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Slovo Zastupitelů
Vážení spoluobčané, rok 2018 začal pro většinu z nás hezky z čerstva, a
to volbou prezidenta republiky. Každý oprávněný volič mohl svým
hlasem volbu prezidenta ovlivnit, a přestože zvolený kandidát zajisté
potěšil někoho více někoho méně, výsledek voleb je jasně dán a my ho
máme ctít, to je demokracie. To, co nám volba přinese uvidíme
v příštích pěti letech a hodnotit ji bude až historie. Faktem ale je, že pan
Zeman je svým působením v politice už známá a čitelná osoba, a tudíž
voliči mohou jeho kroky v dalším volebním období očekávat s velkou
mírou pravděpodobnosti. Pro úplnost uvádíme výsledky voleb
prezidenta republiky v naší obci.
kandidát

Počet hlasů I. kolo

Mirek Topolánek

7

Michal Horáček

30

Pavel Fischer

6

Jiří Hynek

0

Petr Hannig

3

Vratislav Kulhánek

0

Miloš Zeman

129

Marek Hilšer

16

Jiří Drahoš

45

Počet hlasů II. kolo

153
87

Volební účast byla 62,60 %.
To bylo malé ohlédnutí za nejvyšší politikou, ale nyní mi dovolte věnovat se tomu co nás čeká v naší
obci. O plánech na letošní rok jsem se zmiňoval už v posledním zpravodaji. Pro rok 2018 máme
podané dvě žádosti o dotaci. První je na spolufinancování opravy přístupu na hřiště z programu
Obnova venkova Olomouckého kraje a druhá na pořízení nového auta pro zásahovou jednotku SDH.
To, jak budou naše žádosti úspěšné se dozvíme nejdříve koncem měsíce dubna. Stavební práce, které
máme pro rok 2018 naplánované, začnou již zmiňovanou opravou přístupového chodníku na hřiště.
Stavbu bude provádět firma DELTA Polkovice a podle smlouvy musí být hotová do 4.5.2018.
V loňském roce byly poprvé pouťové atrakce umístěny u hřiště a ukázalo se to jako dobrá myšlenka.
Také z tohoto důvodu chceme mít do termínu hodů (nedělě 6.5.) hotovou přípojku el. energie do žluté
garáže, tak abychom mohli provozovatele pouťových atrakcí napojit z našeho zdroje a nemuseli
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s přípojkou obtěžovat pana Jindru jako loni. Tímto mu ještě jednou děkujeme za vstřícnost. O průběhu
a přípravě dalších akcí budete průběžně informováni jak na zasedáních zastupitelstva, tak v dalších
číslech zpravodaje. Docela zásadní věcí, kterou bychom v průběhu roku měli zvládnout, je schválení
nového územního plánu. Zásadní je to proto, že bez schváleného územního plánu by nebylo možné
pouštět se do stavebních

