupili k
vojsku 15.října 1915. Odvedenci narozeni 1872 a 1873 povoláni byly dne
15.prosince, z Ivaně 1 muž. V listopadu podle nařízení dovolen prodej a
porážení vepřového dobytka jen s povolením c.k. okresního hejtmanství. Každý měsíc je prováděn
soupis sena, slámy, brambor, sádla a vajec. V prosinci soupis obilí, mouky, koní a povozů.
Od 1.ledna 1916 jsou zavedeny potravinové lístky. Ročníky 1870 a 71 nastoupili k vojsku 17.ledna
1916, z Ivaně 7 mužů. Ročníky 1865, 66 a 67 dne 21.ledna 1916, z Ivaně 3 muži. Ročníky 1868 a 69
byly povolány dne 21.února 1916, z Ivaně 5 mužů, byli také povoláni radní, kteří až dosud byli
osvobozeni od vojny. V Tovačově byl 28.února odvod koní. Cena za odvedené koně byla dle poměrů
této doby (2000-3000 korun). Z Ivaně byli odvedeni 3 koně. Obec souhlasí s návrhem obce
Oploceny, aby byla stavěna silnice od Oplocan k Ivani a dále až na Prostějovskou a Olomouckou
silnici. Dne 19.března 1916 byl proveden na Moravě soupis zásob a sčítání obyvatelstva.
V dubnu 1916 zemřel v
Olomouci na tuberkulosu
jednoroční
dobrovolník
Krátký
Jaroslav
studující
zvěrolékařství ve Vídni, rodák
z Ivaně. Jiný ivaňský občan
Mašina
Josef
padl
na
severním bojišti.
Odvod 18letých byl dne
27.dubna a z Ivaně ze 6
odvedených
3
mladíci
nastoupili k vojsku
dne
11.května. V dubnu bylo
dodáno pro vojsko 10 krav z
Ivaně. V květnu 1916 byla
provedena
revize
soupisu
zásob. Předsedou komise byl
jmenován správce školy v
Ivani František Vaněk a přiděleny mu byly obce: Ivaň, Tovačov, Klopotovice, Věrovany a obec
Rakodavy. Po dobu revize 8. – 20. května se v jeho třídě nevyučovalo. Od měsíce května tohoto roku
byla velká nouze o tabák a doutníky, velká to pohroma pro kuřáky. Kuřáci sušili jetelové a ořechové
listí, aby měli kuřivo. Ceny se zase zvyšují.
Pár selat v květnu byl až za 290 korun. Pár housat 1 týden starých byl za 15 korun. 1 kg sádla
přepouštěného za 11 korun. Všeho bylo velmi málo. Také maso bylo velmi drahé, 1 kg za 8 korun i
dražší. Na kávu byly vydávány lístky, rovněž i na cukr a mouku. Lístky vydával starosta jen těm,
kteří neměli žádných zásob. Bez lístků nesměl obchodník prodat vůbec nic.
Dne 8.června 1916 jsou zase nové prohlídky 19 – 50letých. Z Ivaně ze 24 odvedeno bylo 12 mužů. V
témže měsíci je provedena nová sbírka vlny a kaučuku. Sklizeň žita a pšenice byla v roce 1916
špatná. Žitné klasy jsou z polovice prázdné a zrno drobné. Pšeničné klasy byly napadeny snětí a rzí.
V srpnu bylo několik krav z Ivaně rekvírováno pro vojsko a stát zabavil sklizeň prosa a máku.
Na den 28.srpna 1916 jsou povolány k vojsku ročníky 1896, 95, 94, 93 a 1889, 88, 87, 86, 85. Z
Ivaně nastoupil 1 muž. Dne 1. a 10.srpna povolán k vojně ročník 1897. Z Ivaně nikdo.
V přerovském okrese vypukl mor drůbeže a vepřového dobytka. V Ivani padlo mnoho slepic a husí a
také několik kusů vepřového dobytka. Mletí a šrotování je povoleno jen na lístky.
V říjnu bylo nařízeno, aby každé porušení vlasteneckých povinností bylo ihned oznámeno policejním
úřadům nebo příslušnému vojenskému soudu. Na podzim bylo sbíráno ostružinové listí, jakožto
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náhražka za čaj (1kg za 8 korun). V listopadu 1916 je vyhlášena pátá válečná půjčka a správce
zdejší školy byl jmenován důvěrníkem c.k. okresního hejtmanství pro obce Ivaň, Oplocany a
Klopotovice. Ivaň upsala 218 000 korun u obchodní a bankovní společnosti v Přerově. Školní děti
