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Slovo zastupitelů
Vážení spoluobčané, rok 2018 je minulostí a my jsme zase o
rok starší. Není možné říci, zda byl dobrý nebo špatný, a to
platí především při hodnocení v celospolečenské rovině. Jak
se říká sto lidí sto názorů. Každý z nás si musí uplynulé
období vyhodnotit ze svého osobního pohledu. Když nic
jiného, tak jsme v roce 2018 měli možnost ovlivnit dění
kolem nás ve volbách, ať už prezidentských, senátních nebo
obecních.
Při bilancování minulého roku se neubráníme vzpomínce na
osm občanů z naší obce, kteří s námi už „Silvestra“ roku 2018 neoslaví. Pro
připomenutí v roce 2018 jsme se rozloučili s panem Karlem Milerem, Alexejem
Pluháčkem, Vítězslavem Hájkem, Jiřím Fajstlem, Zdeňkem Votavou, Drahoslavem
Buchtou a s paní Helenou Páleníkovou a paní Martou Čížkovou. Na druhou stranu je
naší milou a radostnou povinností přivítat čtyři nové občánky. Michaela Faltýnka,
Viktorii Unatényi, Davida Buchtu a Lukáše Zitu. Přejeme jak dětem, tak i jejich
rodičům všechno dobré a hlavně pevné zdraví.
V posledním zpravodaji jsme vás informovali o obdržení dotace 190 000,-Kč na
pořízení vozidla pro SDH. Po dlouhém vybírání se nakonec koupilo devítimístné
vozidlo Ford Tourneo Custom 2,2 TDCi za 428 046,-Kč. Věříme, že členové SDH se
budou o svěřenou techniku svědomitě starat a bude jim sloužit dlouhé roky.
Na základě připomínek občanů k nedostatečnému osvětlení chodníku k budově na
hřišti, jsme se rozhodli tuto situaci vyřešit. Po důkladném zvážení možných variant
jsme vybrali moderní LED svítidla napájená solární energií. Dodávku včetně montáže
provedla firma JD ROZHLASY za částku 100 912,-Kč. Za zmínku jistě stojí i možnost
dobíjení mobilního telefonu, nebo jiného podobného zařízení. Za tímto účelem je na
prvním sloupu u budovy instalováno odpovídající připojení.
S potěšením musíme konstatovat, že personální změna pedagogických pracovníků v
naší mateřské škole neměla ani v nejmenším vliv na kvalitu péče o děti, které MŠ
navštěvují. Podle reakcí dětí i jejich rodičů je přístup pracovníků k dětem i k potřebám
rodičů na stejné úrovni, jak tomu bylo v minulosti. Na základě požadavků rodičů došlo
také k prodloužení provozní doby MŠ do 16:00 hodin. Přejeme dětem i zaměstnancům
MŠ ať se jim ve školce líbí a daří se jim jejich společná práce.
Ještě tu máme pár slov k probíhajícímu schvalování územního plánu. Po prvním
opakovaném veřejném projednání byly opět podány připomínky a námitky k
navrhovanému řešení. Tyto námitky byly znovu do koncepce územního plánu
zapracovány a územní plán je připraven pro druhé opakované veřejné projednání, které
proběhne někdy v první polovině měsíce ledna roku 2019. Byli bychom velmi rádi,
kdyby se územní plán podařilo konečně schválit a my se mohli posunout kupředu.
Všechno bude záviset na postoji zainteresovaných občanů.
V roce 2019 nás čeká opět několik zásadních věcí, které bychom chtěli udělat. Předně
již zmíněné schválení územního plánu, na němž závisejí další plánované aktivity. Pro
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nadcházející období jsou vypsány zajímavé dotační tituly, například na opravu
veřejných budov. Konkrétně o tuto dotaci chceme požádat a využít jí pro opravu fasády
budovy MŠ a vybudování využitelného podkroví. Další dotační titul, kterého bychom
chtěli využít je na opravu infrastruktury. Tady nás čeká rekonstrukce povrchu uličky
ve vrbí kolem domu pana Mračka. V plánu máme také opravu dláždění před kaplí a
realizaci nové výsadby před hřbitovem. V neposlední řadě se chceme věnovat přípravě
projektové dokumentace na výstavbu kanalizace, která bude zakončena čistírnou
odpadních vod. Mimo výše uvedené se budeme jako každý rok věnovat běžným
opravám a údržbě obecního majetku.
Nezbývá, než Vám popřát mnoho úspěchů a zdraví v nadcházejícím roce a zároveň
popřát nám všem, aby se objevilo co nejméně překážek při naplňování našich plánů,
protože co si budeme povídat, ony se vždy nějaké najdou a není jich málo.
Petr Cetkovský

