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Slovo zastupitelů
Předně bych rád vyuţil tohoto prostoru k
poděkování všem občanům, kteří se svým
hlasem podíleli na zvolení nového
zastupitelstva obce. Děkuji všem, bez
rozdílu jestli jste volili tu či onu stranu.
Svou účastí na volbách jste prokázali, ţe
Vám není lhostejno, co se v naší obci děje.
Moţná, ţe uţ je to trochu ohrané, ale účast
na volbách je jedním ze základních
prostředků kaţdého z nás jak zasahovat do
věcí veřejných. Obzvláště v komunálních
volbách malých obcí má kaţdý hlas svůj
význam a váhu. Jistě nepoměrně větší neţ
např. V celostátních, kde si někdo můţe
říct, ţe svým hlasem nemůţe nic ovlivnit.
Ovšem ani tam bychom se svého práva vzdávat neměli, protoţe pak je celkem zbytečné naříkat na
poměry, které se nám nemusí vţdy líbit. Samozřejmě zvlášť děkuji a váţím si všech hlasů, které ve
volbách podpořily kandidáty ze strany Sdruţení nezávislých Ivaň. Slibuji, ţe se budeme co
nejsvědomitěji snaţit vámi poskytnutou důvěru vyuţít ve prospěch obce a všech jejích občanů. S
podrobnými výsledky voleb se můţete seznámit na straně č.?. A nyní pár slov k tomu co nás čeká v
nadcházejícím roce a k tomu co plánujeme do budoucna. Stejně jako v minulosti tak i v tomto roce
se budeme snaţit co nejvíce vyuţít dostupných dotačních titulů. Jelikoţ máme v současné době uţ
rozjeté některé projekty, budeme se snaţit čerpat dotace právě na tyto akce. V prvé řadě se jedná o
dotace z Olomouckého kraje na obnovu venkova. V případě, ţe podmínky tohoto titulu budou
stejné jako v loňském roce, tak budeme ţádat o maximální výši podpory coţ je 300 000,-Kč na
dokončení opravy uličky ve vrbí k domu pana Jurčíčka. Podle rozpočtů, které jsme od několika
firem na toto dílo dostali, by se měla finální cena pohybovat kolem 390 000,- Kč. Stejně jako
v předešlých letech bude ţádat o
podporu pro činnost SDH. Faktem
je, ţe částky z tohoto titulu nejsou
nijak závratné, ale pro kaţdý
dobrovolný spolek je jakákoliv
částka navíc vţdy velmi vítaná.
Jak se uţ stalo evergreenem
posledních čtyř let, budeme opět
usilovat o dotaci z ministerstva pro
místní
rozvoj
na výstavbu
dětského hřiště. Jen pro představu.
Někdo by si třeba mohl říct, ţe
takové
dětské
hřiště
je
zanedbatelná investice, ovšem
takovýto názor je poměrně hodně
vzdálen od reality. Dětské hřiště, které máme naplánované a to podotýkám, ţe nechceme nic
velkého nebo mimořádného, vyjde na téměř 600 000,- Kč. Částka, jak vidíte, to jistě není malá.
Faktem je, ţe případná dotace by činila aţ 80% z celkových pořizovacích nákladů a v tom případě,
by naše vlastní investice byla přijatelná a k realizaci bychom zcela jistě přistoupili. Kaţdopádně, ať
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uţ to dopadne jakkoliv, budeme nuceni zainvestovat nějaké prostředky minimálně do vybavení na
zahradě MŠ, protoţe i tam uţ jsou stávající hrací prvky za hranicí své ţivotnosti. Na budově MŠ
plánujeme v roce 2015 největší investici a to do rekonstrukce střechy. Předpokládaná investice se
pohybuje kolem jednoho milionu korun. Ovšem je třeba podotknout, ţe se jedná o kompletní
rekonstrukci, při které střecha dostane jednoduší tvar (klasická sedlová střecha bez úţlabin) a
zároveň dojde k zateplení stropu budovy. Tímto zákrokem sledujeme tři cíle. Předně stávající
krytina ani krovy nejsou v nejlepší kondici. Za druhé čím jednoduší profil střechy, tím menší
problémy se zatékáním a zanášením úţlabin či okapů a za třetí, úspora energie při vytápění.
Samozřejmě, ţe by byla i cesta kaţdý rok střechu nějak látat doufat, ţe nenapadne moc sněhu, aby
nám nespadla na hlavu. Na druhou stranu kdyby se rekonstrukce podařila realizovat, tak máme na
několik desetiletí po starostech. A teď mi ještě dovolte pár slov k tomu, co bychom rádi realizovali
v tomto volebním období. Zcela jistě nás čeká vyhotovení a schválení nového územního plánu. V
tomto dokumentu hodláme především zajistit, aby obec disponovala pozemky, které mohou slouţit
pro výstavbu rodinných domů, dále je třeba změnit charakter některých pozemků tak aby se daly
vyuţít např. pro výstavbu parkoviště. Rádi bychom s konečnou platností vyřešili letitý problém
otevřené kanalizace před domem pana Peterce a na ohradách. Také budeme muset něco udělat se
zázemím obce (dům vedle OÚ). Nemovitost je ve stavu kdy se neoplatí investovat do opravy. Další
větší investicí, se kterou počítáme je vybudování multifunkčního hřiště. Nesmím zapomenout
zmínit ani kontroverzní problém, kterým je naše sokolovna. Jak jsem se jiţ několikrát zmiňoval,
zastupitelstvo obce se přiklonilo k variantě výstavby nové budovy na stávajícím místě. Důvody
tohoto rozhodnutí jsem uţ rozebíral v minulých vydáních zpravodaje. Situace v současné době je
taková, ţe k dnešnímu dni máme zpracován projekt pro stavební povolení a snaţíme se o získání
finančních prostředků na jeho realizaci. Odhadované investice na výstavbu se pohybují kolem 13-ti
mil. Kč. Jak vidíte, jedná se o opravdu hodně peněz, a proto zastáváme takový názor, ţe k realizaci
projektu přistoupíme jedině tehdy, jestli se nám podaří získat většinu finančních prostředků nad
rámec rozpočtu obce. Druhá varianta by byla zadluţení obce, coţ je sice moţné a při dnešních
úrokových mírách i lákavé, ale zatím se touto cestou nehodláme pouštět. No a samozřejmě musíme
mít na paměti i vybudování splaškové kanalizace, která pro nás jednou bude nutností. To jsou
některá témata, kterými se v příštích čtyřech letech hodláme zabývat. Na závěr ještě jednou děkuji
Vám všem za projevenou důvěru a novému zastupitelstvu obce přeji hodně štěstí a úspěchů v jejich
práci. Čím více se bude dařit zastupitelstvu jejich práce, tím více to bude znát na stavu obce. Za celé
zastupitelstvo přeji všem krásný Nový rok a mnoho štěstí, úspěchů a hlavně zdraví v nadcházejícím
roce 2015.
Petr Cetkovský

