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Slovo zastupitelů
Konec prázdnin je myslím vhodným okamžikem pro bilanci toho, co se v letošním
roce podařilo udělat. Předně bych chtěl touto formou poděkovat všem, kdo se
jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění nultého ročníku cyklovýletu po obcích
mikroregionu. Přesto že se jednalo pro náš mikroregion o zcela novou aktivitu,
dopadl tento podnik na výbornou a to jak po stránce organizační, tak po stránce
přístupu samotných „závodníků“. Start bezmála 450-ti jezdců je na nultý ročník více
než úctyhodný počin. Velmi milým překvapením pro mě bylo, že v počtu startujících
se Ivaň s 57 cyklisty umístila za Němčicemi, Tovačovem a Kojetínem na čtvrtém
místě. Do cílové stanice, tedy k nám do Ivaně, dojelo 356 cyklistů, když připočítáme
diváky a doprovod bylo u nás na hřišti v jednu chvíli více než 500 lidí. To že tato
akce je opravdu pro všechny se ukázalo na věku startujících „závodníků“.
Nejmladším, i když ti se jen vezli, bylo něco málo přes rok a naopak nejstaršímu 81
roků. Ještě jednou tedy děkuji organizátorům za bezvadné zajištění akce, zvláště
těm, kteří se v cílové stanici postarali o hladové a vyprahlé účastníky závodu. Nikdo
ovšem bohužel nežijeme jen zábavou a musíme se věnovat vážnějším
povinnostem. Právě tak je to i s naší obcí. Na letošní rok jsme neměli naplánovánu
žádnou velkou investici, tím myslím v řádech milionů korun, o to více však je těch
menších. Začali jsme v dubnu opravou propustku na „svodnici“. Opravu provedla
firma Olgerma s.r.o. za 395449,- Kč. Hotové dílo bylo předáno k užívání 31.5.2017.
Dále jsme pokračovali opravou cesty kolem farmy ZD, kde byla provedena oprava
pomocí prolití podkladové vrstvy asfaltovou směsí a finální uzavírací zástřik
posypaný kamenivem 4 – 8 mm. Společně s touto opravou byla také srovnána a
zhutněna polní cesta za humny směrem ke hřbitovu za použití betonového recyklátu
a kameniva 16 - 32 bez použití asfaltové zálivky. Tyto opravy provedla firma Delta
Polkovice s.r.o. za celkovou částku 482643,- Kč. Dílo bylo předáno k užívání
19.6.2017. Do konce června byla také dokončena oprava dešťové kanalizace
v uličce kolem domu pana Pinčeka a to až po svodnici. Tady nás ještě čeká oprava
povrchu uličky včetně chodníků, která pravděpodobně bude uskutečněna v příštím
roce. Oprava vyšla na 591139,- Kč. Restaurátor pan Oleg Murzov, u nás již
v minulosti restauroval sousoší Piety, byl pověřen opravou sochy sv. Jana
Nepomuckého u hřiště. Restaurátorské práce na soše přišly na 42000,- Kč a byly
dokončeny 15.7. 2017. Koncem července byly rovněž zahájeny práce na úpravě
prostranství vedle obecního úřadu. Projekt je rozdělen na dvě části stavební a
zahradnickou. Stavební část, kterou máme za sebou, prováděla firma Olgerma s.r.o.
Předání dokončených úprav proběhlo k 31.7.2017. Zahradní, to znamená
výsadbovou část, necháme na jaro příštího roku z důvodu lepších podmínek pro
výsev a uchycení přesazovaných rostlin. Stavební část vyšla na 149582,- Kč.
Přítomnosti stavební firmy jsme ještě využily na vybudování zpevněné plochy u
vstupu na víceúčelové hřiště a na opravu propadlé kanalizace před domem pana
Javorky. Tyto práce stály 72500,- Kč. Určitě jste si také všimli oprav na místních
komunikacích prováděných turbem (to je asfaltový zástřik prosypávaný drobným
kamínkem). Teplé a suché srpnové dny jsou pro použití této metody ideální.
Výhodou této metody je rychlost, neomezování provozu a především příznivá cena.
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Včasným použitím této metody, to znamená ještě předtím, než se udělají výtluky, se
prodlouží životnost komunikace o několik let a to za cenu v řádu desítek tisíc korun.
Do konce roku nás ještě čeká oprava zvlněné části chodníku ve „Vrbí“,
instalace opěrného systému pro pnoucí rostliny na zeď vedle obecního úřadu a
samozřejmě nikdy nekončící údržba obce.K 31.7.2017
také
proběhlo
závěrečné vyhodnocení akce „Územní plán Ivaň“ s ministerstvem pro místní
rozvoj od kterého jsme na jeho vypracování obdrželi celkovou dotaci ve
výši 193600,- Kč. Neznamená to však, že už máme schválený nový územní
plán. Dne 11. května proběhlo na obecním úřadě první veřejné projednání
ÚP,
na jehož základě bylo vzneseno několik
námitek a připomínek. Tyto byly
postoupeny nadřízenému orgánu (kraji)
k pos
ouzení a dle jeho vyjádření dále
postoupeny panu architektovi k jejich
zapracování do návrhu ÚP. V současné
době čekáme na vypsání termínu pro
druhé veřejné projednání, na kterém se budou
debatovat pouze podané námitky a připomínky z prvního veřejného projednávání.
S termínem budete neprodleně seznámeni ihned po jeho stanovení.
Petr
Cetkovský