Eywan
Sedmiboj
Sobota 15. září se pro
milovníky sportu a pohybu
vůbec stala dnem vyvoleným.
Po dlouhých dvou letech čekání
se
ivaňské
hřiště
opět
proměnilo v arénu atletiky. Dva
roky, po které nám počasí
nepřálo a atletické klání se
tudíž
nekonalo,
poskytlo
zapáleným sportovcům víc než
dostatek času pro trénink a
přípravu na tuto vrcholnou
sportovní událost. Předvedené
výkony také jasně ukázaly, že
doba věnovaná tréninku přinesla své ovoce. Na druhou stranu musíme konstatovat, že
vynucená pauza se pravděpodobně podepsala na poněkud nižším počtu závodníků.
Dohromady ve všech vypsaných kategoriích bylo přihlášeno 56 borců. Více než
potěšitelné pro nás všechny bylo, že žádná z kategorií nezůstala neobsazena. Stejně
jako při posledním ročníku jsme dobu potřebnou pro spočítání výsledků, vyplnili
soutěžemi o pohár starosty obce pro děti i dospělé. Krátce po páté hodině, přistoupila
komise k vyhlašování výsledků a ocenění výherců. Všichni borci, ať už byli na stupních
vítězů či nikoli, se nechali zcela unést soutěžní atmosférou a navzájem si porovnávali
dosažené výsledky. Sportovní odpoledne i přes nižší účast dopadlo na výbornou.
Nadšení a radost na tvářích, především dětí, nás opět přesvědčili, že pořádání
sedmiboje má smysl, a tak se už teď těšíme zase za rok na setkání s vámi všemi.
Petr Cetkovský
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Čertovský rej a zpívání u stromečku
Jsem moc ráda, že se nás při nácviku na čertovský rej sešlo tolik. Na prvním setkání,
které proběhlo na obecním úřadě se sešlo hned dvacet dětí. Všechny děti se těšily, jak
se převléknou za pohádkové bytosti, a to za čerty. Vždyť je krásné, vidět je
v pohádkách, ale ještě lepší je si je užít na vlastní kůži. Děti se při nácviku nejprve
trochu styděly, ale jak samy vymýšlely různé pohyby na písničky, stud opadl a
čertovský rej byl na světě.
V neděli 3. prosince to začalo. Bylo zima a přípravy byly v plném proudu. Nastavit
světla, nanosit stoly, naladit aparaturu,
uvařit čaj a dobrý svařák, ohřát
párečky, nachystat dílničky, kaprům
vodu do vaničky, místo pro Ježíškovu
poštu, rychle stihnout s dětmi
poslední zkoušku čertovského reje a
jít se převléknout. Ten den zkrátka
bylo některým lidem hodně teplo, aby
vše proběhlo pohádkově.
Děti z MŠ se na chvilku také
proměnily za čertíky, na pódiu
zazpívaly
několik
čertovských,
mikulášských či vánočních písniček a
moc se těšily na příchod Mikuláše a
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rozsvícení stromečku. Nejdříve se
ale musely schovat rodičům do
náruče, protože začal čertovský rej.
Trochu se bát je přece zdravé.
Některé děti se těšily na dovádění
kolem ohňů, některé na dárek od
Mikuláše, někdo se nemohl dočkat,
až se rozsvítí stromeček a někdo si
zkusil pohladit kapra ve vaničce.
Zkrátka každý si na této akci našel
něco krásného. Děkuji všem dětem,
které se zúčastnily a příští rok
budeme rádi, když se k nám přidají
další čertíci.
Poděkování patří těmto čertíkům: Daneček S., Pavlík a Adam V., Adámek G., Pavel
C., Jiří C., Jana C., Kristýna C., Petra C., Markéta H., Diana V., Patricie F., Sandra F.,
Markéta N., Kristýna S., Eliška S., Viktorie S., Monika Š., Martina Š., Jana G.,
Blanička G. a také všem, kteří se na této akci podíleli.
Za všechny členy Eywanu vám přeje hodně zdraví a úspěchů v roce 2019.
Hana Cetkovská
MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI
Viktorka Smolková
Mikuláš, Čert a Anděl z Ivaně,
dávají dětem balíčky do dlaně.
Lucifer s řetězem a vidlemi řádí
a malí čertíci za ním pádí.
*
Čerti u nás obvykle přijíždí na pekelném stroji,
jsou černí, že i dospěláci se jich bojí!
Letos ale měli v pekle poruchu
a přiběhli za Luciferem po suchu.
*
Když stromeček ještě nebyl rozsvícený,
každý chlapeček byl rozjívený.
Až stromeček rozsvítili,
Mikuláš s Anděly si na nás posvítili.
*
Slibovali jsme, že budeme hodní,
uklízet a učit se začneme den po dni!!!
Nejhodnější děti jsou proto v naší Ivani,
čerti tak mají prázdný pytel a jsou nahraní!!!
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MŠ Ivaň
Zahájení školního roku 2018/2019
Rok 2018, především jeho druhá polovina, přinesla pro Mateřskou školu Ivaň mnoho