činností nutných pro rozvoj obce, jako je například budování cest, parkovišť, nebo třeba tolik
očekávané kanalizace. Tady mi dovolte malou odbočku. Kolem navrhovaného územního plánu se
strhla, dovolte
mi ten výraz, poněkud hysterická debata napříč obcí. Možná, že se k mnohým z vás dostalo varování
v tom smyslu, že navrhovaný územní plán vám znemožní chov domácího zvířectva, případně
pěstování plodin na zahradách. Dovoluji si každého z vás uklidnit, že to je naprostý nesmysl.
Navrhovaný územní plán nijak nemění charakter plochy bydlení (v ÚP označená BV plochy bydlení
v rodinných domech – venkovské) oproti doposud platnému územnímu plánu. Stávající územní plán
byl schválen zastupitelstvem obce v roce 2006 pod pečlivým dohledem bývalého starosty pana
Molaty. Uplynulých dvanáct let, během kterých si všichni vesele hospodaříme, jasně prokazuje, že
podobné obavy jsou zcela neopodstatněné. Pro úplnost přikládám vyjádření právníka Judr. Hojgra:
„Není pravdou, že by definice ploch bydlení v RD – venkovské (BV) zabraňovala či vylučovala chov
jakéhokoli zvířectva či neumožňovala jakoukoli zahrádkářskou činnost resp. zakazovala jakoukoli
jinou činnost než vyjmenovanou v pozitivním výčtu hlavního a přípustného využití. Mezi nepřípustné
činnosti v takovéto ploše patří jenom ty činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím nebo
které snižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení nad míru přiměřenou místním poměrům.
Tedy konkrétně z chovu zvířectva a zahrádkářských aktivit nemohou být za nepřípustné považovány
ty, které nesnižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení nad míru přiměřenou místním
poměrům. Co se míní kvalitou obytného prostředí i mírou přiměřenou místním poměrům definuje
UP“.
Uznávám, že je poměrně obtížné orientovat se v obsáhlé dokumentaci územního plánu. Přesto vás
prosím, vážení spoluobčané, abyste nepodléhali panice pod dojmem neúplných, zkreslených, nebo
nepřesných informací a podívali se sami na zadání a znění navrhovaného ÚP, nebo se případně přišli
zeptat na obecní úřad. Všechny vaše dotazy můžeme konzultovat jak s pořizovatelem ÚP, tak
s architektem, který ÚP připravuje, případně s právníkem. Pevně věřím, že se nám navrhovaný územní
plán podaří v dohledné době schválit a budeme se moci věnovat dalším úkolům. Tolik
k navrhovanému územnímu plánu.
Na základě výsledků ankety mapující zájem vybudování kanalizace, vstoupila obec do jednání
s panem ing. Lubomírem Krupicou, zástupcem firmy AP investing. Tato firma se mimo jiné zabývá
přípravou podkladů a projektů nutných pro výstavbu kanalizace. V současné době se jednání nachází
ve fázi vyjednávání ceny za projektovou dokumentaci. O dalších krocích a termínech týkajících se
tohoto tématu budete průběžně informováni. Rád bych ještě pozval všechny milovníky cyklistiky na
oficiálně první ročník cykolvýletu „ na kolech Střední Hanou“, který pořádá mikroregion Střední
Haná. Akce se uskuteční v sobotu 26.5.2018. Závod bude probíhat v podobném duchu jako loňský
nultý ročník, jenom dojezd je pro letošek naplánován na zámek do Tovačova.
Na závěr mi dovolte, jménem celého zastupitelstva, popřát Vám všem hodně štěstí, zdraví a pohody v
roce 2018.
Petr Cetkovský
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Eywan 2010
Tento rok nás zima zase překvapila. Loni mrzlo hned od Vánoc skoro dva měsíce. Ledová plocha na
hřišti nám poskytla skvělé sportovní vyžití, mnozí se naučili bruslit, někdo se zdokonalil, jiný stoupl
prvně na brusle a vyzkoušel, jak led vůbec vypadá. Letos jsme se těšili opět na ledovou plochu, bylo
to přání leckterého dítěte, ale mrazu jsme se nemohli dočkat. Naštěstí se počasí trochu umoudřilo a na
několik dnů se nám pořádný mráz ukázal. Toho hned využil pan starosta se svými pracovníky na
obecním úřadě, a tak splnili přání skoro na počkání. Na nic nečekali a za dva dny ledovou plochu
vytvořili. Nevydržela tak dlouho jako loni, ale i těch pár dní bylo báječné. Děkujeme jim, že v tak
velkých mrazech chodili denně ve večerních hodinách polévat plochu a vytvořili parádní led. „Mami
to je ledoparádní“ říkaly některé děti.
Protože jsme si však přírodního ledu tuto zimu moc neužili, zajistil spolek EYWAN pro všechny
milovníky bruslení ledovou plochu na hokejovém stadionu v Prostějově. Bruslení bylo objednané na
neděli 25.3. v čase od 14:00 do 15:00 hodin. Na stadionu se sešlo asi pětatřicet bruslařů všech
věkových kategorií. Hodinu bruslení si všichni náležitě užili a především ti nejmenší ji využili beze
zbytku. Nutno podotknout, že bruslení na stadionu má zase docela jiný náboj než u nás na hřišti.
Plocha je nepoměrně větší a led kvalitnější. Když to situace dovolí chtěli bychom podobnou akci
udělat i v následující sezóně a možná, že ne jenom jednou.
Přejeme všem krásné jaro a brzy na viděnou na další akci, kterou bude 16. června INDIÁNSKÉ
ODPOLEDNE.
Hana Cetkovská