byly přizvány k přebírání namrzlých brambor. V březnu roku 1917 c.k. okresní hejtmanství nařídilo
sbírání jedlých hub a lesních plodů.
Šestá válečná půjčka byla vypsána v květnu 1917 a v Ivani bylo upsáno 136 000 korun. Pro každou
obec bylo nařízeno utvoření obecní hospodářské rady. V červnu bylo nařízeno školním dětem sbírání
housenek. Učitelé byli požádáni, aby vypomohli obecním představitelům při sestavení statistiky
osevné plochy. V tomto roce byly školní zvony odvedeny k účelům válečným. V červenci byla
nařízena sbírka sena z listí, jelikož následkem velkého sucha byl také velký nedostatek píce pro
dobytek. V říjnu je soupis zemáků a vepřového dobytka. Krávy a vepřový dobytek mohl být prodán
jen s dovolením c.k. okresního hejtmanství.
Pivo se prodávalo v hostincích ve všední dny od 7 do 10 hodin večer, v neděli a ve svátek pak od 4
hodin odpoledne do 10 hodin večer. Na svátek Všech svatých bylo zakázáno osvětlování hrobů z
příčin nedostatku tuku. Zákazy, zákazy a zase samé zákazy. Na zemědělské práce bylo zdejším
rolníkům přiděleno 20 italských zajatců. Ročníky 1866 – 1871 nastoupily na vojenskou povinnost
3.listopadu 1916, z Ivaně 2 osoby. Ročníky 1880 – 1892 povolány k vojsku 16.listopadu, z Ivaně 4
osoby. V září dodala obec státu ječmen a pšenici, v říjnu žito a v listopadu brambory. V tomto měsíci
byl proveden soupis měděných drátů při hromosvodech a vydávány tučenky (lístky na tuk).
Byl velký nedostatek uhlí a petroleje. Také dřevo bylo drahé a bylo ho málo. Za 1q bukového dřeva
se platilo 10 korun. Pro uhlí dojížděli lidé povozem až do Ostravy a za potraviny obdrželi uhlí.
Potraviny byly určeny horníkům, kteří byli zesláblí podvýživou. Velkým nedostatkem byl pro kuřáky
tabák. Tabák si připravovali z listí bukového, dubového a březového. Kuřáci si sušili nejen toto listí,
ale i různé byliny, aby nedostatek nahradili. Takový tabák ale kuřákům nechutnal. Velice drahé bylo
také mýdlo a tak si hospodyně samy pro domácí spotřebu mýdlo doma vařily. Pro porovnání některé
ceny:
1 kg mýdla byl za 12 korun před válkou za 64 haléřů
1 kg sádla za 20 korun
před válkou za 2,40 koruny
1 kg másla za 8 korun
před válkou za 3,- koruny
1 q uhlí za 6 korun
před válkou za 2,50 koruny
1 l mléka za 40 haléřů
před válkou za 12 haléřů
1 vejce za 30 haléřů
před válkou za 4 haléře
1 l vína za 5 korun
před válkou za 1,- korunu
1 l piva za 1 korunu
před válkou za 48 haléřů
1 l kořalky za 4 koruny
před válkou za 60 haléřů
1 l rumu za 12 korun
před válkou za 3,20 koruny
1 l slivovice za 16 korun
před válkou za 3,- koruny
Obuv byla velmi drahá, kůže špatná a podešve ze dřeva. Pérka (polobotky) za 70 korun. Vysoké boty
za 120 korun. Nové, poněkud lepší šaty, byly za 400 až 500 korun. Stouček plátna za 80 korun. Pro
domácnost byly v týdnu tři bezmasé dny.
Ročníky 1872 – 1879 nastoupily k vojsku 10.ledna 1917, z Ivaně 1 osoba. Odvody 19.ledna 1917
ročníky 1892 – 1898 z Ivaně 8 mládenců, odvedeni 3. a 12.února nastoupili vojenskou službu. V
lednu proveden soupis zásob. V lednu a v únoru roku 1917 byla krutá zima (-24°C) a topit nebylo
čím. Lidem z toho mála co měli, pomrzlo ve sklepích mnoho zemáků. Obec dodala státu v lednu
seno a slámu. V únoru odvod 18letých, z obce 9 mladíků odvedeno, 6. a 10.března nastoupili na
vojnu. Od 26.února do 10.března 1917 je proveden soupis zásob a odebírání přebytků pro stát.