změn. Nový školní rok 2018/2019 jsme započaly v pondělí 3. září téměř kompletně v
novém osazenstvu, paní ředitelka Mgr. Hana Cetkovská, paní učitelka Bc. Martina
Ticháčková a chůva Marcela Grézová. Spolehlivá a pracovitá provozní pracovnice
paní Kuptíková pokračuje z předešlých let. Do mateřské školy bude docházet 24 dětí.
Nastoupilo osm malých
"nových" dětí, které si
teprve na prostředí
mateřské školy budou
postupně zvykat. Děti
se dobře adaptovaly,
začátek roku se obešel
téměř bez slziček a z
oken byl často slyšet
zpěv, křik a smích.
Dle mého názoru jsme
vytvořily v mateřské
škole
pohodovou
atmosféru, a to nejen
kolegiální, ale především ve vztahu s dětmi. Podzim se nesl v duchu přírody, procházek
a pobytu venku, poznávaly jsme podzimní zvířátka, plodiny i rozmary počasí. Bližší
seznámení s rodiči při krásném a slunném dni proběhlo na drakiádě. Po pouštění draků
na poli za hřbitovem se účastníci přemístili na dvůr mateřské školy, kde probíhaly hry,
herní aktivity a opékání buřtů. Velmi hezky jsme se rozloučili s podzimem
připomenutím tradice Sv. Martina. „Oranžový den“ i celý týden se nesl v duchu
zdobení dýní, výroby lucerniček a ozdob z přírodnin. Vyvrcholením byl lampiónový
průvod se Sv. Martinem na koni a velmi hezké rozloučení podzimu a předání vlády
zimě. Ke kapličce jsme
došli po vyzdobené a
nasvícené cestě. Děti ze
školky
přednesly
básničky
a zazpívaly,
byly
moc
šikovné.
Děkujeme všem, kteří na
akci
napekli
mnoho
dobrot.
Velmi příjemná byla i dvě
kreativní odpoledne, kde
si děti s rodiči tvořili
svícen z keramiky. Dny
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se krátily, podzim pomalu končil a konalo se tradiční posezení seniorů. Při kávě a čaji
si mohli vyslechnout nejen naše šikovné děti z mateřské školy, ale také děti ze
Základních uměleckých škol v Tovačově a v Klenovicích. Blížil se pomalu vánoční
čas, celá mateřská škola se oděla do svátečního, děti kreslily, tvořily, zpívaly,
přednášely a své nadání předvedly jak na čertovském reji, tak i na vánoční besídce.
S dětmi jsme také vyjely
na první divadelní
představení v tomto
školním roce do Němčic
na Hané. Nejprve jsme
si ve školce zopakovaly
pravidla bezpečnosti při
cestování
dopravním
prostředkem
a
popovídaly si o chování
v
divadle.
Téma
divadelního představení
„Hrajeme si s pohádkou“
bylo právě pro nás. Program byl sestavený z písniček z pohádek, které děti znaly. I
nejmenší děti zpívaly, odpovídaly na dotazy moderátora pořadu a nakonec jsme si i
zatančily pod pódiem. Aby ne, když jsme seděly hned v první řadě. Od září jsme jely
na čtyři divadelní představení. Děti se na cestu autobusem vždy moc těší. Je to pro nás
takový malý výlet za kulturou, poznáním a příjemným prožitkem. Musíme děti moc
pochválit, že se při představení umí hezky chovat a společenská pravidla, která se
hravou formou učíme v mateřské škole, umí uplatnit i v praxi.
Užíváme si čas s dětmi naplno a velmi nás to baví, myslím, že spokojenost je
oboustranná. Děti přichází a odchází s úsměvem. Ale pozor, školka není jen o zábavě
a hraní, také procvičujeme jazýčky a spolupracujeme s panem logopedem z Prostějova.
Snažíme se napomoci
malým školáčkům při
formování
správné
výslovnosti, která je pro
nástup do školy velmi
důležitá. Také dbáme na
správný úchop psacího
náčiní, rozvoj jemné a
hrubé
motoriky
a
grafomotoriky. Nebylo
toho málo, co jsme
během té doby stihly.
Děti získaly nové
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poznatky, zkušenosti a dovednosti a pomáháme jim si své znalosti utřídit. Čtyři měsíce
utekly jako voda a byly velmi pestré a zajímavé. Už teď máme v hlavě plno nápadů na
akce, tvoření, hry a mnoho jiného. Chceme moc poděkovat všem rodičům za
spolupráci s mateřskou školou, obecnímu úřadu a spolkům Eywan, Hasičům a
Myslivcům za podporu. Těšíme se, co nového a zajímavého nás čeká v dalším
kalendářním roce. Přejeme všem dětem, rodičům a spoluobčanům hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce 2019.
Hana Cetkovská a Martina Ticháčková
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Okénko do historie obce Ivaň
Škola v Ivani