Novoroční výšlap
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Počasí na nový rok nás nepřivítalo
právě tou nejlepší zimní tváří. Bylo
sychravo a blátivo. Vybrat vhodnou
trasu pochodu bylo proto poněkud
složitější. Přestože počasí nelákalo
k procházce, tak ve 14:00 bylo před
obecním úřadem shromážděno na 65
turistů připravených vykročit tou
správnou nohou do nového roku.
Všichni byli postupně vybaveni reflexní
páskou a mohlo se vyrazit. Délka trasy
zvolené pro tento rok byla nakonec 4,5
km což vzhledem k podmínkám bylo
tak akorát. V cíli pochodu na hřišti tak
jako každoročně hořel táborák, o který
se starali zástupci

SDH – děkujeme. Pro všechny, kdo přišli v podvečer 1.1. na hřiště byla připravena ovarová polévka,
svařené víno a čaj. Za přípravu občerstvení můžete poděkovat zaměstnancům obce, kteří sváteční
dopoledne věnovali jeho přípravě. Všichni se těšili na tradiční vyvrcholení celého odpoledne,
ohňostroj. Letos byl podle přihlížejících zvláště vydařený a dlouhý. Tuto krásnou podívanou nám
opět zajistila firma Novák – ohňostroje, a to za cenu stejnou jako vloni. Myslím, že začátek roku
se vydařil a naladil nás podobně jako před rokem na tu správnou notu. To se ukázalo hned za
pár dnů, konkrétně v sobotu 6.1. kdy v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka.
Petr Cetkovský

Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem, kteří akci podpořili a pomohli tak dobré věci. Sbírka svou výší
23823,-Kč překonala o více než dva tisíce loňskou, doposud rekordní částku.
Poděkování patří všem tříkrálovým dobrovolníkům za obětavost a nasazení
v Tříkrálové sbírce. Koledníci v tradičním přestrojení za Tři krále a za
doprovodu dospělého člena
skupiny, vybírali příspěvky od 14 do 16 hodin při zpěvu písně“My tři králové jdeme k vám, štěstí
zdraví vinšujem vám…“. Lidé koledníkům přispívali do úředně zapečetěných kasiček. Takto získané
prostředky se použijí na realizaci charitativních projektů a služeb, které pomáhají lidem v nouzi.
Tímto si dovoluji jménem všech, kterým sbírka pomůže poděkovat Vám za vaši laskavost a nezištnou
pomoc. Osobně si přeji, aby nám taková nálada a pohoda vydržela po celý rok.
Hana Cetkovská
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SDH Ivaň
Jako každý rok jsme začali novoročním výšlapem 1. 1. 2018, který pořádal obecní úřad. Naši bratři
hasiči opět postavili a zapálili malou vatru na opékání klobás a zahřátí v mrazivém odpoledni.
Dohlédli
také
na
bezpečnost
při
závěrečném
ohňostroji.
V březnu 3.3.2018 se uskutečnil sběr železného šrotu. Ráno v 8 hodin vyjel zapůjčený traktor ze
zemědělského družstva Klenovice na Hané v Ivani. Do 11 hodin bratři hasiči sbírali po vsi šrot před
domy spoluobčanů, nebo starším lidem pomohli vynést železný šrot z jejich domů na vlečku. Poté vše
odváželi do velkého kontejneru umístěného u hřiště. Děkujeme občanům za ochotu. Nasbíralo se přes
2000
kg
železného
šrotu.
V sobotu 17.3.2018 se konal na hřišti TJ Sokol Ivaň III. Ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš.
Sjelo se 8 družstev kotlíkářů. 4 družstva byla z Ivaně, 2 z Klenovic na Hané, 1 z Brodku u Přerova a 1
z Hrubčic. Přes mrazivé počasí byly všechny guláše výborné. Akce byla pořádána pro širokou
veřejnost, tak nás mrzí, že přišlo jen pár občanů na ochutnávku a koupi gulášů.
Ještě jednou Vám všem přeji šťastný rok 2018.
Petra Kuptíková

