Vydavatel:Obec Ivaň, Ivaň 197,798 23 Klenovice na Hané, vydáno v Ivani, záři 2018

ZPRAVODAJ

Náklad 180 ks, občasník, rozšiřován zdarma. obecivan@cmail.com , www.obecivan.cz
Tisk : STARLIFE s.r.o., Palouky 616 ,253 01 Hostivice

Ročník 12

2/2018

Slovo zastupitelů
Vážení spoluobčané, konec prázdnin a začátek nového
školního roku je příležitostí k ohlédnutí se za uplynulou částí
letošního roku. Věříme, že jste si dle možností užili krásné
dovolené, a i ti kdo zůstali doma si mohli vychutnat krásné i
když docela suché léto.
Jak jsme avizovali náš záměr na začátku roku, podařila se
nám stihnout do termínu hodů elektrifikace obecní garáže.
V garáži je nainstalované osvětlení a rozvod zásuvek, takže
nyní máme možnost věnovat se drobným údržbám a opravám bez nutnosti zapojovat
elektrocentrálu, nebo se ohlížet na počasí. Instalovaný příkon 3x25A také umožňuje
bezproblémové napojení pouťových atrakcí. K dnešnímu dni už je také dokončeno
osvětlení víceúčelového hřiště. Pro účely osvětlení bylo nutno položit do země cca 90m
přívodního kabelu a zabudovat čtyři šestimetrové sloupy s osvětlovacími tělesy.
Náklady na obě tyto akce vyšly na 99 332,- Kč. Odborné práce provedl pan Kuptík a
zemní práce zajistila firma DELTA Polkovice. U osvětlení ještě chvíli zůstaneme. Ve
schváleném rozpočtu byla vyčleněna část prostředků na modernizaci veřejného
osvětlení. V letošním roce jsme přistoupili k výměně svítidel v části Vrbí. Jednalo se o
výměnu jedenácti těles. Původní světla LV 2x36W, byla nahrazena moderními
ledkovými svítidly o příkonu 50W. Tímto krokem jednak dochází k úspoře energie, ale
především bychom se měli zbavit stále se opakujících oprav starých svítidel. Výměna
osvětlovacích těles přišla obecní pokladnu na 83 500,Kč. Do budoucna bychom takto chtěli zmodernizovat
celou síť veřejného osvětlení v ideálním případě i
s novou kabeláží.
Bezesporu jste také zaznamenali rekonstrukci
přístupového chodníku na hřiště. Spolu s chodníkem byl
také vybudován vjezd k domu pana Pavlíčka. Nový
chodník je vybudován tak, aby nedocházelo k zatékání
dešťové vody do sousední nemovitosti, je opatřen
opěrou zídkou zabraňující sesouvání hlíny na chodník a
v neposlední řadě je opatřen vsakovací jímkou pro
záchyt dešťové vody. Práci na základě výběrového
řízení provedla firma DELTA POLKOVICE za částku
414 991,- Kč bez DPH. Na tuto akci jsme měli zažádáno
o dotaci, bohužel jsme ji nezískali, takže celá částka šla
na vrub našeho rozpočtu. Poněkud úspěšnější jsme byli
s žádostí o finanční prostředky na nákup zásahového
auta pro jednotku SDH. Byla nám přiznána celá
požadovaná částka tj. 190 000,- Kč. V současné době hasiči vybírají vhodné vozidlo.
V problematice odkanalizování obce jsme provedli monitoring stávající kanalizace.
Impulzem pro tento krok byla myšlenka vybudování společné kanalizace, tj. dešťové i
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splaškové, ve stávající síti. Vzhledem k tomu, že tato varianta není podporována
žádným
dotačním titulem, tak by pro obec byla nepochybně
dražší, ovšem pro občany obce zase levnější, protože by
si nemuseli budovat nové přípojky. Na základě
monitoringu teprve projektant určí zda by tato varianta
byla schůdná a kolik by případně stála. Teprve poté na
základě ekonomických ukazatelů se budeme rozhodovat,
jak dále postupovat. Monitoring kanalizace v délce 1334
m prováděla firma AP INVESTING s.r.o. a zakázka stála
54 880,- Kč. Ať už rozhodování o splaškové kanalizaci
dopadne jakkoliv, nejedná se rozhodně o zbytečně
vynaloženou investici. Monitoring nám odhalil některá
místa stávající kanalizace, která budeme muset tak jako
tak v nejbližší době opravit.
Začátek školního roku nám také přinesl změnu na postu
ředitelky Mateřské školy. Po dlouholeté spolupráci
jsme se museli rozloučit s paní Evou Marciánovou,
která odešla do důchodu. Paní Marciánové moc
děkujeme za její práci, kterou pro naši MŠ odváděla a přejeme jí mnoho štěstí, a hlavně
zdraví v další etapě jejího života. Podle jejích vlastních slov se s námi neloučí napořád,
občas by se ráda přijela podívat na nějakou akci
pořádanou Mateřskou školou, nebo obecním
úřadem. Bude pro nás ctí ji u nás opět přivítat.
Dne 22.5.2018 proběhlo výběrové řízení na
obsazení postu ředitelky MŠ Ivaň. Ke konkurzu
se přihlásily tři uchazečky Paní Hana Cetkovská,
paní Jarmila Kyasová a paní Jitka Mildová. Na
jednomyslné doporučení šestičlenné výběrové
komise byla novou ředitelkou MŠ Ivaň
jmenována paní Hana Cetkovská. Přejeme jí
mnoho zdaru při její práci a věříme že bude
odvádět minimálně stejně kvalitní práci jako paní
Marciánová.
Ještě se musíme zmínit o probíhajícím schvalování
nového územního plánu. Vzhledem k množství a
charakteru podaných připomínek i po druhém
veřejném projednání, musí být tyto řádně
vypořádány a zapracovány do územního plánu.
Z toho plyne, že územní plán se do konce letošního
roku patrně nepodaří schválit, jelikož nás čeká
minimálně ještě jedno kolo opakovaného veřejného
projednávání. Samozřejmě, že předmětem tohoto projednávání budou už pouze změny
ÚP vzešlé z podaných námitek a připomínek.
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Závěrem mi dovolte popřát vám mnoho zdaru do zbytku roku, a v neposlední řadě
šťastnou ruku při výběru kandidátů do nového obecního zastupitelstva v nadcházejících
volbách 5. a 6. října 2018.
Petr Cetkovský