Informace Obecního úřadu
Připomínáme ţe se stále ještě uzavírají nové smlouvy o pronájmu hrobových
míst. Obecní úřad nabízí pronájem společenských prostor umístěných
v budově mateřské školy za poplatek 800,-Kč/den a klubovny na hřišti (1.
patro) za 400,Kč/den. Rezervaci provádějte s dostatečným předstihem na
Obecním úřadě. Ve spolupráci s MAS Střední Hnaná jsme získali dotaci
z fondu OPŢP na pořízení kompostérů a drtiče větví. Celková výše dotace je
cca 208 000,- Kč. Za tyto prostředky bylo pořízeno 60ks kompostérů o
objemu 800 litrů a jeden drtič. Většina kompostérů uţ našla své uţivatele a
na obecním úřadě nám jich zbývá uţ jen čtrnáct. Prosíme případné zájemce,
aby se o ně přihlásili na OÚ. Štěpkovač větví bude slouţit především pro potřeby obecního úřadu,
ale po domluvě ho bude moţné vyuţít i pro likvidaci větví u soukromých osob.
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Mateřská škola Ivaň
V pondělí 1. září 2014 začal školní rok.
V průběhu prázdnin nastaly v mateřské
škole opět změny – brousily se parkety,
vzniklo výdejní okénko mezi třídou a
kuchyňkou, se malovalo, byly poloţeny
nové koberce v herně. Všechny tyto
změny přispěly ke zlepšení prostředí,
ve kterém děti tráví většinu dne.
Mateřskou školu navštěvuje 24 dětí.
Babí léto v říjnu bylo krásné, ale trošku
nám narušilo plánovanou Drakiádu.
Papírových draků se sešlo opravdu
hodně, počasí bylo nádherné, ale vítr
bohuţel nezafoukal. Dětem to ale
náladu nepokazilo, i přesto si odnesly
diplomy, medaile a plno záţitků
z opékání buřtů a her na školní zahradě.
V listopadu jsme se na dýňové
slavnosti jiţ tradičně rozloučili
s podzimem a přivítali Martina na
bílém koni. Děti v průvodu rozsvítily
barevné lampionky, zazpívaly písničky,
zapálily světýlka v kapli, připravily
cestu světla do Betléma. Na travnatých
plochách se rozsvítily vydlabané a
malované dýně, které vytvořily děti
v mateřské, ale ocenili jsme, ţe se
zapojili i občané Ivaně. Děkujeme také
všem, kteří dýně mateřské škole
darovali. Koncem listopadu vystoupily
děti z mateřské školy na Besedě se
seniory.
Připravily si pásmo písniček, básniček,
tanečků. Věříme, ţe se program líbil a
přispěli jsme k dobré náladě našich
spoluobčanů. Advent začíná v obci
rozsvícením stromečku před obecním
úřadem. Děti si připravily pásmo
mikulášských a vánočních písní. Měly
velkou radost z návštěvy Mikuláše,
nadílky, vytvořily si krásné stromečky,
andílky, voskové odlitky, napsaly tajná
přání Jeţíškovi. A protoţe, začíná nový
rok, přejeme všem zdraví, lásku,
pohodu a osobní úspěchy v kaţdé vaší činnosti. Zůstaňte i nadále přáteli a příznivci mateřské školy.
Eva Marciánová
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Posezení pro seniory
Jak se jiţ stalo dobrým zvykem i
letos se uskutečnilo posezení se
seniory.
Setkání
probíhalo
v tradičně příjemné atmosféře, ke
které bezesporu přispěl významnou
měrou pan Šmida. Uţ poněkolikáté
jsme měli moţnost přivítat ho mezi
námi a nechat se bavit jeho
hudbou. Troufám si tvrdit, ţe letos
se jeho vystoupení líbilo více neţ
kdy jindy, a to především proto, ţe
si s sebou přivezl kolegu pana
Diviše, který nás po celý večer
bavil svým zpěvem. V průběhu
večera jsem se od něj dověděl, ţe
v Ivani hrával uţ v dávné minulosti, na plesech ještě v sokolovně. Podle jeho slov vystupuje uţ od
roku 1967 a uţ na přelomu sedmdesátých let minulého století hrával právě i u nás v Ivani. Ne ţe já
bych si to pamatoval, ale mezi hosty večera se jistě našel někdo, kdo si ho ve své paměti vybavil.
Velké poděkování patří dětem z MŠ
pod vedením paní učitelek, které
svým
vystoupením
vehnaly
mnohým z přítomných slzy dojetí
do očí. Zároveň se sluší poděkovat i
dětem, které jiţ naši MŠ před časem
opustily a pod vedením paní
Cetkovské předvedly, co se naučily
v ZUŠ Tovačov a ZUŠ Klenovice.
Jediné co se nepodařilo zajistit, byly
kalendáře na příští rok, které pro vás
vţdy připravujeme. Nicméně i tento
malý nedostatek se uţ podařilo
napravit a věřím, ţe všichni
zúčastnění jiţ kalendář obdrţeli.
V případě, ţe by tomu tak nebylo,
obraťte se prosím na obecní úřad, abychom to napravili. Je mým velkým přáním, abychom se spolu
všichni a ve zdraví setkali v podobném duchu i v příštím roce. Přeji všem pevné zdraví a dobrou
náladu po celý další rok.
Petr Cetkovský
TJ SOKOL IVAŇ – ODDÍL KOPANÉ