Okénko do historie obce Ivaň
Škola a vzdělání.
Když roku 863 přišli na Velkou
Metoděj aby obracely Slovany na

Moravu solunští bratři Cyril a
Kristovu víru, položili tím
zároveň i základ vzdělanosti. Cyril
muž neobyčejné učenosti
byl nazýván filosofem a
ještě než se vypravil na
Moravu,
vymyslil zvláštní litery
čili čteny, jimiž všecky
rozmanité zvuky jazyka
slovanského s podivnou
určitostí,
jasností
a
úplností se tak mohly
písemně
označovat. Nové slovanské
písmo,
tak zvaná
hlaholice
umožnilo
se
rozvinout
v prostř
edí knížecí dvorské školy a
staroslověnského písemnictví.
Jako
učitelé tu vedle Cyrila a
Metoděje působili i vzdělanci z jejich
doprovodu. Osvojení si nového písma umožnilo v krátké době pořídit překlady nejdůležitějších
liturgických a biblických textů. Tak byly u nás položeny základy křesťanské kultury, vzdělanosti a
5
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státnosti.V době křížových válek vznikly také univerzity.Vědecký ruch,
vytrysklý z křesťanského ducha, přivedl mnohé školy dómské a klášterní
k
velkému rozkvětu. Útočištěm a vůbec sídlem tehdejšího vzdělání byly kláštery
(hlavně benediktinské). Klášterní školy měli dva vědecké běhy: trivium,
obsahovalo: gramatiku (latinskou mluvnici), dialektiku (nauku o myšlení), a
rétoriku (řečnictví); kvadrivium mělo: aritmetiku (početnictví), geometrii
(měřictví), musiku, a astronomii (hvězdářství). Z takové jedné školy, z Lutichu,
pocházel první český dějepisec Kosmas. ( Cosmas nar.roku 1045 v Praze) Pomalu vznikaly také na
venkově farní školy kde se jako základy pěstovaly vědomosti: čtení, psaní a počítání. Učil v nich farář
a k ruce měl duchovního nebo kostelníka jako školského pomocníka. Ve 12.století se farské školy
rozrůstaly a jak se města množila a zmáhala také přibývalo i škol. Ve středověku se učilo
v soukromých domech a ten kdo takovýto dům pro školu poskytoval, nemusel ubytovat vojsko.
Přesto, že vzdělání bylo předurčeno jen pro duchovní, šlechtu a vladaře tak mnozí z nich neuměli číst
ani psát. Měli své zpovědníky aby jim přečetli či napsali co potřebují ( Václav II. český král 12831305).
Velikán české barokní kultury Jan Amos Komenský, myslitel, pedagog, učenec, básník,
historik, bohoslovec a biskup Jednoty bratrské je jednou z největších postav českých duchovních
dějin. Při pobělohorské perzekuci se nějaký čas skrýval a v roce 1628 odešel do exilu. Putoval po řadě
evropských zemí a snažil se prosadit zájmy české emigrace i celého českého národa.V Amsterdamu
prožil zbytek svého života a především publikoval soubor svých didaktických prací ( Opera didactica
omnia ). Evropské proslulosti Komenský dosáhl především jazykovými příručkami. Janua linguarum
reserata ( Brána jazyků otevřená ) a Orbis sensualium pictus ( Svět v obrazech ), které se dočkaly
mnoha vydání takřka v celé Evropě. Právem je Komenský nazýván učitelem národů. Zůstal posledním
biskupem české větve Jednoty bratrské. Zemřel 15.11.1670 a pohřben je v kostele valonské
reformované obce v Naardenu.
Daleko nejvýznamnější kulturní vynález byl knihtisk. Od nepaměti se umělo vyřezávat rozličná
znaménka do dřeva nebo do kovu a vytiskovat je do měkké hmoty.Tímto vynálezem knihtisku značně
knihy zlevnily, ačkoliv se nelišili od psaných. Knihy tištěné před r.1500 byly nazývané prvotisky. Ze
slovanských knih byla první tištěná hlaholská r.1483 v Římě. Levnější výrobou knih, se rozšířily vědy
a snížila se tak obecná nevědomost. Konec 15.století a počátek novověku značně rozšířil tiskařské
řemeslo.Tisklo se ručně. Především se tiskly náboženské věci, učebnice, lidové kalendáře, ale třeba i
kramářské písně.Tiskárny však podléhaly velké cenzuře. Obavy z tisků škodlivých proti církvi,
vrchnosti a tím šíření revolučních nálad mezi prostým lidem byly jistě oprávněné. Roku 1714
vynalezl v Anglii Henry Mill první psací stroj. V roce 1806 byl v Londýně vynalezen kopírovací papír
(kopírák).
Škola v Ivani
Až do kterého roku neměla naše obec školy není známo, neboť tehdejší časové poměry nevyžadovaly
takový stupeň vzdělanosti, ba ani tehdejší zákony. Také názory na školu byly různé: „Škola je