Eywan
V sobotu 16. 7. se již po deváté
na ivaňské prérii sešli velcí a
malí indiáni z kmene Eywan a z
okolních kmenů. Sešli se, aby
oslavili přátelství a pospolitost,
která mezi indiány v těchto
krajích již několik let vládne.
Přátelské
setkání
oslavili
indiánskou bojovkou a dalšími
zajímavými aktivitami. Každý
indián při vstupu na prérii dostal
mapku a pytlík na zlaté
kamínky. Velcí i malí indiáni
měli o zábavu postaráno. Společně plnili úkoly jako jsou indiánský běh, skok přes
bažinu, chytání bizonů, hod tomahawkem nebo třeba střílení z luku a další. Za každý
úkoly i splněný úkol indiáni dostávali zlaté kamínky, za které si pak vyměnili odměnu
v jarmarku. Vybírali si přívěsky, náramky, deníčky, pastelky, samolepky, vodní
pistolky, fixy apod. Na mapku, kterou dostávali u vstupu společně s kamínky, sbírali
razítka. Když měli všechna razítka, odevzdali útržek mapy s číslem do slosování o
poklad pro jednotlivce nebo pro rodiny. Já osobně jsem tento poklad, ať už poklad pro
jednotlivce nebo rodinný, nikdy
nevyhrála. Třeba se na mě ale někdy
usměje štěstí.
Po celé prérii se rozléhalo slavnostní
bubnování z jednoho indiánského týpí.
Nejstatečnější indiáni nebo indiánky si
vyzkoušeli jízdu na zuřivém býku
nebo dojení krávy. Po celé odpoledne
brázd il ivaňskou prérii dostavník
tažený
párem
statných
koní
z indiánského kmene v Uhřičicích. Po
losování pokladu si naše sivé holubice
a někteří malí indiáni zatancovali
tradiční indiánský tanec kolem ohně. K tanci a poslechu hrála country kapela z Dubu
nad Moravou. Indiáni z kmene Eywan a jejich přátelé na sklonku dne ulehli
k odpočinku do týpí, otvorem v týpí pozorovali hvězdy a nechali si zdát sen snů………
sen snů, jenž krouží prérií,
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sen snů, sem z vyšší sféry slít,
sen snů, seslal sám Manitou,
to zná Vinetou ………
Barbora Smolková