Podzim se nám nevydařil
Podzim se nám příliš nevydařil. Poslední přípravný zápas byl pro špatné počasí
odvolán. Proto jsme šli do prvního mistrovského zápasu po čtrnácti dnech pauzy.
Bohuţel nebyl to jediný problém. Největší problém nastal na místě brankáře. První
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dva zápasy jsme odehráli bez brankáře. Náš brankář, se kterým jsme počítali do poslední chvíle, pro
povinnosti u ţáků v Prostějově u nás s chytáním skončil. Na poslední chvíli jsme sháněli brankáře.
Nakonec se nám sám přihlásil brankář z Polkovic, takţe od třetího zápasu (v Doloplazích) jsme
měli brankáře. Bohuţel ani toto nebyl impuls k tomu, abychom hráli fotbal, na který bychom měli
mít. Projevila se velká nedisciplovanost některých hráčů a dále neschopnost trefit branku. Na
mnoha hráčích se ukázalo, ţe jim schází trénink, přestoţe tvrdí, ţe trénují. Umístění na 11. místě se
dvěma vítězstvími, 3 body ztráty na 9. místo a 5. body náskoku před 12. místem, je slabý odvar
toho na co jsme byli zvyklí my i diváci a na co by měl tento tým dosáhnout. Je pravda to, ţe jsme
kaţdý zápas hráli v jiné sestavě, dokonce dvakrát pouze v 8 lidech. Bohuţel v týmu jsou pouze 2
hráči z Ivaně, pokud bych neměl hrát já a Fánek. Proto kluci z Ivaně přihlaste se. Bude se opět
trénovat, ale musí na ten trénink někdo chodit. Na zimu je zamluvená hala v Klenovicích. Od ledna
v sobotu ve 13:00. Budou chodit i tovačováci. Předpokládám, ţe tyto tréninky přejdou i na hřiště.
Takţe zapomeňme na špatný podzim a udělejme lepší jaro. Další problém, který nás trápí, je stav
hrací plochy našeho hřiště. Šatny a zázemí nám soupeři závidí, ale stav hřiště je špatný. Není to
však tím, ţe se o něj nestaráme, ani myši, kterých bylo letos velice, všechnu tu špatnost nezvládly.
Velký nešvar, který nám ničí hřiště, je venčení psů na hrací ploše hřiště. Exkrementy a díry, které
tam povolíte dělat svým miláčkům, jsou předpokladem ke zranění hráčů. Jenom naše muţstvo na to
doplatilo ve dvou případech. Střední záloţník neodehrál 4 zápasy a brankář 3 zápasy. Oba měli
výron v kotníku, protoţe šlápli do díry, kterou vytvořil venčící se pes. Pokud snad nemáte rádi
fotbal, tak prosím respektujte zdraví spoluobčanů, kteří mají sport rádi.
Karel Křesťan
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ IVAŇ
Tak jako v první polovině roku 2014, tak i v té druhé se náš sbor věnoval své práci.
Zúčastnili jsme se několika soutěţí, školení, ale také jsme měli jeden ostrý výjezd. V
měsíci srpnu se nám podařilo zaloţit druţstvo mladších hasičů tvořené těmito členy:
Junák Pavel; Junák René; Cetkovská Petra; Cetkovský Pavel; Kroupová Gabriela;
Kroupa Kryštof a Buchtová Natálie. Hned na první schůzce začali pilně trénovat a
6.zárí se zúčastnili ţákovského turnaje ve Víceměřicích. V silné konkurenci
šestnácti druţstev se umístili na 11.místě, starší ţáci pak s patnácti druţstev na
8.místě. 20.9.2014 se konala ţákovská soutěţ v Hrušce, kde se naši mladí hasiči ve sloţení: Kroupa
Kryštof; Kroupa Ondřej; Lepič Ivan; Lepičová Helena; Hájek Michal; Buchtová Natálie a Kardoš
David umístili na místě devátém. V měsíci září se konaly ještě dvě soutěţe, ale noční. Obě soutěţe
proběhly ve stejný den. Mladí hasiči jeli na soutěţ zvanou Bochořská Sova, kde se umístili na 39.
místě ze 120 zúčastněných. Muţi jeli do nedalekých Obětkovic na soutěţ zvanou Noční závod o
Pohár Starosty obce. Tady se našim hasičům nepodařilo obhájit loňské první místo, protoţe závod
po malé chybě nedokončili. S toho vyplývá, ţe nesmíme usnout na vavřínech a v příštím roce více
trénovat. Ještě jsme se zúčastnili dvou dárcovských odběrů krve, jednoho 28.září a druhý proběhl
8.prosince, prozatím poslední v tomto roce. V sobotu 13.12.2014 se konala výroční valná hromada,
na které se bilancoval uplynulý rok a plánoval nastávající rok 2015. Z mnoha plánů bych chtěl
zmínit ty nejbliţší, a to pomoc při organizaci Novoročního výšlapu anebo obecní vepřové hody,
které se budou konat 14.2.2015. Doufám a těším se, ţe se na těchto akcích společně sejdeme.
Jelikoţ se blíţí konec roku, dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na práci a
dosaţených výsledcích našeho sboru. Váţení spoluobčané, milí bratři hasiči, milé sestry hasičky,
milí přátelé, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za odvedenou práci a projevenou podporu
našeho sdruţení. Přeji Vám klidné proţití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v
roce 2015.
starosta sboru SDH Ivaň Dušan Unatenyi
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MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST IVAŇ