pokračování

V březnu bylo nařízeno c.k. školním hejtmanstvím aby školní
mládež co nejvíce pomáhala při práci na polích. Bylo dovoleno podle
potřeby zkrátit nebo předčasně ukončit školní rok. V dubnu bylo
nařízeno očkování dětí proti neštovicím a vyzváni byli k očkování i
ostatní občané v obci. Pro nedostatek učitelů jsou žádáni kandidáti
učitelství abiturienti-(tky) a učitelé na odpočinku kteří by chtěli
v r.1915-16 vyučovat. Ve školním roce 1915–16 zapsáno150 žáků,
144 navštěvuje zdejší školu, 5 chodí do školy v jiném obvodu a jedna žačka (slepá) je
osvobozena od
návštěvy školy. Vydáno bylo nařízení k prozkoumání žákovských knihoven a knihy
závadného obsahu byly z knihoven vyloučeny. Pro závadnost byly vyloučeny čítanky
a zavedeny nové. Také byly vyloučeny ze škol mnohé zpěvníky pro závadný obsah.
Při každém úspěchů vojsk monarchie se na škole konala slavnost a nařízeno, by žákům
bylo vysvětleno jak důležitá je to událost pro říši. Výnosem c.k. zem. škol. rady
nařízeno, aby školní mládež za dozoru učitelstva pilně vypomáhala při sklizni obilí, a
učitelé v době prázdnin prováděli všeobecně prospěšné práce a dozírali na mládež
mravně ohroženou válečnými poměry. Školní děti se účastnili zádušních bohoslužeb
za zemřelého Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. který dne 21.listopadu
1916 v 9 hodin večer v zámku Schonbrunu zemřel.
Císař Karel I. nastoupil vládu 21.listopadu 1916. Pro sklizeň brambor byly děti
osvobozeny od docházky do školy. V prosinci téhož roku byly přibrány děti k přebírání
namrzlých brambor. Byl vydán výnos k šetření obuví. V lednu bylo povoleno přerušit
vyučování pro nedostatek uhlí. Vyučování muselo být později nahrazeno. Na jaře bylo
nařízeno přibrat školní mládež pro polní práce. Byl vydán výnos k pěstování zeleniny,
a děti přibrány k pěstování cukrovky. Pro chudobné ženy a děti byla v provedena sbírka
obuvi. Učitelé se o prázdninách mohli vzdálit ze svého působiště, ale museli nahlásit
svůj pobyt. Školní děti byly přizvány ke sklizni máku. Tak jedno nařízení stíhalo druhé.
V některých školách se v zimě nevyučovalo pro nedostatek uhlí. Škola v Ivani byla
uhlím pro tuto zimu zásobena.
Ve školním roce 1917-18 navštěvovalo zdejší školu 146 žáků a 6 žáků chodilo do
měšťanské školy v Tovačově. Náboženství vyučoval P .Josef Polášek farář
v Tovačově. Školní mládež vypomáhala při všeobecné sbírce v obci pro válečné účely.
Bylo nařízeno co nejvíce šetřit s topivem. Školním úřadům byl přidělován petrolej, ale
vyučování ženské ruční práce nebylo možné pro nedostatek materiálu. Pro nedostatek
topiva bylo vyučování na zdejší škole přerušeno od počátku ledna do
13.března.Vyučování bylo nahrazováno odpoledním o1 hodinu, a v prázdniny do
31.července. Školní mládež se podílela na hubení škůdců na ovocných stromech.
Školní rok 1918 se započal 16.září službami Božími v Tovačově. Pro ruční ženské
9