Hody
V sobotu 5. května jsme za
podpory členů klubu vojenské
historie
DUKLA
uctili
památku padlých vojáků ve
druhé
světové
válce.
Slavnostního pietního aktu
v naší obci se zúčastnil i
vícekonzul
generálního
konzulátu Ruské federace
v Brně pan Valery Terentiev.
Děti si se zájmem prohlížely vojenská auta, vyzkoušely jak se v nich sedí. A napjatě
pozorovaly, se zakrytými oušky, kdy vojáci vystřelí z pušek první salvu. Ty odvážnější
si pak domů odnesly vystřelené nábojnice.
V neděli 6. května jsme se probudili do slunného rána. Hody slavené v Ivani na sv.
Floriána mohly začít.
Sváteční neděle začala v místní kapli ranní bohoslužbou za živé a zemřelé členy SDH
Ivaň. Po bohoslužbě jsme se přesunuli na hřiště, kde tradičně probíhá utkání starých
pánů Ivaň – Pivín. Letos nás však čekala malá změna. Fotbalové utkání sehráli pouze
hráči pocházející z Ivaně, a to všech věkových kategorií dohromady. Přes počáteční
obavy, jak to dopadne, se tato myšlenka ukázala jako docela dobrá. Všichni hráči byli
spokojeni, a i obecenstvo bylo úrovní hry mile překvapeno. Přestávka utkání byla
vyplněna vystoupením dětí z TJ sokol Tovačov a také vystoupením dětí z MŠ Ivaň.
Děti navštěvující skupinu Rebelky povyrostly, staly se z nich slečny a cvičitelky jim
vymyslely skladbu na míru „Už jdu mami…“. Skupina dětí ve věku 5-7 let nám ve své
skladbě předvedla různé druhy sportů, o které se děti mohou zajímat jako fotbal, hokej,
jízda na kole, aerobic, roztleskávačky, možná jste poznali i další. Děti byly moc
šikovné a určitě budou rády, když se k nim někdo z řad diváků přidá a bude s nimi
cvičit. Děkujeme jak zástupcům TJ Sokol Tovačov, tak především paním učitelkám
mateřské školy. Jednalo se totiž o
poslední vystoupení dětí, které pro
nás v Ivani společně připravily.
Paní Marciánová odchází do
důchodu a paní učitelka Kyasová
bude po prázdninách učit v jiné
mateřské školce. Oběma jim
přejeme
mnoho
zdraví
a
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spokojenosti v jejich dalším osobním i profesním životě a ještě jednou děkujeme za
práci, kterou pro naše děti po dlouhá léta odváděly.
Petr Cetkovský