Něco o přírodě a myslivosti v oblasti naší obce
Jistě velká většina z vás si sem tam vyrazí do přírody a vidí, jak se mění a vy starší
určitě vidíte rozdíly, které se udály za posledních dvacet let. Nejsou to jen změny
politické, ale i příroda je trochu jiná. V oblasti zemědělství se do značné míry
změnila struktura výroby. Poklesla ţivočišná výroba na úkor rostlinné. Jen pro
srovnání zemědělský podnik, který hospodaří v naší oblasti, ze stavu 1200 ks
dojnic a na to navazujících dalších kategorií skotu v roce 1990, má dnes pouze 500 ks dojnic, stejně
tak poklesly stavy prasat. Toto vše se samozřejmě projevilo v osevních plochách pícnin a změna
struktury plodin, ovlivnila i krajinu kolem nás. Velké lány obilovin, kukuřice, řepky a řepy
samozřejmě ovlivňují
i zvěř, která v těchto
porostech ţije a těmito
se ţiví. Na to to
navazuje samozřejmě
agrotechnika
a
velkovýrobní sklizeň
těchto plodin. Tohle a
k tomu další příčiny
vytváří
nepříznivé
podmínky
pro
drobnou zvěř, která se
na
našich
polích
nachází. Jistě jste si
všimli, ţe ubylo zajíců, poklesly stavy baţantí zvěře a koroptve se ztratily úplně. O technologii
moderního zemědělství jsem se jiţ zmínil a je bohuţel jasné, ţe pokrok jde dál a my si nemůţeme
myslet, ţe se vše zastaví a zemědělství se vrátí o dvacet let zpátky, musíme to brát jako fakt. Co
dále se změnilo a to je oblast přístupu k přírodě ze strany veřejnosti. Došlo k jinému pohledu na
ochranu druhů, coţ se ne vţdy promítá do současné přírody řízené člověkem ideálně. Byla vyřešena
nákazová situace lišek (vzteklina). Byl zakázán odstřel dravců, proto moţná vidíte, po sklizni obílí
nad strnisky létat takové mnoţství motáků. Na podzim, a zvláště v zimě vidíte neuvěřitelné
mnoţství kání. Je těţko přeţít v zimně koroptvičkám zvláště, kdy napadne sníh. Toto všechno se
nutně promítá do poklesu stavů drobné zvěře. Jen pro porovnání uvedu několik čísel. Pro
objektivitu uvedu čísla odlovu v rámci ČR, neboť ty to lze spočítat. Toto samozřejmě není jedno
nám myslivcům, a proto se snaţíme o to, aby se situace zlepšila. V období zimy se překládá zvěři
krmení, snaţíme se i po stránce veterinární předcházet vzniku nákaz, případně parazitálních
onemocnění a to hlavně u srnčí zvěře. Snaţíme se pokud moţno tlumit nárůst predátorů, zákonem
povolených. Pokoušeli jsme se o nákup a vypouštění baţantích slepic, nic míně s velmi malými
úspěchy, neboť takto odchovaná populace se velmi těţko prosazuje, proti tlaku predátorů. Nic méně
se nevzdáváme a i nadále budeme usilovat o zvýšení stavu drobné zvěře. V tak krátkém článku se
není moţno zmínit o celé problematice myslivosti a činnosti myslivecké společnosti a proto koho
z vás, tato problematika trochu zajímá, bude mít moţno se k ní vrátit a moţná se s ní lépe seznámit
na malé výstavce, kterou chceme uspořádat při výroční schůzi myslivecké společnosti a honebního
společenstva 14.února 2015 v budově základní školy. Podrobnější informace a pozvánky budou
k disposici během měsíce ledna.
Ladislav Šiška
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OBČANSKÉ SDRUŢENÍ EYWAN 2010