nepotřebná a zbytečná. Děti ve škole se učí jen lenošení na místo toho aby doma pracovaly a
pomáhaly. Výchova patří rodině a ne učiteli.“ Takové názory na školní výuku nebyly ničím
neobvyklým a proti škole byla mnohde namířena i lidská pýcha a zloba. Proto neumělo mnoho lidí
číst ani psát a tím méně věděli o jiném učení. Mnoho bylo potřebné vědět, a málo lidí to pochopilo. Se
školním
vyučováním
na
rovném
stupni
stály
i
školy
samy.
Tak dostačovala v naší obci až do roku 1799 obecní chaloupka čp.7 aby se tam mládež vyučovala a
učitelem byl Josef Kytka . Rok 1799 je nejen památným obnovením francouzské války pro celou
Evropu. Je i mimo to památným pro naši obec neboť v tomto roku se započala stavba zdejší nové
školy z kovárny která byla na místě kde tato škola čp.4 stála, a učilo se v ní 100 let. Již za věhlasné
císařovny Marie Terezie (1717-1780 ) se počalo křísit školství. Od 1.1.1775 vznikla povinnost školní
docházky dětí od 6 do 12 let věku. Byl vydán Všeobecný školní řád. Který pak slavný její nástupce
6
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císař Josef II. ( 1741-1790 ) se všemožně snažil zvelebit. Tak se stalo, že jakkoli zhoubné válečné
pochody naši vlast sužovaly, přece byla v obci vystavěna nová škola.Tak vznikla v naší obci i školní
knihovna a působila přiměřeně podle časových poměrů. Jelikož časem vzrosti i počet školních dítek
tak, že již bylo zapotřebí větší školní světnice a knihovna se nacházela ve velmi chatrném stavu bylo
nezbytné podniknout stavbu nové školy která by jmenovaným požadavkům plně vyhověla.
Ačkoli téhož roku byla obec den po sv.Anně postižena neslýchaným krupobitím tak, že nezůstalo na
poli s obilí nic než mrva, tak skutečně se tato stavba provedla. A v roce 1824 byla v novosti postavena
místní škola čp.4, a stála 1 134zl. 15kr. vaz.valuty nebo ve stříbře 453zl. 42kr.“ Učitelem byl
František Chybík do roku 1855 a Florian Slezák do roku 1868.
Učitel Florian Slezák z Věrovan působil dříve jako pomocník v Klenovicích a roku 1855 byl ustaven
učitelem v Ivani kde působil až do roku 1886. „Téhož roku byl pro opilství a neperdinace proti
důstojnému P.děkanovi dubskému Františku Přehnilovi, faraři v Tovačově při zkoušce roku 1868
v knížecí arcibiskupské konzistoři v Olomouci z úřadu svého sesazen. Z milosti vyměřenou jemu
roční penze 52zl.50kr. kteroužto též obec Ivaň se mu zavázala dávati“. Dále žil v Ivani (1872). Po
něm nastoupil prozatímní učitel Jan Rada.
Tak stála tato škola opět až do roku 1860 ve kterém byla obnovena o jednu světnici i pro učitele, dále
pak chlívkem, kůlnou, sklepem, komorou horní i dolní a kuchyní. Náklad na tuto školu byl uhrazen od
obce. Před rokem 1858 měl učitel z každého dítěte navštěvujícího školu 15 grošů a jeden pecen
(bochník) chleba. Od obce pak ze žáka 4 sáhy dříví a 4 kopy dřevěných otýpek z čehož všeho musel
učitel vytápět učírnu (místnost kde se vyučovalo).
Od 8.června 1858 dostával 210zl. platu, zmíněné dřevo k topení, a právo pásti jednu krávu na obecním
pastvišti, což se počítalo v ceně 5zl. Nový školní zákon z ledna 1870 uděloval do třetí třídy služného
( 400zl.) i školu v Ivani . Od března 1871 do první třídy služného a dekretem vys.c.k. školní rady dne
22.července 1872 byl prozatímní učitel Jan Rada (zakladatel školní kroniky z téhož roku) jmenován
učitelem definitivním a škola převedena z třetí do druhé třídy služného. V r. 1873 v měsíci srpnu byl
za starostu obce zvolen půlláník pan Rafael Pazdera čp.78. Z důležitých příčin toto místo nepřijal a
raději zaplatil pokutu 100 zlatých s výjimkou, aby peníze byly dány k dobrému účelu školy. Na žádost
učitele Jana Rady povolilo obecní zastupitelstvo peníze, na školní a učební pomůcky.
Roku 1868 navštěvovalo školu na 70 zdejších žáků. V roce 1880-81 byl již počet školních dětí 140 a