Pro těžce pracující určeno 60 kg a pro lehce pracující 50 kg zrna do žní. Stát odebral z Ivaně na 45 q
přebytků.
Dne 14.března nové odvody, z Ivaně pro tentokrát neodveden nikdo. V tomto měsíci byly odvody
koní (z Ivaně z 86 koní bylo odvedeno 10, za průměrnou cenu 3 000 korun za koně.) V obci vypukl
mor drůbeže. V některém hospodářství všechna drůbež pošla. 21.března 1917 dodala Ivaň státu 6
krav (za 1 kg živé váhy 2 koruny a 80 haléřů). 23.března 1917 odvedla Ivaň státu 260 kg sádla. V
tomto měsíci odhad majetku (příprava na válečnou půjčku). Odvedenci ročníků 1891 – 1878
nastoupili k vojsku 16.dubna, a odvedenci ročníků 1877 – 1872 nastoupili k vojsku 2.května. V
dubnu je zakázáno porážet kozy a kůzlata. V tomto měsíci konána revize osob zproštěných od
vojenské služby. Ivaň dodala v tomto měsíci státu 6 krav a v květnu dalších 7 krav.
Utrpení lidí vedlo k protihladové demonstraci dělnic v nedalekém Prostějově 24.dubna 1917, jejímž
vyvrcholením byla střelba do demonstrantů, která si vyžádala 23 mrtvých a 38 zraněných. Po
potlačení demonstrace bylo postaveno 112 demonstrantů před soud pro neuposlechnutí rozkazu k
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rozchodu. Okresní hejtmanství následně zakázalo další shromažďování ve městě a zavedla
vojenskou policii. Pohřeb zastřelených se konal 30.dubna 1917.
Ročníky 1871 – 1867 a ročníky 1893 – 1868 dostavili se k prohlídce 18.května, z Ivaně ze 7 byl
odveden 1 a nastoupil k vojsku 14.června. Stalo se ve zdejší obci, že padli tři koně na poli slabotou a
z hladu. Práce bylo mnoho, ale krmiva skoro nic. V obci byl proveden soupis mléka. Pro osobu
vyměřeno ¼ l mléka na den a ostatní mléko dodáváno bylo do mlékáren. V červnu je opět soupis
dobytka v obci. Rok byl velmi suchý. Sklizeň obilí celkem prostřední, ale sena a otav velmi málo.
Nastala velká starost o krmivo pro dobytek na zimu a příští jaro. V srpnu vydávalo c.k. okresní
hejtmanství povolení ku mletí a šrotování. Povolení byla vystavena jen na malá množství. Chleba se
pekl s pomletých kaštanů a bramborové mouky.
V srpnu po provedení úředních výmlatů na zkoušku byly sestaveny výkazy zásob pro rodinu
obdělávající pozemky. Na osobu těžce pracující bylo počítáno (od 15.srpna 1917 do 15.srpna 1918)
366 dkg zrna – 11 kg na měsíc a na lehce pracující 300 dkg zrna – 9 kg na měsíc. Na krmení
povoleno 15 % ječmene po odečtení osiva.
V září 1917 odebral erár 9 koní k odvodu (z těchto 5 klisen ponecháno rolníkům). V témže roce byl
pád vepřového dobytka. V Ivani některý den pošlo i 6 kusů. Taktéž v měsíci září po prohlídce
ročníků 1897, 98, 99 byl z Ivaně odveden 1 ze 6 mladíků. Sedmá válečná půjčka byla vypsána v
prosinci a měli se jí účastnit i školní děti. Občané Ivaně upsali 145 000 korun. Prodávány byly různé
odznaky za válečnou pomoc a válečné půjčky.
V květnu sbírání listového sena. Bylo sbíráno listí ostružinové a jahodové jako náhražky za čaj. V
červnu vypsána osmá válečná půjčka a Ivaň upsala 72 000 korun.
15.října nastoupil 1 mladík k vojsku. V témže měsíci rekvíroval stát brambory. Obec dodala v
prosinci státu slámu a přebytky obilí. Za příčinou odevzdání sádla, byl v prosinci konán soupis
poražených krmných vepřů. Rovněž byl proveden soupis dobytka a povozů.
Ivaňští vojáci vyznamenaní pro statečné chování před nepřítelem:
C h y l a Metoděj