Ivaňský sedmiboj
V sobotu 20. září se naše hřiště proměnilo uţ potřetí v nefalšovaný
atletický stadion. Krátce po druhé hodině odpolední byl zahájen třetí
ročník „IVAŇSKÉHO SEDMIBOJE“. Pořadatelé včetně samotných
aktérů závodů měli obavy z nepříliš příznivého počasí, které hrozilo, ţe sobota bude deštivá. To se
moţná odrazilo i na nepatrně menší návštěvě neţ tomu bylo v roce 2013. Nicméně přes počáteční
obavy se počasí vydařilo
na jedničku. Celý den
panovala příjemná teplota
právě tak dobrá pro
podávání co nejlepších
sportovních výkonů a
hlavně obávaný déšť se
dostavil aţ kolem osmé
hodiny večer, kdy uţ byly
ukončeny
všechny
slavnostní ceremoniály a
předány poháry, medaile a
ceny
všem
vítězům.
Podrobné a kompletní
výsledky letošního klání
jsou
zveřejněny
na
internetových stránkách spolku EYWAN 2010. Tam máte moţnost vidět výsledky všech borců
podle jednotlivých kategorií i disciplín. Je jasné, ţe vyhrát můţe vţdy jen jeden a z kaţdé kategorie
se na stupně vítězů dostali jen tři nejlepší, ale v případě našeho sedmiboje jde především o zábavu a
té si jistě kaţdý uţil aţ aţ.
Z tohoto pohledu jsou vítězové
všichni, kdo v sobě našli odvahu
a závodu se zúčastnili. Ani
v nejmenším
však
nechci
sniţovat obtíţnost jednotlivých
disciplín
nebo
hodnotu
dosaţených výsledků. O tom,
ţe závod rozhodně není
jednoduchý, svědčí i to ţe po
vyhodnocení
výkonů
a
připomínek
všech
aktérů
závodu, se pořadatelé rozhodli
v příštím ročníku sedmiboje
zjednodušit
některé
ze
zařazených disciplín. Věřím, ţe
to bude ku prospěchu celé akce a přiláká to další účastníky, pro které se závod zdál dosud příliš
obtíţný. Za všechny pořadatele se těším na setkání se všemi sportovci i diváky při pořádání dalšího
v pořadí jiţ čtvrtého ročníku „IVAŇSKÉHO SEDMIBOJE“. Sportu zdar.
Petr Cetkovský
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Rozsvícení stromečku:
Deset, devět, osm, sedm … takto nám děti z MŠ Ivaň
odpočítaly v neděli 30.11. krátce po 16 hodině
rozsvícení obecního vánočního stromečku. Jsem ráda,
ţe se první adventní neděle stala v Ivani časem, kdy se
scházíme a společně vítáme čas Vánoc. Nestojí Vás to
většinou více neţ hodinu času (nás ano, příprava bývá
mnohem delší neţ pak samotný čas strávený na
„rozsvícení“), ale příjemná atmosféra a pocit setkání při
této příleţitosti určitě stojí za to obléct si kabáty a
vyrazit ven, tentokrát do mrazivého a větrného
podvečera.
I letos kromě občerstvení a tentokrát opravdu
symbolického prodeje jmelí, andílků a perníčků pro
MŠ, čekal na děti anděl, aby sepsal jejich tajná přání.
V dílničkách si pak mohly vyrobit krásného andílka
z borové šišky a spolu s vánoční ozdobou odlitou
z pravého včelího vosku si tak odnést domů první posly
Vánoc. Nechyběla zvonička pro skrytá přání a hlavně
nechyběla ani „známá trojka“ – anděl, čert a Mikuláš!
Čert byl tak černý, ţe nešel v té tmě ani vyfotit,
nicméně i letos odešel s prázdnou. Anděl byl jako
vţdycky štědrý tak, ţe s prázdnou neodešel nikdo. No a
Mikuláš? Tomu prý ještě ráno znělo v uších: Mikuláš,
ztratil plášť...
Kaţdopádně, rok je za námi. Utekl jako voda. Spolek Eywan 2010 pro Vás letos nachystal
Indiánské odpoledne, Ivaňský sedmiboj a kromě Zpívání u stromečku se činil i při Dýňové slavnosti
na svatého Martina. Děkuji
touto cestou všem, co nám
věrně pomáhali a obětovali
svůj čas, chuť i sílu při
chystání našich akcí. Jsou
to hodiny času, které
málokdo vidí, ale bez
kterých by tyto akce být
nemohly. Pořád věříme, ţe
to vaše i naše děti ještě baví
a ţe si do ţivota odnesou
víru, ţe má cenu dělat něco
s ostatními a pro ostatní.
Prostě dělat lidem radost
s tím, ţe jediné, co si z toho
odnášíte, je dobrý pocit.