místo pro ně v učírně nebylo. Z těchto důvodů byla 7.března 1881 sepsána žádost o rozšíření školy u
c.k.okresní školní rady v Přerově. Byly připraveny nákresy i rozpočet již v měsíci květnu na druhou
třídu, opět v upraveném důstojnickém bytě čp.102 (takto popisné číslo uvedeno v školní kronice ale
jedná se o dům čp.131 v Hliníku, nyní majitelé Jindrovi) Část obecního zastupitelstva byla pro
postavení nové školy, druzí pro úpravu důstojnického bytu. Důstojnický byt byl upraven stavitelem
Josefem Vrtělem s Kojetína.
V květnu a červnu roku 1880 onemocnělo na 60 žáků spalničkami a školní vyučování bylo na 6
měsíců přerušeno.Roku 1882 bylo znovu jednáno s obecním zastupitelstvem o výstavbě nové školy.
Za stavební prostor bylo vyhlédnuto místo na pozemcích č.68 a č.58 u sv.Kříže při polní cestě
k Tovačovu vedle domku čp.75. V dubnu bylo místo komisiálně prohlédnuto za přítomnosti stavitele
Vrtěla z Kojetína, lékaře pana Antonína Stužky z Tovačova, učitele Josefa Štěpánka z Klopotovic,
učitele
Jana Rady z Ivaně a ivaňské školní rady . Dne 9.května 1882 bylo vše schváleno. Zakoupen byl
stavební kámen v Pivíně, 50 kostkových sáhů od Františka Vybírala za 250zl. Podle obecní smlouvy
s cihlářem Janem Antonínem Halfarem z Dělkova ve Slezsku, a Janem Jurenkou s Prus se měli cihly
vypálili v obecním Hliníku v Ivani. Stalo se, že nájemník stavebního místa rolník František Krátký
s manželkou z čp.68 roli pro stavbu školy neprodají, ale postaví si tam výměnu. Obecní zastupitelstvo
rozhodlo školu nestavět a kámen rozprodat.
Roku 1883 byla provedena veřejná dražba pro práce při přestavbě obecního domu čp.102 na školu.
Přestavbu převzal stavitel Jan Vavroušek z Dlouhé Loučky u Uničova kterou do konce června
ukončil. Téhož roku byla stará škola nově omítnuta, položena nová podlaha, a od pana
Drápala stolaře z Tovačova zhotoveny nové lavice a postavena byla i nová kamna. Veškerý náklad
obou tříd a škol obnášel 3 064zl. 35kr. Ivaň měla dvě školy.
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Dne 25.prosince r.1884 byl zřízen žákům zdejší školy
p r vn í
vánoční stromek. Také
26.prosince 1891 byl vystrojen školní mládeží vánoční stromek k jehož zřízení přispěla darem 30zl.
paní Amálie Pazderová, vdova a majetnice usedlosti čp.20 v Ivani. Dítky byly obdarovány školními
potřebami a pečivem. V srpnu 1893 se účastnil hospodářské, průmyslové, národopisné a školské
výstavy v Přerově správce zdejší školy Jan Rada, se svou sbírkou vycpaných ptáků a savců, které si
sám pro využívání ve škole vycpal, a obdržel zlatou výstavní medaili.Tyto vycpané pomůcky byly
používány ve škole až do jejího zrušení počátkem 90tých let minulého století. Kam se potom poděly
stejně jako ostatní názorné pomůcky z kabinetu o kterých bude později psáno není známo.
Výnosem okresní školní rady 8.dubna 1896 bylo stanoveno aby prozatímní, a stará škola byla
nahrazena novou školní budovou vyhovující požadavkům zdravotním i školním.Obec se tomuto
bránila tím, že s obecního důchodu není ani na obyčejná vydání obce i když 18% příplatku do
důchodu obec vybírá. Stavbou silnice je značné zadlužená, a špatné roky po sobě následující není
možné novou školní budovu stavět. (Rok před tím 1895 byla obcí vystavěna nová okresní silnice II.
třídy od dvora Vyklice přes vesnici nákladem 7 752zl.03kr).
V roce 1896 byla vystavěna měšťanská škola v Tovačově.
Dne 26.října 1896 přišlo nařízení c.k. okresní školní rady aby do dvou let byla vystavěna přiměřená
budova pro dvoutřídní školu, a obec aby se o to postarala, jinak bude c.k. okresní školní rada nucena
použít donucovacích prostředků.
Dějiny světa v obrazech - Díl druhý Středověk složil Alois Hlavinka v Brně 1906
Školní kronika Ivaň - založil Jan Rada r.1872.