Ročník 12

3/2018

práce bylo přiděleno zdejší škole 20 přadének příze v ceně 22,40K. V říjnu vypukla
chřipka a zameškané vyučování muselo být nahrazeno. Pro školní rok 1918-19 byly
ponechány tytéž učebnice jako v roce minulém. Obcím bylo nařízeno aby zbytek uhlí
určeného pro výmlaty obilí byl přidělen škole proto, že byla veliká nouze o uhlí.
Přišel tolik očekávaný konec světové války. Národ československý vyhlásil 28.října
1918 samostatnost a vše tonulo v národních barvách. Ve škole byl dětem důkladně
vysvětlen význam tohoto velkého historického okamžiku aby se jim trvale vštípil
v paměť. Slavnost jmenin J. Veličenstva odpadla a bylo normální vyučování. Ale v den
výročí bitvy na Bílé Hoře se děti svátečně oblečené sešly ve II. třídě a učitel vysvětlil
žákům velký význam nabyté svobody pro náš národ a hymnou Kde domov můj byla
slavnost ukončena. Bylo povoleno používat zase staré čítanky které byly za války pro
obsah národního ducha úplně vyloučeny. V prosinci bylo vydáno přísné nařízení pro
nedbalou školní docházku. Náboženské úkony byly prohlášeny jak pro učitele tak pro
žáky za dobrovolné. Děti české národnosti mohli
přestoupit během roku ze škol
německých na české školy. Učitelé-vojáci byli vojenské služby zproštěni aby mohli
vyučovat. Z nařízení okresního hejtmanství byly odstraněny odznaky bývalého státu.
Německý jazyk prohlášen na českých ústavech za nepovinný. V lednu 1919 byly
vydány nové blankety na školní zprávy (vysvědčení) s podtiskem československého
státu. Ve školním roce 1918-19 bylo v I. třídě 47 žáků, v II. třídě 77 žáků, celkem 124
žáků; jeden žák slabomyslný byl od návštěvy školy osvobozen (v roce 1920 zemřel).
Všichni žáci byli náboženství katolického. Do měšťanských škol v Tovačově chodilo
16 žáků. Obec nařídila, že školní říšský prapor se má upotřebit k čištění oken.
V prosinci složili učitelé při okresní konferenci slib věrnosti republice. Pro žákovskou
knihovnu bylo při kruhovém honě vybráno168 Kč. a přikoupeno 34 knih z peněz
věnovaných zdejším střeleckým spolkem. Ve třídách byly zavěšeny obrazy presidenta
Masaryka. Při opravě bleskosvodu na školní budově bylo dohodnuto přidat na střechu
ještě jednu tyč.(1920)
Výnosem zemské školní rady byly zrušeny žákům úlevy v návštěvě školy počínaje
školním rokem 1921-22. V březnu byla objednána pro výuku mapa Československé
republiky. Od 1.ledna 1921 byly učitelům vypláceny platy na základě propočítání let.
Od 1.září 1921 byl výnosem ministerstva vyučování a osvěty stanoven počátek
školního roku vždy dnem 1.záři
Pro Československý červený kříž bylo na zdejší škole zhotoveno 10 košil a 12 spodků
pro ruské děti. Školní děti sehrály hru Zlatá husa. Ve školním roce 1921-22 bylo v I.
třídě 52 žáků, ve II. třídě 57žáků, celkem 109, z toho 60 chlapců, a 49 děvčat. Do
občanských škol chodilo
v Tovačově 11chlapců a 5 děvčat. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze
dne 8.června 1922 bylo nařízeno, aby na školních budovách byla ve dnech národních
svátků vyvěšena státní vlajka. V únoru bylo u zdejších rolníků umístěno 5 ruských
chlapců z míst sužovaných hladem a nemocemi, kteří navštěvovali zdejší školu. Byli
pravoslavného náboženství, a okresní školní výbor vyslovil uznání rolníkům kteří se o
svěřené děti svědomitě starají.
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Ministerstvo školství a národní osvěty zrušilo následné svátky: 2.únor, 25.březen a
8.září. V tyto dny bylo ve škole normální vyučování. Chybělo však dosti velké procento
žáků ve vyučování. To proto, že lidé s náboženských důvodů děti do školy neposlali.
Jednalo se o svátky církevní.( Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, zvěstování Páně,
a Narození Pany Marie) Pro školu jsou zakoupeny dva vlastenecké obrazy Tvůrcové
republiky a Lípa svobody oba obrazy byly umístěny ve třídách. Z výtěžku Dětského
dne darovala Okresní péče o mládež v Kojetíně pro zdejší chudobné žáky 2 páry
dětských bot. V březnu pak darovala okr. péče o mládež v Kojetíně pro chudobné žáky
3 páry bot, 2 páry punčoch, 1 kabát, 1 kalhoty, a 1 dívčí plášť. Dne 29.července1923
odjel do Ruska žák Ivan Tokarev umístěný u pana Jana Krátkého. Hospodář ho na
cestu dobře zaopatřil prádlem, šatstvem, obuví a jídlem, protože měli chlapce rádi. Na
oslavu 28.října sehrály školní děti divadelní hru Kněžna Kazi. V listopadu darovali
střelci (myslivci) škole 105 Kč, na zakoupení školních potřeb pro chudé žáky. Zdejší
rolník p. František Sigmund daroval zdejší škole Hájkovo patentní počítadlo v ceně
450 Kč, za což mu správce školy vyslovil srdečný dík
V prosinci se vyskytla ve vesnici mezi školní mládeží spála. Po každém výskytu byla
ta která třída vždy 8 dní uzavřena. Nakonec musely být obě třídy důkladně
dezinfikovány a
zameškané vyučování nahrazeno rozšířeným odpoledním
vyučováním. V březnu onemocněla ještě jedna žačka a byla odvezena do klášterní
nemocnice v Tovačově. Spála se vyskytla v lehké formě a žádný případ neskončil
smrtí. Byly případy, že rodiče ani lékaře nevolaly a děti již čtvrtý den po vyrážce
pobíhaly po vsi a přicházely do styku se zdravými dětmi, které nakazily. K zamezení
takovémuto způsobu šíření nákazy vykonal obvodní lékař v podezřelých domech
prohlídku a učinil zdravotní opatření. Řídící učitel František Vaňek dovršil dne
1.března 1924 35letou učitelskou službu. Při oslavě 60letého trvání Občanské záložny
v Tovačově, tato darovala zdejší škole 500 Kč na zakoupení knih pro žákovskou
knihovnu. Správce školy za dar upřímně poděkoval. Dne 23.června se žáci zdejší školy