Mateřská škola
Ivaň
Ten čas tak rychle letí, nezdá se
vám? Už je tu zase konec
jednoho
školního
roku.Rozloučením s budoucími školáky byl ukončen školní rok 2016- 2017 v
Mateřské škole Ivaň. Do základní školy odešly 4 děti: Tom Hozman, Natálie
Démalová,
Lucie Koníčková, Sofie Nguyen
Pro následující školní rok je zapsáno do mateřské školy 25 dětí.
V uplynulém školním roce navštěvovaly mateřskou školu děti dvouleté. Adaptaci na
školní režim zvládly velmi dobře a bez problémů i díky chůvě Markétě, která byla
přijata do mateřské školy v rámci projektu, který je spolufinancován Evropskou unií.
Co jsme prožili v měsíci červnu?
1. června 2017 děti oslavily svůj svátek na novém sportovním hřišti. Po skončení
sportování byly odměněny zmrzlinou. Diplomy a medaile předal dětem pan starosta
na zahradě mateřské školy.Uskutečnili jsme také tradiční turistický výlet do
Klopotovic, kde bydlí někteří naši kamarádi. Cestu pěšky zvládly všechny děti.
V Klopotovicích na nás čekali rodiče s občerstvením, děti vyzkoušely zařízení na
veřejném hřišti. Děti zvládly ještě jeden turistický výlet do Tovačova. Na zmrzlinu
3

Ročník 10
2/2017
nás do cukrárny pozvala naše kamarádka Emmička. Do Tovačova jsme se vrátili
ještě jednou k tovačovským rybníkům, trochu náš poštípali komáři, ale vynahradilo
nám to krásné prostředí, příroda a výhledy na vodní hladinu s divokými
kachničkami, výskoky kapříků nad vodní hladinu.Našemu společnému výletu do
ZOO na Sv. Kopečku přálo počasí, děti se vrátily nadšené bohatší o zážitky ze
setkání se zvířátky.Přivítali jsme na návštěvě děti z Mateřské školy Troubky. I my
jsme se do Troubek vypravili. Letos, jsme s dětmi navštívili Lázně Skalka. Vypravili
jsme se autobusem do Klenovic, po cyklostezce jsme došli na zahradu Mateřské
školy v Čelčicích. Opět autobusem do Skalky. Podívali jsme se k jezírkům v lese,
napili se vody léčivých pramenů, poobědvali v místní restauraci, prožili trochu
dobrodružství při návratu autobusem zpět do Ivaně. Děkujeme rodičům a
spoluobčanům za přízeň. Děkujeme obecnímu úřadu za spolupráci a finanční
podporu při zlepšování prostředí mateřské školy, pravidelné sekání trávy na školní
zahradě. Přejeme všem krásné prázdniny a už se těšíme na nový školní rok 20172018.
Děti a zaměstnanci MŠ Ivaň