Krásné Vánoce přeje za spolek Eywan 2010
Tereza Hozmanová
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Okénko do historie obce Ivaň
Obec Ivaň a I. světová válka . . . . . dokončení
Obec obdrţela pro chudé uhlí, které bylo velmi špatné, kaţdý dostal 50
kg. V prosinci utekli z ruského zajetí Soušek Josef a Otáhal Jan.
V lednu z odvedených 6 mladíků 17letých, nastoupili 3 vojenskou sluţbu
dne 6.února. Zdejší pastýř Metoděj Minařík byl raněn na italském bojišti
a ve Vídni v lednu zemřel. Některé nové ceny: Měřice pole v Ivani
prodána za 3 356 korun. Vykrmená prasnice prodána za 3 400 korun, 1 kg
mrtvé váhy za 17 korun. Pár selat byl prodáván za 1 200 – 1 600 korun.
V únoru opět provedena revize zásob. Na 1 osobu těţce pracující
počítáno denně 300 gr. zrna a na lehce pracující 225 gr. Z počtu osob
v domácnosti mohla být jen 1/3 těţce pracující. V únoru odvedeno státu 54
kusů hovězího dobytka. V březnu zase klasifikace koní 2 koně odebral erár. Chudým lidem byly dány
„bony“ na poţivatiny. Bony zněly na 1 a více korun. Potraviny byly obdrţeny v takové ceně, jaký
obnos bon měl. V dubnu se vrátilo několik zajatců z Ruska. V témţe měsíci se konala rekvizitace
cínových, hliníkových a měděných předmětů. Pro České srdce ( spolek pro podporu nouzí trpících
českých dítek ) bylo z Ivaně odvedeno za vydraţeného zajíce 100 korun, z divadelního představení 50
korun a sbírkou v obci 58 korun a 156 kg moučných výrobků. Byl velký nedostatek masa. Jednou za
měsíc si mohl člověk pochutnat na masové polévce ale bylo dost takových kteří si to nemohli dopřát.
Lidé si sami vařili pivo a mýdlo. Tabák se vydával na lístky. Na týden bylo pro jednu osobu 1 balíček
dýmkového tabáku, nebo 6 doutníků a nebo 16 cigaret.To nemohlo stačit pro náruţivé kuřáky a tak si
hledali výpomoc pěstováním tabáku v zahradách.V květnu odebral erár lidem zásoby na červen a
polovinu července. Mnoho lidí chodilo pro aprovizační mouku na lístky. Mouka ale nebyla dobré
jakosti.V tomto měsíci se z ruského zajetí vrátilo opět několik zajatců a jeden mladík s obce nastoupil
vojenskou sluţbu. V měsíci květnu uhodili silné mrazy. Brambory umrzly a také ţito v květu velmi
utrpělo a klasy zůstaly skoro bez zrna. Byl velký nedostatek zápalek. Obchodníci je prodávali po jedné
krabičce. Krabička za 10 haléřů ale i draţší. Plátno a látky na šaty nebylo moţné koupit za peníze. Kdo
dal obchodníku obilí nebo jiné potraviny tak přeci jen něco dostal. Nejhůře bylo lidem s pevným platem
ti nemohli nic za potraviny vyměnit, poněvadţ jich sami neměli a plat daleko nestačil při takové
drahotě. Zásoby od 15.července do 15.srpna byly odebrány. Rovněţ přebytky se rychle odebraly.
V tomto roce byl pád vepřového dobytka na červenku a nemoc sleziny.
České srdce umístnilo v Ivani na zotavenou přes prázdniny 10 chudobných dítek pro něţ místo našel
správce školy. V srpnu byly po celé Moravě pořádány slavnosti ve prospěch Českého srdce. V Ivani se
k tomuto účelu pořádaly obžínky. Z čistého výnosu bylo věnováno Českému srdci 500 korun,
národnímu divadlu v Brně 500 korun a sbor zdejších hasičů daroval 300 korun. Celkem se vybralo přes
2 000 korun.V srpnu onemocnělo několik lidí také v naší obci šířící se Španělskou chřipkou a i kdyţ se
tato nemoc zpočátku zdála, ţe není ţivotu nebezpečná, po skončení I. světové války v roce 1918
postupně zachvátila nejen celou Evropu ale přerostla v pandemii a na celém světě zemřelo podle
některých údajů na 50 milionů lidí.
Revoluční nálady zachvátili většinu zemí rozpadající se monarchie. Nezadrţitelně se přiblíţil i konec
vlády jednatřicetiletého císaře Karla I. posledního českého krále. Pozice ústředních mocností se na
frontách jiţ nezadrţitelně hroutí a československý zahraniční odboj usiluje o vytvoření prozatímní
československé vlády se sídlem v Paříţi. Francouzská vláda uznala 29.6.1918 Národní radu
Československou. Bylo to první oficiální uznání Československa. Národ československý prohlásil dne
28.října svoji samostatnost.Vše jásalo radostí s nadšením. Vţdyť ještě ráno lidé vstávali jako poddaní
Rakousko-Uherska a večer se stali občany svobodného československého státu. Všude vlály prapory
v národních barvách. Symboly Rakousko–Uherska jsou strhávány a ničeny. O převratu a utvoření se
Československého státu se v obci lidé dověděli ještě téhoţ dne! Vojáci se povětšinou vrátili do svých
domovů a k rodinám. Některé rodiny se svých blízkých dočkali mnohem později nebo se s nimi navţdy
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rozloučili. Velká válka, která se později začala uvádět a psát jako 1.světová válka, nepřinesla je vznik
samostatné Československé republiky a mnoha dalších států Evropy. Jejím ukončením se zhroutily 4
říše : Carská, Osmanská, Rakouská a Německá. Zanikl také „žalář národů“ jak bylo přezdíváno
Rakousko-Uherské monarchii. Příslušníci českého národa osvědčovali
„svou věrnost“
k Habsburkům, přebíháním k nepřátelům říše Rakousko-Uherské. Vstupovali do zahraničních
vojskových útvarů aby v nich bojovali proti Rakousku a jeho spojencům chtějíc pro svůj národ
vydobíti svobodu.
Jména ivaňských občanů kteří se účastnili bojů a padli nebo zemřeli na následky války:
Dubanský
Josef
rolník který zemřel na úplavici
Ječmínek
František
rolnický syn zemřel co vojín na tuberkulosu
Krátký
Jaroslav
studující zemřel na tuberkulosu
Krejčíř
Jan
obuvník padl na severním bojišti
Majárek
Jan
padl na severním bojišti
Mašina
Josef
padl na severním bojišti
Minařík
Metoděj
pastýř raněn na italském bojišti, zemřel ve Vídni
Pazdera
Jindřich
rolník padl v Polsku u Lublína na ruském bojišti
Pospíšil
František
zemřel na tuberkulosu
Přikryl
Vojtěch
obchodní cestující padl na ruském bojišti
Sigmund
Bohumil
rolnický syn, padl v boji
Ivaňští občané kteří byli v ruském zajetí:
Buchta
Alois
Činoch
František
Deneš
František
Doleţel
František
Dreksa
Tomáš
Hájek
Jan
Horák
Jan
Indrák
Bohumil
Minařík
František
Nakládal
Antonín
Majar
Alois
Orálek
Vojtěch
Páleník
František
Sigmund
Vojtěch
Slavík
Bohumil
Soušek
Josef
V zajetí do československé armády jako legionáři vstoupili ivaňští občané:
Buchta
Alois
rolnický syn…………..3.pěší pluk Jana Ţiţky
Činoch
František rolnický syn
Doleţel
František dělník………………….6.pěší pluk Hanácký
Kyselý
Ferdinand holič…………………..úderný prapor ( raněn)
Krepl
Jindřich
zedník
Majar
Tomáš
dělník
Pospíšil
Alois
………..……………...8.pěší pluk
Sigmund
Vojtěch
hostinský……………..6.pěší pluk Hanácký (raněn)
Soušek
Jan
……………………….2.pěší pluk
Vaculík
František
učitel zdejší školy……5.praţský pluk T.G.Masaryka
Jména jsou uvedena podle publikace: Čs.legionáři okresu Prostějov 1914 – 1920 které vydal Státní
archiv.
Fakta: z obce Ivaň bylo povoláno do války na 218 mladíků a muţů coţ při počtu 680 obyvatel v té
době, byla téměř jedna třetina občanů. Na bojišti padlo nebo zemřelo na následky války 11 občanů,
kolik jich bylo raněno není známo. Rovněţ není známo, proč nebyl obětem války z naší obce v této
době postaven pomník, nebo pamětní deska, jako v mnoha okolních obcích. Materiální ztráty
občanů nikdo nespočítal. Obec musela dodat podle zápisů v kronice, na 80 koní a více jak 103 kusů
hovězího dobytka a daleko více neţ zaznamenaných 335q obilovin a další potraviny a krmivo.
Občané byli nuceni k upisování válečných půjček kterých bylo v naší obci celkem 8 s celkovou
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částkou 450 100 korun.
I.světové války, se s 34 činných členů Sboru dobrovolných hasičů v Ivani zúčastnilo 29. Z nichţ
Metoděj Minařík padl. František Sigmund a Josef Přehnal byli těţce raněni, 10 bylo raněno lehce, 4 byli
zajati, z nichţ František Doleţel a František Činoch byli legionáři v Rusku.
I.světová válka si jen za prvních pět měsíců vyţádala milion obětí na ţivotech. Hned počátkem září
1914 se začali vracet první ranění a počítání jsou první mrtví. Byli to vesměs rolníci, řemeslníci a drobní
ţivnostníci kteří neměli potřebný výcvik. Celkem ve válce zahynulo na 20 milionů lidí a více jak 2
miliony lidí zemřelo na skvrnitý tyfus. Nesmírně tvrdý dopad a důsledky měla tato válka na rodiny a
hlavně ţeny, které po odchodu muţů zůstaly ze dne na den před prací, kterou předtím zastávali muţi a
ony ji nikdy nedělali. Práce kolem hospodářství, obydlí, příprava topení, jídlo, výchova děti. Bylo to
velmi náročné a čím déle válka trvala, tím více se jejich postavení zhoršovalo.
Válka a její důsledky se odrazili na ţivotě a zdraví také ivaňských občanů a dětí. Utrpení, hlad,
podvýţiva a nemoci kterým několik lidí podlehlo. Jen pomalu se obec vracela k normálnímu ţivotu.a
zahlazovala válečné rány. Lidé na celém světě měli jedno přání a víru, ţe tak ukrutná válka se nebude a
nesmí jiţ nikdy opakovat. Oficiální skončení I.světové války nastalo podepsáním mírové smlouvy
s Německem dne 11.listopadu 1918 v 11 hodin dopoledne ve Versailles. Tento den je ve světě uctíván
jako Den válečných veteránů. V České republice je tato vzpomínka slavena aţ po roce 1990 a od roku
2004 je oficielně také slaven uţ jako Den válečných veteránů.
Dovětek: Ivaňský občan, pan Alois Buchta který byl povolán na samém počátku války k vojsku si vedl
deník, do kterého si pečlivě zapisoval vše co proţil od roku 1914, kdy opustil rodnou obec aţ po rok
1920, kdy se z ruského zajetí, po dlouhé cestě přes Ameriku opět do Ivaně vrátil. Jeho velice zajímavé a
poutavé čtení je na mnoho stran, které by si ale případně ţádalo samostatné vydání.