Mateřská škola Ivaň
Rozloučením s budoucími školáky byl ukončen školní rok 2017- 2018 v Mateřské škole
Ivaň. Do základní školy odešly 4 děti: Filip Toběrný, Tereza Grůzová do ZŠ Klenovice
na Hané Štěpánka Hirschová, Zdeněk Škobrtal do ZŠ Tovačov. Pro následující školní
rok je do mateřské školy zapsáno 24 děti.
V uplynulém školním roce navštěvovaly mateřskou školu opět i děti dvouleté. Stejně
jako v předešlém školním roce 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
2018 děti oslavily svůj svátek. Na zahradě mateřské školy soutěžily v různých
sportovních i zábavných disciplínách. Odměněny byly diplomy, medailemi, sladkostmi.
Děti se účastnily výukového programu „Život v úle“ – seznámily se s životem včeliček,
ochutnaly různé druhy medu, vyrobily si svíčku z včelího vosku, zahrály hru na včelky.
Uskutečnili jsme také tradiční turistický výlet do Klopotovic, kde bydlí někteří naši
kamarádi. Cestu pěšky zvládly všechny i ty nejmenší děti. Všechny děti zvládly ještě
jeden turistický výlet do Tovačova. Na zmrzlinu nás do cukrárny, tak jako loni pozvala
naše kamarádka Emmička. Při příležitosti svátku matek předvedly děti maminkám
krátké vystoupení, zakončené výtvarnou dílnou – výsledkem byli ptáci z různých
materiálů – vlny, papíru, barevných peříček apod., které jsme vystavili na chodbě
mateřské školy. I našemu společnému výletu do ZOO Lešná přálo počasí, děti se vrátily
nadšené bohatší o zážitky ze setkání se zvířátky. Dětem, které se z důvodu nemoci
nemohly výletu zúčastnit, přivezli kamarádi alespoň zvířátko plyšové.
Přivítali jsme na návštěvě děti z Mateřské školy Troubky. Setkání na školní zahradě
bylo velmi spontánní, dětem se u nás moc líbilo. Potom už nás čekalo rozloučení
s kamarády, kteří odcházejí po prázdninách do základní školy. Slavnost proběhla na
zahradě mateřské školy, děti pasoval na školáky pan starosta Petr Cetkovský.
Nejen budoucí prvňáčci opustí mateřskou školu. Po pětadvaceti letech opouštím
mateřskou školu také já, paní ředitelka Eva Marciánová.
Za mého působení prošlo mateřskou školou velké množství dětí. Na všechny moc ráda
vzpomínám, s některými jsem se setkávala na akcích, pořádaných mateřskou školou
nebo sdružením Eywan. Sleduji jejich další vývoj, jejich další uplatnění v životě, přeji
všem hodně úspěchů v soukromém i profesním životě, zdraví a spokojenost.
Pro dobrý chod školy je neodmyslitelnou součástí spolupráce s rodiči dětí. Je nutné
navázat s rodiči přátelský a otevřený vztah. Mohu s plnou odpovědností konstatovat, že
spolupráce naší mateřské školy s rodiči byla vždy nadstandardní. Zvláště v prvních
letech mého působení v této škole, kdy podmínky nebyly docela jednoduché.
Předškolní zařízení nepatřilo k prioritám obecního úřadu. Rodiče pomáhali s drobnou
údržbou, sečením trávy na školní zahradě, organizací akcí pro děti. Velká změna
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nastala až s příchodem nového zastupitelstva pod vedením pana starosty Petra
Cetkovského. Bylo mi velkou ctí s ním spolupracovat. Za jeho působení došlo
k velkému zlepšení prostředí mateřské školy a zvláště školní zahrady. Nejen to,
všechny veřejné akce pořádané pod záštitou obce hlavně pro děti a jejich rodiče jako
„indiánské odpoledne“ nebo „sedmiboj“
jsou velmi navštěvované a přispěly k popularizaci obce Ivaň v širokém okolí. Není to
zdaleka již jen bod na mapě.
Novou paní ředitelkou se stává paní Hana Cetkovská, která zvítězila ve výběrovém
řízení.
Jako členka výběrové komise konstatuji, že naprosto regulérně.
Mohu neskromně prohlásit, že jsem ji pro práci s dětmi objevila právě já. V době, kdy
její děti navštěvovaly mateřskou školu, aktivně spolupracovala jako rodič na všech
akcích. Ostatně podílí se i na organizaci všech veřejných akcí v obci. Svůj zájem o
práci s dětmi prokázala i tím, že vystudovala vysokou školu. Je velmi empatická,
tvořivá, má nesporné předpoklady pro úspěšné vedení mateřské školy.
Zároveň je mi líto, že z mateřské školy odchází paní učitelka Jarmila Kyasová, která se
jen nesmířila s tím, že ve výběrovém řízení neuspěla.
Po dobu mého působení v Ivani jsem se vždy snažila o dobrý obraz mateřské školy na
veřejnosti. Věřím, že se mi to povedlo. Budu se ráda do Ivaně vracet.
Děkuji rodičům a spoluobčanům za přízeň. Děkuji obecnímu úřadu za spolupráci a
finanční podporu při zlepšování prostředí mateřské školy. Přeji všem krásné prázdniny
Eva Marciánová