SDH Ivaň
V neděli 7.5.2017 se konala, v naší kapli sv. Floriána, hodová mše
za všechny zesnulé bratry hasiče naší obce. Mši řídil pan farář
z Tovačova. 12.5.2017 se náš člen zúčastnil námětového cvičení
pořádaného v Bedihošti. Letošní cvičení probíhalo vyhledáváním
ztracených osob. Hledalo se 5 ztracených dětí. Hasiči udělali rojnici
a psovodi se svými cvičenými psy šli po stopě. Byla i ukázka únosu
batolete z kočárku. Psovod nám předvedl se svým psem, jak probíhá hledání
únosce a batolete. Cvičení se také zúčastnily další složky. Záchranná služba a
dálniční policie, obojí přivezli svá speciální auta. V sobotu 28.5.2017 jsme se
zůčastnili okrskové soutěže okrskové soutěže, která se konala v Kralicích
na Hané. Závodilo se v klasickém požárním útoku. Naši muži získali 5.
místo a ženy vyhrály krásné 1. místo. Jako každý rok jsme jeli na Oplocký
Kopeček, který se konal 10.6.2017. Netradiční závody hasičského útoku do
kopce se účastlili družstva mužů i žen. Naši muži dovezli druhé místo a
ženy skončily páté. Prázdniny jsme začali 1.7.2017 Memoriálem Dušana
Unatényi v nohejbalovém turnaji. Sjelo se 9 družstev z okolí a jedno naše.
Hrálo se na novém víceúčelovém hřišti i na starém pískovém. Počasí nám
přálo. Vyhrálo družstvo z Čelčic, naši byli 9.. Začínalo se v 9 hodin ráno a
končilo v 5 odpoledne. Tímto chci také poděkovat všem sponzorům za
peněžní i věcné dary. Děkujeme.
Petra Kuptíková

Eywan
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polovině června se ivaňské hřiště stalo opět dějištěm velkého
setkání indiánů. Počasí tentokrát opravdu nepřálo, pár minut před
začátkem už 8. Indiánského odpoledne pořád ještě pršelo a byla
fakt zima. Na pořadu dne byl opět boj o zlaté kamínky, bubnování,
jízda povozem kolem Ivaně a toto vše bylo prokládáno vystoupeními manželů
Rárových – lasováním, prací s bičem, jízdou na koních a ve finále pak úžasnou
džigitovkou. V mezičase probíhali výtvarné dílničky a peklo se prase na rožni. Přes
veškerou nepřízeň počasí přišlo víc jak 120 malých indiánů, což nás všechny
upřímně potěšilo. Sivé holubice opět svým tancem uzavřely indiánskou část
programu, kdo ale chtěl, zůstal, aby ještě chvilku naslouchal country melodiím.
V polovině září pro vás chystáme už taky skoro tradiční sedmiboj. Věříme, že se
tentokrát dočkáme a 5. ročník se opravdu uskuteční. Loni nás zradilo několik
obsazených termínů a nakonec i počasí. Tímto spíš bych Vás chtěla pozvat, nikoliv
jen na podívání se, ale hlavně: zúčastnit se. Myslím, že všichni dospělí (sportovci)
už pochopili, že výkony své i ostatních dospělých je potřeba brát s nadhledem. Pro
mnohé z nás to znamená rozhýbání těla po dvou letech pohybových prázdnin.
Následky pak většinou léčíme týden. Ale myslím, že za tu radost dětí, že máma a
táta soutěží taky, to stojí. Nenechte se proto o dradit. Rádi Vás tam uvidíme, když
už ne na „stadionu“, tak aspoň na tribuně s hlasitým povzbuzováním. Na vítěze
čekají krásné odměny, na poražené ceny útěchy.
Hodně sil na začátek školního roku Vám za Eywan 2010 přeje
Tereza Hozmanová