Alois Buchta
rolnický syn
vojín ruských legií
3. pěší pluk Jana Ţiţky

František Vaculík
řídící učitel školy
poručík ruských legií
5. praţský pluk T.G.Masaryka

*
*
*
Velké uznání a vděk patří vedení obce Ivaň, které nechalo ku 100.výročí od rozpoutání I.světové
války v roce 1914, zbudovat u kaple sv.Floriána pomník našim ivaňským rodákům, kterých se
jejich rodiny návratu z vojny nedočkaly a jejich jména by tak zůstala navţdy pokryta prachem
zapomnění v archivech a kronikách.
Slavnostní odhalení se konalo na hodové odpoledne dne 4. května 2014.
Školní kronika založena učitelem Janem Radou rok 1872 – 1918
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Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Ivaň, konaných
ve dnech 10. – 11. října 2014.
Zastupitelstvo obce Ivaň má sedm členů.
Celkový počet voličů v obci Ivaň
Celkový počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
Celkový počet platných odevzdaných hlasovacích lístků
Neplatných hlasovacích lístků
Volební účast v %

402
236
234
2
58,2

Voliči měli moţnost vybírat své kandidáty za dvou řádně zaregistrovaných volebních stran.
volební strana č.1
Nezávislý společně pro Ivaň:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

volební strana č. 2
Sdruţení nezávislých Ivaň:

Zbyněk Svačina
Petr Svačina
Klára Buchtová
David Buchta
Jaroslav Molata
Kateřina Znojilová
Lukáš Hájek

1) Petr Cetkovský
2) Renata Hájková
3) Martin Kroupa
4) Pavlína Volková
5) Eva Změlíková
6) Bedřich Mlčoch
7) Marek Smolka
8) Miloslava Šálková
9) Stanislav Navrátil

Celkem bylo odevzdáno 1535 platných hlasů
Č. 1 Nezávislí společně pro Ivaň…………….500 hlasů tj. 32,57% - získala dva mandáty
Č. 2 Sdruţení nezávislých Ivaň………….…1035 hlasů tj. 67,42% - získala pět mandátů
Soupis jednotlivých kandidátů podle obdrţených hlasů. Osoby, jejichţ jména jsou zvýrazněná,
obdrţely mandát, a tedy tvoří nové zastupitelstvo obce.
1. Martin Kroupa
2. Petr Cetkovský
3. Eva Změlíková
4. Marek Smolka
5. Renata Hájková
6.Bedřich Mlčoch
7. Pavlína Volková
8. Petr Svačina