účastnili uvítání pana prezidenta Masaryka na nádraží v Kojetíně. Vlak pomalou jízdou
projel a žáci měli ohromnou radost, že Tatíčka uviděli. V měsíci říjnu se žák zdejší
školy Ivan Mojsejev vrátil domů do Ruska. Od měsíce listopadu se na škole zavedlo
spoření školní mládeže na společnou knížku u Obecní záložny Tovačově. Vybíralo se
od žáků každé pondělí a knihu vedl učitel František Vaculík. O spoření se dávala
každého čtvrt roku zpráva okr. škol. výboru v Přerově. Od listopadu 1924 do června
1925 žáci uspořili 2 904,15 Kč. Úspory sloužily k úhradám na školní vlastivědné
výlety. Někteří majetnější žáci si spořili na své vlastní střádankové knížky.
Zemská školní rada v Brně ohodnotila byt řídícího učitele v Ivani na 360 Kč, a školní
pozemek na 100 Kč ročně. Tyto obnosy byly řídícímu učiteli sráženy s platu služného.
Ve školním roce 1924-25 bylo v I. třídě 26 žáků a ve II. třídě 64 žáků celkem 90, s toho
bylo 46 chlapců a 44 děvčat. Do škol v Tovačově chodilo 7 žáků a 1 žák navštěvoval
gymnázium v Kroměříži. „Od března neposílá paní Emílie Majarová své dítě
Františka Majara žáka I. třídy do školy. Ona prý neuznává státních zákonů. Byla za to
každého měsíce udána, a trestána vězením. Obec ale není ochotná odebrat Emilii
Majarové dítě a dát je na vychování“.
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Místní školní rada pojistila všechny žáky školy pro případ úrazu u Čechoslávie se
závazkem na pět roků. Na uctění památky zemřelého rolníka p. Aloise Vávry darovala
vdova paní Kateřina Vávrová na věcné potřeby žáků 100 Kč. K témuž účelu darovalo
sdružení zemědělců v Ivani místní škole 50 Kč. Okr. péče o mládež darovala 3 páry
bot, a Občanská záložna v Tovačově 40 Kč. pro chudé žáky.
Inspekce zdejší školy konaná 11.března uvádí, že školní kázeň v obou třídách je velmi
dobrá, a také výsledky výchovné a vyučovací jsou velmi dobré. Na pomník presidenta
T.G. Masaryka v Hodoníně zaslali žáci 43,20 Kč. V květnu darovala paní Kateřina
Vávrová, rolnice v Ivani 200 Kč na potřeby pro chudobné žáky školy. V tomto roce se
do Ruska vrátil žák zdejší školy Nikolaj Jelizarov. Ivaňská omladina darovala ze
slavnosti Hanácká dožatá pro chudé žáky zdejší školy na věcné potřeby 60,85 Kč. Okr.
péče o mládež darovaly pro chudobné žáky 3 páry bot.
Od 1.listopadu 1926 se na zkoušku do konce února začalo s dopoledním vyučováním
od půl deváté hodiny ranní. Odpolední vyučování začínalo jako obvykle. Dne 17.ledna
1927 se ale dopolední vyučování vrátilo zase na 8. hodinu ranní. Pan Schvab lékárník
v Tovačově daroval zdejší škole 6 vycpaných ptáků. Pan František Sigmund rolník
v Ivani daroval škole názorovou násobilku z lepenky. Velkým zážitkem pro žáky
zdejší školy byla návštěva zoologické zahrady - (zvěřince), při cirkuse pana Karla
Kludského který byl právě v Prostějově. V únoru byla v celé obci chřipka a přesto, že
ve škole chybělo mnoho žáků vyučování přerušeno nebylo. V květnu pak mnoho žáků
onemocnělo spalničkami ale vyučování také nebylo přerušeno. Zdejší omladina
darovala ze zábavy pro chudé žáky na věcné potřeby 100 Kč, Občanská záložna 40 Kč,
a okr. péče o mládež v Kojetíně 2 páry bot pro chudé žáky. Pan Valoušek stavitel
v Prostějově daroval 100 Kč pro chudé žáky a zdejší omladina ze zábavy dalších 40
Kč, okr. osvětová komise s přednášky darovala k témuž účelu 20,30 Kč. Pan František
Florián úředník finančního ředitelství v Bratislavě daroval zdejší škole památnou prsť
s bojiště u Zborova. Ve školním roce 1927-28 bylo v I. třídě 39 žáků, ve II. třídě 30
žáků, celkem 69, z toho bylo 31 chlapců 38 dívek. Do škol v Tovačově chodilo 19 žáků
a 1 žák chodil na střední školu. Jeden žák byl bez vyznání, ostatních 68 náboženství
římskokatolického. Na školní budově byly většinou o prázdninách prováděny různé
úpravy a opravy, jakož i doplňováno vybavení tříd. Na pokyn školního výboru bylo
odstraněno již částečně prohnilé tělocvičné nářadí se školního dvora, ale nové se již
nepořizovalo. O prázdninách roku 1928 byly podlahy v obou třídách napuštěny olejem,
a do II .třídy byly pořízeny všechny lavice nové. Ještě do konce roku byla do obou tříd
zakoupena nová kamna a také do I. třídy nové lavice. Žáci byli upozorněni aby si do
školy nosili přezůvky, zvláště pak za nepříznivého počasí. Také do školní kuchyně bylo
přikoupeno nové náčiní pro potřeby
žákyň. Místní školní rada všechny tyto potřeby žákyň pro výuku vaření hradila se svého
rozpočtu. Pro odběr zboží od řezníka a obchodníka byly pro školní kuchyň vydány
zápisné knížky. Pro školu byl zakoupen také nový šicí stroj. V sokolovně byla
pořádána na oslavu 10.let trvání naší republiky školní slavnost. O významu k tomuto
dni promluvil řídící učitel zdejší školy. Jako jubilejní dar pro zdejší chudé žáky
darovala Občanská záložna v Tovačově 300 Kč. Dětem byly nakoupeny potřebné části
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oděvů. Okresní péče o mládež darovala pro chudé žáky 2 páry bot. Pro nedostatek uhlí
bylo vyučování přerušeno od 25.února do 4.března. Zakoupeny byly učební pomůcky
pro měřictví a fyziku, celkem 6 kusů. Před školní budovu byl navezen štěrk a zasypán
drobným pískem a okolí upraveno.
Obec darovala místní škole nově zařízenou školní zahrádku (dnes jasanový lesík u
svodnice). Věnovací listinu podepsala školní rada. Ta také povolila sousedovi
Bohumilu Vránovi stavbu stodoly na hranicích školní zahrady za školou. Žáci II. třídy
uskutečnili se svým učitelem poučný výlet na Helfštýn.
Školní kronika Ivaň, založil Jan Rada r.1872.
Jiří Volec