SDH Ivaň
Jako každé ivaňské hody se dne 6.5.2018
v 7:30h konala svatá mše v kapli Sv. Floriána.
Pan farář vedl svatou mši za všechny zemřelé
sestry a bratry hasiče. Dne 16.5.2018 se
uskutečnil den proti rakovině. Naše mladé
hasičky prodávaly po vsi kytičky. Vybralo se
4537 Kč. Všem občanům co přispěli ještě
jednou děkujeme. Nohejbalový turnaj
Memoriál Dušana Unatényi se uskutečnil
30.5.2018. Zúčastnilo se 7 družstev. Výhrály
Čelčice, druzí byly „Dvojky“ z Přerova a třetí
„LUTOBOYS“ Prostějov. Všem díky za
účast. Mrzí nás, že nepřišlo více fanoušků
zafandit a pobavit se u dobrého moku a
jídla. 22.8.2018 jsme stavěli svatební
bránu našemu členovi Rosťovi Horákovi,
který se 25.8.2018 oženil. Gratulujeme,
hodně štěstí a lásky ve společné cestě
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životem. Na závěr bych chtěla vzpomenout na pana Jiřího Fajstla st., který 10.7.2018
nečekaně zesnul. Byl to obětavý a spolehlivý muž, před každou akcí co náš sbor
pořádal vždy pomohl. Děkujeme
Petra Kuptíková st.

Okénko do historie obce Ivaň
Škola v Ivani

pokračování

Následovalo dlouhé jednání správce školy a školní rady s představenstvem obce o
opravách stávajících dvou škol v obci a nákladů na novou školní budovu.Dne
5.září 1897 bylo vydáno další důrazné nařízení okr.c.k. školní rady v Přerově aby
místní školní rada a zastupitelstvo obce do konce prosince 1897 dodala nákresy na
stavbu nové školní budovy v Ivani, jinak bude celá záležitost předána k c.k.
okr.hejtmanství k dalšímu donucovacímu řízení. Po dlouhých a bouřlivých
debatách bylo dojednáno vyhovět nařízení a přístavbou k čp.102 novou školní budovu v Hliníku do
1.září 1899 vystavět. Takto zasláno c.k. okr.školní radě.Tato ale nedoporučila přístavbu a trvá na nové
školní budově. Nákresy na přístavbu nebyly obecním zastupitelstvem přijaty, a dohodnuto dne
28.listopadu 1898 aby se místní školní rada ohlédla po přiměřeném místě v obci.
Místa byla vyhlédnuta dvě, jedno v zahradě čp.73 u sv.kříže, druhé na místě domu čp.19.
Dne7.ledna1899 byli obecním výborem vážení páni Valentin Krátký, Jan Hájek a Josef Nesvadbík
zplnomocněni k zakoupení usedlosti čp.19, a 21.ledna bylo toto místo komisí schváleno. Kupní cena
tohoto místa obnášela 3 600 korun. Nákres nové školní budovy učinil městský stavitel v Prostějově
pan Alois Lukavský. Stavební výkresy byly schváleny stavební komisí 4.března 1899. Neustálé
rozepře a dohadování se o stavbě nové školní budovy mezi obcí a správcem školy i když
podporovaným c.k.okres.školní radou, měli pro správce školy Jana R a d u velice vážné zdravotní
následky. 6.března byl správce školy raněn mrtvicí. Z této nemoci se zotavoval velmi pomalu a teprve
1.září 1900 opět začal učit. Stavba školy byla 3.dubna zadána p.staviteli Lukavskému za 15 700zl.
mimo stavební kámen, který stál 321zl. a stavební místo,které stálo 1 800zl. Dne 22.srpna byla
provedena kolaudace nově vystavěné školní budovy. Dne10.září roku 1900 byla celá vesnice
slavnostně vyzdobena a pořádána velká slavnost. Svěcení kaple sv.Floriána, nové školní budovy a
stříkačky místního Sboru dobrovolných hasičů.
Nová školní budova se tak stala vedle kaple sv.Floriána další novou dominantou v obci.
Do přízemí nové školní budovy se nastěhovala i obecní kancelář za podmínek, že po dobu vyučování
se v této kanceláři nebudou konat výborové schůze aby tím netrpělo vyučování a pořádek ve škole.
Hlavní vchod užívala škola i obec společně.
12.června roku 1903 je nadučitel Jan R a d a jmenován v historii obce prvním Čestným občanem obce
Ivaně. K tomuto jmenování mu byl předán krásně provedený diplom.
Dne19.srpna 1911 je ustanoven pan František Vaculík zdejší učitel II. třídy, za správce zdejší školy od
1. září tohoto roku. Odcházející správce školy Jan Rada. Píše do školní kroniky kterou r.1872 založil
své vyznání učitele, vlastence i občana, a loučí se s prací kterou tolik miloval.
*
*
*
„Dobrý hospodář když záhon doorá, na konci se zastaví, zpět otočí pohled svůj aby zřel svou
vykonanou práci, aby posoudil, zda vše dobré, účastné, co právě dokonal s nasazením svých sil. I já
dnes doorávám svou poslední brázdu; píši poslední snad řádky ve svém životě do kroniky této. Píši je
se slzami v oku. Slza má je mi slzou žalosti, že nebylo mi dopřáno pracovati déle a vykonati více. Jest
mi slzou radosti, že vše co jsem konal, mělo svůj dobrý účet, i zdárný mnohdy výsledek. Nepovedlo se
mi ovšem vše. Nezdar mne však neodstrašil: pracoval jsem, štípil jsem nadále ty nejvzácnější
stromečky na světě – svěřené mi děti, a pokud mi síly stačili, hleděl jsem tu drahou jejich útlou duši
8
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zušlechtiti a přivésti tam kam kázala mi nejen má povinnost, nýbrž i něco vyššího ve mně: svědomí a
lásku k těm maličkým
jednou však velkým občanům obce Ivaně. K radosti mi je viděti, že skoro všichni občané obce Ivaně
jsou mými odchovanci a jak mohu pyšně říci, zdárnými odchovanci . .