Železný kříž

S l a v í k Vojtěch

Stříbrná medaile II.třídy

K o n e č n ý Emil

Stříbrná medaile II.třídy

K u b í č e k Antonín

Stříbrná medaile II.třídy

S l e z á k František

Stříbrná medaile II.třídy

S m ý k a l František

Stříbrná medaile II.třídy

D a ň e k František

Bronzová medaile

S i g m u n d Vojtěch

Bronzová medaile

Železný kříž

Stříbrná medaile II.třídy

Bronzová medaile
SIGNUM LAVDIS (líc a rub)

PRÁVO nezávislé noviny - příloha
Školní kronika založena učitelem Janem Radou rok 1872 – 1918
Jiří Volec
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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.

Občanské sdružení Eywan 2010
20. září 2014 – III. ivaňský sedmiboj – soutěžní odpoledne pro děti a dospělé
Myslivecké sdružení Ivaň
13. září 2014 – Soutěž ve střelbě na asfaltové terče – myslivecká střelnice
Sbor dobrovolných hasičů Ivaň
10. května 2014 – okrsková soutěž v požárním sportu NĚCO NOVÉHO ??????????
TJ Sokol Ivaň
fotbalová sezóna 2014/15 – kalendář utkání IV. třída
Tvorovice
Sokol Ivaň Sokol
23.08.
Sokol Přemyslovice
Sokol Ivaň
31.08.
Morávia Doloplazy
Sokol Ivaň
07.09.
Biskupice
Sokol Ivaň
14.09.
Sokol Ivaň
Želeč
21.09.
Sokol Plumlov B
Sokol Ivaň
28.09.
Sokol Ivaň
Jiskra Brodek u Konice
04.10.
FC Kostelec na Hané B
Sokol Ivaň
11.10.
Sokol Ivaň
Pavlovice u Koj.
18.10.
Sokol Brodek u PV B
Sokol Ivaň
25.10.
Sokol Ivaň
Sokol Vrahovice B
01.11.

16:30 SO
16:30 NE
16:30 NE
16:00 NE
16:00 NE
16:00 NE
15:30 SO
15:00 SO
15:00 SO
14:30 SO
13:30 SO

Obecní úřad Ivaň
10. – 11. října 2014 – volby do obecního zastupitelstva

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

Páleníková Helena
Štětařová Miroslava

87let
70let

Červen:

Žaláková Božena

70let

Červenec:

Řihošková Miroslava
Žáková Marta

89let
70let

Srpen:

Novák Ladislav

75let

Všímálek
Do rubriky „všímálek“ patří bezesporu příspěvky Vás občanů obce. Proto jsme rádi za každý podnět
a rádi ho zde uvedeme.
Jistě se každý z Vás už ve svém životě setkal s tím, že buď přímo Vám, nebo vašemu známému bylo
něco ukradeno. Není to jev nijak ojedinělý a doprovází lidstvo od nepaměti. Osobně mám pocit
hraničící s jistotou, že se s tímto nešvarem budeme setkávat i v daleké budoucnosti. Co naplat, lidé
už jsou takoví. Někdo krade s nutnosti (proto aby vůbec přežil), jiný pro zábavu (patrně, aby si
posílil své skomírající ego), někdo proto, aby si vylepšil svoji hmotnou situaci (očividně svým
intelektem a pracovitostí nemá na to, aby uspokojil své tužby), no a někdo třeba proto, že je
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nemocný (kleptomanie). Přemýšlím, do které kategorie zařadit člověka, který vytrvale krade
vodovodní ventily na našem hřbitově. Vzhledem k hodnotě ventilu, který je nota bene mnohdy
demontáží znehodnocen, mě napadá jediné - dělá to pro zábavu!?
Už samotný tento fakt ukazuje, že se jedná o člověka, velice
mírně řečeno, nezralého, který se bezmocně motá ve vlastním
zoufalství a neví jak si pomoci. Když k tomu ještě přidáme
skutečnost, že po odcizení ventilu nechá pitnou vodu zbůhdarma
vytékat na zem, třeba celou noc, přivádí nás to k úvahám nad
duševním zdravím tohoto individua. Pravděpodobnost, že by
něco takového dělal vyrovnaný a duševně zralý člověk, se blíží
nule. Prosím všechny normální spoluobčany, aby v případě, že se
stanete svědky výše zmíněného skutku, přistupujte prosím k
tomuto nešťastníkovi se shovívavostí jako k mentálně
zaostalému jedinci, který si plně neuvědomuje důsledky svých
činů. Zároveň apeluji na zdravější část mysli tohoto postiženého
člověka, aby nemeškal a vyhledal odbornou pomoc. Možná se s
tím dá ještě něco dělat. Teď mě napadá, že by to vlastně mohlo
být všechno úplně jinak. Nakonec se třeba jedná o místního
patriota, který se snaží proslavit naši obec tím, že jako jediní v
republice budeme mít vyšší platbu za vodu, než za elektřinu s
plynem dohromady. Kdo ví?
Petr Cetkovský
Suché a horké letní dny
přinesly vyprahlé příkopy
kolem cest, jízda kolem nich
spíše připomínala chorvatské
silnice na Makarské riviéře
v čase
hlavní
turistické
sezóny.
Naprosté
sucho,
právě
pobíhaly
žně.
Každoročně v tomto čase,
kdy je vše vyprahlé, jsou
občané
upozorňování
na
zákaz
rozdělávání
ohňů,
které
mohou
napáchat
v tomto obzvláště suchém
období značné škody. O tom
jsme se mohli přesvědčit
27.července,
kdy
si
tři
výrostci
v odpoledních
hodinách jdoucí po polní
cestě od hřbitova do Ivaně
krátili dlouhou chvíli házením petard. Kolem polní cesty strniště, na kterém zůstaly zbytky
rozsekané slámy. Jak to mohlo dopadnout? Když zjistili, že nezvládnou uhasit petardu, která
zapálila slámu, tak se dali na útěk. Oheň se v čerstvém větru začal rychle rozšiřovat a nechybělo
mnoho a mohl přeskočit na pole Toběrných a Dubanských, kde zůstaly ležet posády slámy. Oheň se
během chvíle rychle rozšířil až k hlavní cestě a přes polní cestu se dostal až na Řihoškovo pole a dál
postupoval k obci. Praskání hořícího strniště a zápach spáleniště přinášely představu, jak by to
mohlo dopadnout, kdyby nebyl oheň včas uhašen. První přijela jednotka SDH Ivaň, následovaly
hasiči z Tovačova a Prostějova. K likvidaci požáru dorazil také traktorista ZD Klenovice n/H
s diskovou soupravou, kterou přeoral hořící strniště a zabránil dalšímu šíření ohně. Hasiči se
postarali o uhašení pole a doliny podél cesty a kontrolovali požářiště až do úplného uhašení. Osobně
bych chtěl poděkovat občanům, kteří požár nahlásili a všem, kteří se zapojili do jeho likvidace.
Ukázalo se, že jednotka SDH Ivaň není jen výborná v reprezentaci obce, ale dokáže také rychle
zasáhnout, což je pro všechny občany dobrým signálem, že mají pomoc na blízku. A ti, kteří házeli
petardy, zapálili pole a utekli, bych se měli zamyslet, jestli je ještě někdy vezmou do ruky.
Marek Smolka
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Ročník 4

Číslo 2/2014

Fotogalerie
Čestná stráž vojáků
v dobových uniformách
z 1. světové války

Slavnostnímu položení
věnců přihlíželi také další
vojáci, kteří přijeli s dobovou
vojenskou technikou

Na hodech zatancovaly také
Rebelky z Tovačova se
skladbou Čarodějky za
školou
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Ročník 4

Číslo 2/2014
Ivaňská prérie
s indiány
plnícími úkoly
bojové mapy

Závěrečná
sestava po
vystoupení
voltiže

Ivaňský
dostavník
v obležení
zájemců o
projížďku
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Ročník 4

Číslo 2/2014
Vyhlášení výsledků soutěže ve
střelbě na asfaltové terče,
Ing. Petr Svačina ml.
celkově 10. místo

Kontrola před zahájením soutěže,
vše musí být perfektně připraveno

Nasazení ivaňského týmu Fireman
na startu závodu
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Ročník 4

Číslo 2/2014
Vyhlášení vítězů v RINGO turnaji
v nejmladší kategorii 5 – 7 letých
dětí

Vítězové s odměnami za umístění
v turnaji

Opravena byla také vnitřní část
hřbitovní zdi, instalováno bylo nové
osvětlení
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