Volec Jiří

Životní jubilea
Našim občanům, kteří se dožili významných životních jubileí přejeme:

Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let!
únor
Vokurková Libuše
Musilová Marie
březen
Vyvážilová Helena
Vančura Otto

duben
Vavrouchová Eva
Šimková Eva
Franková Ludmila
květen
Páleníková Helena

S Úctou vzpomínáme…
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12.12.2017 nás opustil Miroslav Červený ve věku
nedožitých 60ti let.
26.2.2018 nás opustil Karel Miler ve věku 70ti let
5.3.2018 nás opustil Alexej Pluháček ve věku 64 let

Den země
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn
původními
dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a
oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný
svátek
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení
tohoto
dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po
vzniku
mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země.
První
Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava byla
pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako
levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň s tímto svátkem spojená
si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost,
recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi
studenty.
OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa
a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se tak stal
největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či
národnost.
Všímálek

Jako občan této obce bych měl pár otázek a upomínek, se kterými bude jistě souhlasit
většina z Vás, jako například kdy bude odvezena skládka od sokolovny a proč obec nedá
občanům vědět, že skládka je za žlutou halou u hřiště, aby se tam mohl odpad vyvážet.
Dále bych chtěl poukázat na pálení pneumatik a plastů v lesíku u polní cesty do Tovačova
a kácení mladých líp a bříz u hřiště. Doufám že Vám a hlavně pracovníkům obce toto
nebude lhostejné a pokusí se s tím v nejbližší době něco udělat.
Jaroslav Molata st.

Poznámka redakce: netušíme odkud pochází použitá fotografie, ale očividně není z místa kde obec
provádí pálení listí a jiného odpadu z našich zahrad. Nicméně je na zvážení každého z vás jestli je
Vám milejší když si každý zapálí odpad na zahradě a tím zamoří obec kouřem, jak tomu bývalo
v minulosti, nebo jestli je lépe využít tuto službu občanům a odpad likvidovat hromadně daleko za
obcí kde to nikoho neobtěžuje.
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Fotogalerie
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