Okénko do historie obce Ivaň
Obecní
dokončení
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Zpočátku byly hroby prostých lidí jen navršená hlína obrostlá travou s kovovým (litinovým)
křížem a jménem pohřbeného. Od poloviny minulého století i prosté hroby jsou postupně
osazeny pomníky nebo náhrobními deskami. Rovněž v této době byl hřbitov pečlivě
udržován místním občanem panem Janem Novákem čp.84 z Vrbí. Cestičky a chodníky
kolem hrobů byly sypané piskem, travnaté plochy zarovnané posečené a uhrabané.Také
spadané listí a drobné větve byly pravidelně uklizené. Ivaň se mohla v té době pochlubit
v okolí čistým a nejlépe upraveným hřbitovem. V
důsledku stále častějších pohřbů žehem a pro důstojné
uložení ostatků s popelem zemřelého se počátkem
osmdesátých let (1984) minulého století také na
ivaňském hřbitově započalo s budováním kolumbária
(dvě fotografie). Byla vybrána levá část zadního traktu
hřbitova a podle návrhu mladého stavaře Zdeňka
Šišky z Ivaně čp.63,
bylo zřízeno 35 schránek k uložení uren. Zbudování
kolumbária svépomocí, přišlo v té době Národní výbor na 80 000 korun. Protože pumpa na
vodu bývala stále častěji opravována, byla po mnoha
žádostech občanů, zavedena při budování obecního
vodovodu v 70tých letech, vodovodní přípojka také na
hřbitov. Na přelomu tisíciletí je zavedeno elektrické
osvětlení hřbitova dvěma sloupy s výbojkami. Při
budování chodníků ze zámkové dlažby v obci byl také
touto dlažbou vydlážděn hřbitov. Nové osvětlení
hřbitova bylo provedeno šesti sloupovými lampami
v květnu 2014 v hodnotě 130 961 korun. V témže roce
byl proveden z bezpečnostních důvodů ořez stromů
v lipové aleji v částce 52 333 Kč. a pět stromů bylo nutno vykácet. Následovala v roce 2014
generální oprava hřbitovní zdi, která byla v některých místech značné poškozená.
Tryskáním byly očištěny okrasné hlavice jednotlivých pilířů a také krycí stříška zdi. Ze vnitř
byla zeď mezi jednotlivými pilíři omítnuta a natřena na bílo. Také kované okrasné mříže
v čelní části hřbitova stejně jako obě kované brány prošly opravou. Náklady na tyto práce
byly v hodnotě 794 933 Kč.
Na hřbitovech je zvláštní tichá atmosféra. Když se procházíte tichým hřbitovem, čtete jména
a epitafy, prohlížíte si podobizny zemřelých tu si uvědomíte, že každý z nich žil život plný
událostí, nadějí i obav. Člověk si uvědomí konečnost lidského života. Někdy je náhrobek
jediný zdroj, ze kterého se o pohřbeném můžete něco dozvědět. V poslední době nám mnohé
náhrobky k velké škodě nenávratně mizí a s nimi i údaje o pohřbených které jsme mnohdy
znali třeba z dětství. Příčinou jsou přísnější podmínky pro údržbu a poplatek hrobového
místa, nebo skutečnost, že se už nemá kdo o hrob starat, a nebo také nezájem příbuzných.
Mnohé hřbitovy jsou přímo galerií umění a učebnicí historie; to hlavně ve velkých městech.
Ale i obyčejné venkovské hřbitovy mohou ukázat drobná umělecká díla (také na našem
hřbitově
z první poloviny 20.století). Ještě žijí pamětníci kteří mohli vidět na některých náhrobcích
například motivy andílků, páru holoubků, sošku Pany Marie nebo hlavu Ježíše Krista
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s trnovou korunou, ale i jiné artefakty - kalich, malé či větší kříže s Kristem s nejrůznějšího
materiálu, ponejvíce z bronzu. Na našem hřbitově se dochovaly pouze čtyři plastiky jen
proto, že jsou ve vnitřní části pomníku a tak zůstaly uchráněny před vandaly.Vedle již
zmíněného zániku hrobových míst se tyto artefakty staly také na našem hřbitově zájmem
nájezdu zlodějů a to několikrát od přelomového roku 1989, buďto na něčí objednávku, nebo
pouze za vidinou získání peněz z prodeje v kovošrotu. Tímto odsouzení hodným chováním
vandalů, nevznikla jen hmotná škoda ale byla nenávratně poničena i historická hodnota
hřbitova.
Náš ivaňský hřbitov patří svou velikostí spíše k těm menším. Ale jen čistý a upravený
hřbitov svědčí o tom, že si zemřelých předků vážíme a chováme k nim úctu. Vždyť oni nám
tu po sobě zanechali, co mnohdy za velké dřiny a odříkání vytvořili. Važme si dědictví
našich předků a chovejme k nim svou hlubokou úctu. Tam kde není úcty k zemřelým, tam
zpravidla chybí také úcta k živým. Nezapomínejme ale ani na ty, kteří přijdou po nás, a
dělejme všechno pro to, aby i oni vzpomínali jednou na nás v dobrém.
V České republice je přibližně 5 800 nezrušených hřbitovů (r.2015).