Dnes v den své práce poslední, loučím se s Vámi všemi drazí moji a prosím Vás aby ste to, jež jsem
v duši Vaši s láskou zasel, prací svou zaléval, dále pěstovali, vědomi stále svých povinností nynějších i
příštích. Pracoval jsem dlouho sám, až přiděleni mi byli pomocníci v práci. Doufám, že i těm jsem byl
dobrým představeným – přítelem.
S vděčností vzpomínám dnes jejich pomoci a přeji všem zdaru v jejich další práci. Vzpomínám však i
těch svých spolupracovníků – učitelů jichž není již více. . .
Děkuji zde dále i svým představeným školy za přízeň kterou mne po čas mého působení,
obdařovali. I jim přeji zdaru v práci jejich. Děkuji zvláště velectěnému panu inspektorovi
Dr.Vladimíru Jankovi za přízeň kterou mi, starému učiteli, při každé příležitosti prokazoval,
děkuji mu dále i za vzácné pokyny a přátelské rady pro vyučování a vychovávání školní mládeže,
děkuji mu konečně i za blahovůli, jakou učitelstvu v záležitostech škol projevuje a za
snahu, kterou věnuje k povznešení školství a učitelstva svého okresu. Kéž všemohoucí popřeje mu
stálého zdraví, nerušené spokojenosti a klidu v míře největší a zdaru práci jeho.
A co tobě můj nástupče mám napsati ?. . .
Mnoho, velmi mnoho leží mi na srdci! S obavou jakousi pohlížím do budoucnosti, jak Ty posuzovati
budeš práci mnou vykonanou.
Nesud příliš přísně. Věř, že pracoval jsem s nejlepším úmyslem, aby vše bylo dobré. Nebylo-li by
posuzuj mírně, pamětiv, že i Tebe jednou souditi budou jiní . . ., žádá to tak osud náš!
Zdaru Tobě přeji v těžké práci učitelské. Zdáti-li se Ti bude, že práce tvá je marnou, neklesej,
neztrácej mysli! Jen dál pracuj, pracuj . . . a klidno Ti bude po vykonané práci.
Tvé svědomí to stačíž Ti jako to stačí dnes mně v den práce poslední. Díku-li za práci nečekáš,
tím více Tě potom těšiti bude i jediné slovo vděčné Tvých žáků.
I k Vám milí žáci obracím se, aby ste jen v dobrém vzpomínali na svého starého učitele, jehož
nejvroucnějším přáním vždy bylo, jen dobré Vám v útlou Vaši duši vštěpovati a připraviti Vás pro
další život Váš ! Odcházím ! Část Vaší lásky k sobě béřu s sebou, druhou část věnujte mému nástupci
– svému příštímu učiteli.
Ctěte, milujte a poslouchejte svých rodičů a učitelů, mějte je vždy v úctě a vážnosti. Pracujte a
vzdělávejte se co možná nejvíce; neboť čím více se vzděláte, tím platnějšími členy se stanete své obce
a své drahé vlasti, jež milovati jsem Vás učil.
Vy pak drazí občané Ivanští, i Vy slyšte mne. Po 43 dlouhých roků snášel jsem s Vámi dobré i zlé.
Svědomitě jsem se snažil ošetřovati poklady Vámi mi svěřené. I Vy posuzujte výchovnou práci mou
shovívavě. Dětem Vašim snažil jsem se býti dobrým učitelem, vychovatelem, Vám pak přítelem
nejlepším radou i skutkem.
Dnes vznáším k Vám prosbu poslední.
Přes Vaši lásku k dětem svým prosím Vás, aby ste milovali školu a učitele její.
Podporujte je v těžké a zodpovědné práci jejich. Neztěžujte a nestrpčujte jim práci, nýbrž s jejich
prací spojte i svou, aby i oni s dětí Vašich vychovati mohli zdárné občany, syny a dcery svého národa
!
Vroucně Vás prosím, aby jste aspoň část své lásky ke mně zachovali i nadále až odejdu, a přijde-li
doba, kdy pokyne mi Pán, i potom Vás prosím o malou sice jen, ale přece jen dobrou vzpomínku.
S Pánem Bohem
Jan R a d a „
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V adventním čase roku 1918 přišla do Ivaně smutná zpráva, že 4.prosince zemřel milovaný učitel Jan
Rada ve věku 71 roků. Pohřeb se konal 7.prosince 1918 na hřbitově v Tovačově za účasti mnoha jeho
žáků a ivaňských občanů.
Dekretem z 11.prosince 1911 je jmenován učitel I.třídy František Vaněk nadučitelem školy v Ivani a
pokračovatelem v psaní školní kroniky
Školní rok se nezačínal vždy 1.září, a nekončil 30.června jako v dnešní době.Například v roce 1908
bylo zahájeno vyučování 17.září a ukončeno 14.července 1909.O vánočních svátcích 25.prosince
1910