SDH IVAŇ
Září nám začalo koupí nového hasičského auta, za velkého přispětí
OÚ Ivaň a dotací od Olomouckého kraje. Koupili jsme auto značky
Ford Custon devítimístné. V tomto měsíci se konaly hasičské závody
v Obědkovicích na novém závodišti, kde naši muži získali 2. místo
v hasičském útoku.
Na žádost občanů jsme uspořádali 6. 10. 2018 sběr železného šrotu.
Zapůjčeným traktorem s vlečkou ze ZD Klenovice n/H jsme po obci
nasbírali 5170 kg železného šrotu. Všem občanům děkujeme. 27. 10. se uskutečnila
brigáda v hasičské zbrojnici. Úklid hadic, kontrola inventáře a údržba mašiny po
sezóně.
Jako každý rok jsme pořádali Mikulášské závody, které se konaly 8. 12. na hřišti TJ
Sokol Ivaň. Dorazilo 9 družstev z toho 4 družstva žen a 5 družstev mužů. Zápolilo se
v netradičním hasičském útoku na sklopné terče. Trať byla bez základny, vybíhalo se
z leva a proudaři než šli stříkat na terč, museli namalovat obrázek. Zároveň proběhla
sbírka na psí útulek v Čechách pod
Kosířem. Zúčastněná družstva a
občané Ivaně dovezli granule a jiné
věcné i peněžní dary. Vybralo se
přes 6000 Kč. Počasí nám vyšlo,
mohli jsme se také zahřát kyselicí,
svařákem a jinými dobrotami.
14. 9. a 14. 12. nás OÚ Ivaň tedy pan
starosta požádal o dozor u pálení
hromady listí a větví. Od 8:00h ráno
bratr Miloš Martina dohlížel na
shoření a dohoření velké hromady.
15. 12. se konala Výroční schůze
SDH Ivaň v sále budovy školky.
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Předaly se vyznamenání těmto hasičům: čestné uznání sboru Heleně Lepičové a
Adamu Velímovi za nezištnou a obětavou práci, čestné uznání okresního sboru hasičů
Prostějov Jarmile Křesťanové a Petře Kuptíkové za příkladnou a obětavou práci
v hasičském hnutí, stuha za věrnost 30 let u sboru Zdeňku Žalákovi, stuha za věrnost
50 let Jiřímu Volcovi.
Závěrem bych chtěla Všem popřát zdraví a štěstí do nového roku 2019.
Petra Kuptíková