Původní lipová alej středem hřbitova před a po revitalizaci v roce 2014

Vstupní brána hřbitova po opravě v r. 2014

Zděná stavba márnice na hřbitově

Protokoly z jednání Rady Národního výboru r. 1974 – 1985. Soukromé fotografie.
Volec Jiří

Všímálek
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Říká se, že pes je nejlepším přítelem člověka a určitě je na tomto
tvrzení mnoho pravdivého. Je to ostatně znát už z toho pro kolik lidí
je pes neodmyslitelným členem domácnosti. Zároveň se říká, že kdo
nemá rád zvířata, nemá rád lidi… Já rozhodně nepochybuji o tom,
že majitelé psů jsou nesobečtí lidé, kteří by lhostejně nepřihlíželi
tomu, kdyby se děla nějaká křivda nebo příkoří jiným lidem či
zvířatům. Přesto, nebo právě proto se obracím především na ty
majitele psů, kteří se svými svěřenci chodí na procházky po obci, aby
dbali na dodržování bezpečnosti a čistoty. Odhlédneme-li od toho, že máme
schválenu obecně závaznou vyhlášku, upravující jak a kde se psy může chodit, tak
apeluji především na vaši dobrou vůli předejít konfliktům a nepříjemnostem. Sám
jsem už mnohokrát slyšel onu obligátní větu: „ vždyť on je hodný on nikomu nic
neudělá“, ano v drtivé většině případů to může být pravda, i když stoprocentní jistotu
mít nikdy nemůžeme. Jsem přesvědčen o tom, že každý majitel psa, byť by měl i
nejmenší podezření, že jeho pes může někoho napadnout, si ho řádně zabezpečí.
Ovšem tak daleko jsem se ani nechtěl dostat. Vezměme si docela obyčejnou situaci.
Na nákup jezdí na kole spousta starších spoluobčanů, kteří ať chceme nebo ne už
nejsou tak rychlí a obraní jako kdysi. Při jejich cestě se jim pod kolo připlete volně
pobíhající pes (jistěže bez zlých úmyslů) a na neštěstí může být zaděláno raz dva.
Zrovna tak nepříjemné, i když s méně tragickými následky, bývá setkání s tím, co po
těchto psech zůstává v trávě kolem cest. Předem se omlouvám těm z Vás, kdo si po
svých miláčcích uklízíte. Proto ještě jednou prosím dbejte při svých procházkách na
dodržování bezpečnosti a čistoty. Po uzemí obce je rozmístěno dostatečné
množství popelnic a odpadkových košů, zvláště v místech kde se předpokládá
zvýšený pohyb lidí jako je
hřiště či odpočinková místa.
Přesto je stále pro mnohé,
předpokládám
především
z řad náctiletých, velkým
problémem
těchto
prostředků využívat. Ne že
bychom se s tímto stavem
smířili, ale přesto pečlivě
sbíráme
a
uklízíme
poházené
odpadky
a
dáváme je tam, kam patří.
Člověk by si řekl, že už ho nemá moc co překvapit, ovšem opak je pravdou. To, že
někdo využívá místo mezi keři v parku u hřbitova pro pěstování marihuany, bylo
opravdu překvapením i pro nás. Nevím možná, že užívání této dobroty dodává
dotyčným pěstitelů sílu k tomu, aby dokázali v tom samém parku rozbít poměrně
masivní lavičku viz. foto. Pro úplnost dodávám, že nalezené rostliny konopí byly
zlikvidovány.
Petr Cetkovský
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