jsou ve škole u stromečku při slavnosti nemajetní žáci poděleni šatstvem, školními potřebami,
pečivem, cukrovím a ovocem
Ve školním roce 1912-13 navštěvovalo místní školu 128 žáků a do měšťanské školy v Tovačově
chodilo 6 žákyň. V tomto roce pořízeny byly do obou tříd kamna a záclony. Vsazena nová okna ze
dvora, učírny a chodby vymalovány a do tříd pořízeny věšáky pro žáky
a za 80 K.nakoupeny učební pomůcky.
Ze sporu pana Zmeškala z Klenovic a pana Sigmunda z Ivaně bylo věnováno na pomůcky
pro chudé žáky 10 korun. Počátkem roku 1913 daroval pan Arnošt Schváb, lékárník v Tovačově,
zdejší škole 11 kusů vycpaných ptáků. Přispěl tak do rozrůstající se sbírky vycpaných ptáků na škole.
Rok 1912 byl velmi mokrý a následkem tohoto nepříznivého počasí onemocnělo v obci několik lidí
břišním tyfem a tři z nich zemřeli.V dubnu 1913 vypukla ve škole spála a po 6 týdnů se nevyučovalo.
Prudká bouře ze silným krupobitím se 25.srpna 1913 o poledni přehnala nad vesnicí a lidem způsobila
opravdovou spoušť na okopaninách a pícninách.
4.července 1914 se všichni žáci účastnili smuteční služby Boží za příčinou úmrtí Jeho císařské a
královské Výsosti Nejjasnějšího pana arciknížete Františka Ferdinanda a Její Výsosti paní vévodkyně
Žofie z Hohenbergu, kteří zahynuli vražednou rukou v Sarajevě 26.6.1914. Prázdniny toho roku byly
plné napětí, neklidu a obav které se naplnily. Vypukla tolik obávaná světová válka, která ve svém
důsledku dopadla i na žáky školy.