Myslivecký spolek Ivaň
Vážení spoluobčané, přátelé
přírody, v následujících
řádcích bych rád stručně
shrnul
letošní
práci
Mysliveckého spolku v
Ivani. Tak jako každý rok
jsme jaro přivítali sběrem
odpadků v celém ivaňském
revíru. Této činnosti je třeba
věnovat pozornost a nebýt
vůči pohozeným odpadkům
v naší přírodě lhostejní.
Chtěl bych proto na Vás,
drazí spoluobčané, apelovat,
pokud na nějaké odpadky narazíte při procházkách okolo naší
vesnice, a máte tu možnost, vezměte je do vesnice do
kontejneru. Další naší tradiční celoroční činností bylo
udržování
areálu
brokové
střelnice,
na které
jsme
uspořádali
dva závody – v červnu a září. Nutno
poznamenat, že se naše závody ve
sportovní brokové střelbě těší velké
oblibě. Každého závodu se účastní
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přes 50 střelců a vždy se objevují noví závodníci i fanoušci. V péči o zvěř byl pro nás
rok 2018 náročnější. Díky velmi suchému počasí jsme do honitby instalovali 6
napajedel, které jsme celé léto zásobovali vodou. Krmení v období nouze bylo
samozřejmostí. Dalším velmi významným počinem letošního roku byla výsadba aleje
stromů mezi poli nad střelnicí. Na podzim bylo vysazeno celkem 300 dubů, třešní a
jeřabin. Záměrem je vytvoření biokoridoru, který pomůže zvýšit rozmanitost naší
velmi intenzivně využívané zemědělské krajiny a tím zlepšit podmínky pro život
drobné zvěře, která je v útlumu. Zvěři srnčí se naopak v naší honitbě daří velmi dobře.
V tvorbě dalších biokoridorů budeme pokračovat. Letos jsme uspořádali pouze dva
malé hony místo tří. Hony bereme jako významnou společenskou událost. Ulovili jsme
symbolicky pouze několik kusů drobné zvěře, načež na 60% plochy naší honitby jsme
nelovili drobnou zvěř vůbec. Chci velmi poděkovat všem našim členům, jejich rodinám
a kamarádům, kteří nám pomáhali. Pokud Vás zajímá problematika ivaňské myslivosti
více, navštivte naši Výroční mysliveckou schůzi, která se bude konat tradičně druhou
únorovou neděli. Do roku 2019 Vám MS Ivaň přeje spoustu zdraví, štěstí a příjemných
chvil třeba právě v přírodě okolo naší vesnice.
Ing. Petr Svačina Ph.D

Životní jubilea
Měsíc září
Poláchová Anna
Páleníková Věra
Navrátilová Věra

75 let
70 let
70 let

Měsíc říjen
Student Jan
Hudcová Helena
Jindra Josef

80 let
80 let
70 let

Měsíc listopad
Soušková Alžběta
Změlík Josef

89 let
80 let

Měsíc prosinec
Bělková Milada
Smolka Zdeněk

86 let
70 let

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