168
163
135
134
133
109
104
98

9. Zbyněk Svačina
10. Jaroslav Molata
11. Kateřina Znojilová
12. Klára Buchtová
13. David Buchta
14. Lukáš Hájek
15. Miloslava Šálková
16. Stanislav Navrátil 40

77
71
70
68
62
54
49

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Ivaň konané dne 6. listopadu 2014 rozhodlo o přidělení
funkcí v novém zastupitelstvu takto:
Starosta obce
Místostarosta obce
Předseda kontrolního výboru
Předseda kulturní komise
Předseda finančního výboru

Petr Cetkovský
Martin Kroupa
Ing. Marek Smolka
Eva Změlíková
Ing. Renata Hájková
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Kalendář akcí 2015
Kalendář akcí pořádaných Obecním úřadem, místními spolky a sdruţeními bude průběţně
upřesňován v dalších číslech Zpravodaje. Opět očekáváme pestrou nabídku akcí, které obohatí
společenský ţivot v obci.
Zastupitelstvo obce
Ve čtvrtek 1.1.2015 zveme všechny občany na tradiční Novoroční výšlap. Sraz u obecního úřadu ve
13:30hod., zakončení – ohňostroj na hřišti cca 17:15hod.
Sobota 10.1.2015 bude patřit Tříkrálové sbírce. Budou chodit dvě skupinky koledníků cca od
13:00hod.
V závislosti na počasí plánujeme obecně prospěšnou brigádu na čištění svodnice od náletových
dřevin - cca do konce března.
Myslivecké sdruţení Ivaň
V sobotu 14.2.2015 pořádá Myslivecké sdružení Ivaň výstavku věnovanou myslivosti a přírodě ve
společenské místnosti budovy MŠ.
V průběhu měsíce března plánuje sdružení tradiční úklidovou akci po okolí obce.
Sbor dobrovolných hasičů Ivaň
V sobotu 14.2.2015 pořádá SDH Ivaň „obecní zabíjačku“ s posezením a možností zakoupení
zabíjačkových specialit.
MŠ Ivaň
Na sobotu 28.2.2015 se mohou těšit především všechny děti, protože v budově MŠ se budou konat
dětské šibřinky.
Na případné další akce pořádané obcí, MŠ, nebo občanskými sdruţeními budete upozorněni na
nástěnkách obce, nebo obecním rozhlasem

Ţivotní jubilea
Významných ţivotních jubileí se doţívají naši spoluobčané. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky
a vše nejlepší do dalších let.
září:

Přehnal Josef

85let

listopad:

Soušková Alţběta

85let

Mlčochová Jindřiška

75let

Hájek Vítězslav

80let

prosinec:
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Všímálek
Kdyţ jsme v roce 2011 přistupovali k opravě
klubovny na hřišti, vedl nás k tomuto rozhodnutí
především naprosto dezolátní stav, ve kterém se
budova nacházela a pak také myšlenka na naše děti,
aby i ony měly do budoucna zajištěno kulturní zázemí
pro sport. Domnívali jsme se, ţe toto dílo bude přijato
s povděkem a tak trochu jsme doufali, ţe i mladá
generace si ho bude váţit. Pesimisté sice tvrdili, ţe
dnešním dětem není nic svaté a nemá cenu pro ně nic
dělat, ale to se tvrdilo vţdycky a v kaţdé době, takţe
jsme na tyto řeči nedbali. Navíc jsme nechtěli věřit, ţe
by se mezi námi našel člověk, který by dokázal ničit
budovu, která tak říkajíc ještě voní novotou. Bohuţel
jsme se v tomto ohledu spletli. Naše omladina má
opravdu zvláštní povědomí o hodnotách. Není pochyb
o tom, ţe nepořádek a ušpiněné zdi je jejich dílo, jak
ostatně dokazují i kamerové záznamy. Velice podobně
je na tom i autobusová zastávka a především čekárna.
Člověk se kolikrát nestačí divit, jak se během jediné
noci dokáţe vzhled čekárny změnit. Tam sice kamerový systém není, ale jsem přesvědčen, ţe se
jedná o stejné osoby jako na hřišti. Opravdu nejsem zastáncem toho, aby se na nás z kaţdého rohu
dívala nějaká kamera, nebo fotopast. Kaţdý člověk ve
svobodné společnosti má právo na své soukromí a má
také jistou míru volnosti pro své vyjadřování a skutky.
Jistou míru zdůrazňuji proto, ţe ať uţ se nám to líbí
nebo ne jsme ve svých činech omezováni
dodrţováním zákonů, předpisů a společenských
norem. Demokracie není o tom, ţe si kaţdý můţe
dělat, co chce právě naopak, vyţaduje po kaţdém
z nás, abychom na sebe v plné míře převzali
zodpovědnost za své jednání. Mnozí tuto povinnost a
zároveň svobodu stále nechtějí pochopit a domnívají
se, ţe ON se o ně někdo postará, ON to někdo opraví,
ON to někdo uklidí. Faktem však zůstává, ţe MY tu
ţijeme, MY si utváříme prostředí kolem sebe a MY
jsme za jeho stav také zodpovědní. Nikoliv jen stát,
kraj, nebo obec, ale především kaţdý jeden z nás.
Obracím se proto na Vás na všechny a speciálně pak
na ty co se na vzhledu nejen klubovny podepisují.
Opravdu chcete, aby se hřiště vrátilo do stavu před
rokem 2011?
Petr Cetkovský
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Fotogalerie
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