někdejší obecní dům,kde byla v r.1824
v novosti postavena místní škola čp.4
(po r.1900 obecní pastouška, v roce 1956
přestavěn panem Hynkem Patkánem na
obytný dům – foto, r.2016 obcí zbourán)

obecní dům čp.102, upravený důstojnický
byt roku 1883 přestavěn na školu
(v současné době čp.131, v roce 1938
majitelé manželé František a Anna
Křížkovi, nyní majitelka Marie Jindrová).

nová školní budova v Ivani
v roce 1900
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Školní kronika Ivaň, založil Jan Rada r.1872.
Soukromé fotografie.

Volec Jiří

Životní Jubilea
Měsíc červen :
Krátký Ladislav
Hájková Zdeňka
Prášilová Stanislava
Měsíc červenec :
Řihošková Miroslava
Měsíc srpen :
Krátká Helena
Měsíc září :
Poláchová Anna
Páleníková Věra
Navrátilová Věra

Našim spoluobčanům přejeme
mnoho štěstí, zdraví a pohody
do dalších let.

86 let
80 let
70 let
93 let
87 let
75 let
70 let
70 let

Úmrtí
4.6.2018 nás opustil Vítězslav Hájek ve věku 84 let
10.7.2018 nás opustil Jiří Fajstl ve věku 53 let
29.7.2018 nás opustil Zdeněk Votava ve věku 50ti let

S Úctou vzpomínáme…
Myslivecký spolek Ivaň
Myslivecký spolek v Ivani se v sobotu 14.července 2018 naposledy
rozloučil se svým členem panem Jiřím Fajstlem , který zemřel ve
věku 53 let. Do obce se přistěhoval v roce 1986 se svou manželkou
Magdalenou a bydlel zde až dosud. Od roku 1990 byl členem
mysliveckého sdružení Ivaň. Byl aktivním členem a místopředsedou
později i mysliveckou stráží v Ivani. V roce 2008 dostal povolení a
vybudoval v remízce v Ivani střelnici, kde 2x ročně pořádal střelby
na asfaltové terče. Na každém honě připravoval myslivecký srnčí
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guláš nebo zabijačkové speciality. Už po skončení střeleb se těšil na 30. prosince kdy
se konal „poslední leč“ na který byly zvány manželky, honci a přátelé myslivosti a na
který také připravoval všemi oblíbenou svíčkovou. Za jeho lásku k přírodě a vaření a za
celou životní práci věnovanou myslivosti mu patří dík od mysliveckého spolku Ivaň.
Čest jeho památce.

V sobotu 9. června 2018 od ranních hodin pořádal Myslivecký spolek Ivaň střelby na
asfaltové terče na střelnici v remízce v Ivani. Účast střelců byla velká a to v počtu 54
střelců. Bylo připraveno bohaté občerstvení a tombola. Každý střelec získal
upomínkovou cenu. Vítězem se stal pan Dragon František. Z domácích střelců zvítězil
pan Ing. Svatopluk Svačina. Myslivecký spolek děkuje všem sponzorům. A tímto zve
všechny myslivce a přátele myslivosti na Memoriál Jiřího Fajstla, který se bude konat v
sobotu 8. záři 2018 na střelnici v Ivani.
předseda Mysliveckého spolku Ivaň

Fotogalerie

Na pořízení vozidla pro zásahovou jednotku SDH Ivaň přispěl olomoucký kraj částkou 190 000,- Kč.
Prostředky byly poskytnuty z dotačního programu:
PROGRAM NA PODPORU JSDH 2018
Dotační titul č. 1:
Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2018
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