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Slovo zastupitelů
Vážení spoluobčané máme za sebou téměř polovinu roku
2019. Od začátku roku jsme začali intenzivně pracovat na
plánech, se kterými jsme vás seznamovali v minulém čísle
zpravodaje. Předně chci poděkovat zastupitelům a všem
zainteresovaným osobám za to, že se nám po více než třech
letech jednání konečně podařilo schválit nový územní plán.
Schválení ÚP proběhlo na zasedání zastupitelstva dne
29.3.2019 pod číslem usnesení 5/2/2019. ÚP je vám
k dispozici na obecním úřadě a následně bude také
v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách obce. Zatím ještě není zcela
jasná „anonymizace“ dat. To znamená, jaká osobní data, která se v průběhu
projednávání ÚP zpracovávala mohou být ve volně dostupném ÚP uvedena. Jen na
okraj dodávám, že ÚP je komplexní dokument, který popisuje stávající stav a zároveň
určuje obecná pravidla pro další rozvoj předmětného území. To znamená, že neřeší a
ani nemůže řešit situaci jednotlivých parcel a nemovitostí.
V posledním čísle jsem zmiňoval dotační tituly, na které jsme podávali žádosti. Podle
dostupných informací (smlouvy ještě nejsou podepsané) jsme byli ze 100% úspěšní se
žádostmi na Olomoucký kraj. To znamená, že nám byla přiznána jak dotace na opravu
uličky ve výši 315 000,-Kč, tak dotace na pořízení projektové dokumentace na
kanalizaci ve výši 250 000,-Kč. Tady mi dovolte malou poznámku. Projektová
dokumentace na kanalizaci se bude skládat ze dvou částí. První z nich bude
dokumentace pro územní rozhodnutí, ta bude stát cca 500 000,-Kč a měla by být hotova
do konce letošního roku. Následovat bude vydání územního rozhodnutí. Poté
přistoupíme k zadání zpracování dokumentace pro stavební povolení. Tato část bude o
něco levnější a bude se zpracovávat tak, aby odpovídala požadavkům případného
dotačního titulu. Výsledky rozdělení dotací z MMR ještě nejsou známé, takže prozatím
nemohu sdělit, jestli jsme s žádostí na opravu budovy MŠ byli úspěšní či nikoliv. Pro
úklid na obci jsme žádali úřad práce o dotovaná pracovní místa. Podle nových
podmínek úřad práce podporuje pouze jedno místo, a to jen na dobu pěti měsíců. Přesto
jsme této možnosti využili a do 31.8.2019 zaměstnáváme “přes úřad práce“ paní
Martinu Freyovou.
Ještě v zimních měsících jsme se pustili do úpravy hřbitova. Firma pana Antonína
Ambrose, IČO:75670291 z Holešova se postarala o ořez stromů v areálu hřbitova a u
autobusové točny. Tyto práce stály 49 100,-Kč. Novou výsadbu před hřbitovem
provádí pan Josef Dostál, IČ:64962351 z Kralic na Hané. Dosud provedené práce nás
přišly na 47 444,- Kč. Na podzim ještě budou do založeného trávníku vsazeny
cibuloviny cca 3500 ks.
Pro podporu a rozšíření zeleně, vysadili letos na jaře zaměstnanci obce 80 nových
stromů. Dvacet vzrostlých sazenic (švestky a břízy) plus šedesát chrániček nám dodal
za 13 104,-Kč pan Josef Dostál. Velkou zásluhu na výsadbě mají pánové Jiří Fajstl a
Dušan Hudec. Touto cestou jim chci moc poděkovat za sehnání stovky odrostlých
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sazenic lip a dubů, a to za pouhých 2400,-Kč. Z tohoto množství vysázela obec 42 ks
a o zbytek se postaral Myslivecký spolek Ivaň. Zbývajících osmnáct stromků jsme měli
z vlastí produkce (jasany a vrby). Když k tomuto množství ještě přidáte novou výsadbu
před hřbitovem, tak zjistíte, že letos bylo na katastru obce vysázeno 137 mladých
stromků.
Samozřejmě jsme se nevěnovali jen zeleni. Jistě jste zaznamenali novou dlažbu kolem
kaple a kompletně nový povrch v uličce ve “Vrbí“. Výsledný estetický dojem
z opravené uličky poněkud kazí polorozpadlý dům na jejím konci, ale to už je v rukou
jeho majitelů. Obě tyto akce pro nás prováděla firma OLGERMA IČ:63490587 Dlažba
kolem kaple stála 139 504,-Kč a ulička 632 851,-Kč.
Ze stavebních prací v tomto roce ještě určitě chceme provést svedení dešťové vody
z cesty mezi domy pana Křesťana a pana Ječmínka. V této uličce byla v roce 2009
vybudována krásná nová vozovka s asfaltovým povrchem, ale jaksi se zapomnělo na
dešťovou vodu, která z této cesty stéká na pozemek a pod nemovitost pana Ječmínka.
Tento stav majiteli nemovitosti samozřejmě z pochopitelných důvodů nelíbí a podal na
obec žádost o nápravu situace.
Ještě se zbývá zmínit o plánované opravě fasády a úpravy podkroví na budově MŠ.
Tato akce je poměrně finančně náročná a z toho důvodu se bude realizovat pouze
v případě, že naše žádost o dotaci z MMR bude kladně vyřízena.
Mimo stavební práce jsme na začátku května nechali provést čištění zanešené
kanalizace. Jednalo se o úseky před autobusovou zastávkou a uličku k domu pana
Kuptíka o celkové délce 320 metrů. Čištění včetně monitoringu provedla firma
SEZAKO, IČ:25579703 a to za částku 44 700,- Kč. Podle těchto i dřívějších
kamerových průzkumů nás v budoucnu čeká ne jedna oprava na této svodové síti.
O dalším dění vás budeme informovat v příštím zpravodaji jehož vydání plánujeme na
září. Za zastupitelstvo obce vám přeji krásný zbytek jara a příjemně prožité letní
dovolené.
Petr Cetkovský

MŠ Ivaň
Nový kalendářní rok jsme s dětmi
přivítali přípravami koledy na tři krále a
zkusili si i malý průvod po vesnici
s korunami na hlavě a zpěvem.
Navštívili jsme několik sousedů v okolí
MŠ a dostali sladkou odměnu.
Následující týden jsme si ve školce
udělali hravý bílý den ve znamení zimy
a sněhu. Letos nám zima nadělila hodně
sněhu, takže si děti pořádně užily
sněhových radovánek.
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Alex s Robinkem nám do školky donesli krásné
krmítko od dědečka, které jsme s dostatkem
krmení pověsili na strom před školkou. Další
zásoby krmení jsme rozmístili i v zahrádce, aby
u nás žádní ptáčkové nestrádali. Nezapomněli
jsme ani na ostatní zvířátka, rodiče donesli

spoustu dobrot, které jsme naskládali
do vozíku a odvezli zvířátkům do
krmelce směrem k Tovačovu. Dětem
se tato pracovní vycházka velmi líbila
a jistě i zvířátkům, která si mohla
pochutnat na mrkvi, jablíčkách,
kukuřici a tvrdém pečivu. Cestou zpět jsme se projeli ve vozíku a hledali v trošce sněhu
stopy zvířátek.
V únoru by nikdo ve školce nenašel
děti, ale jen samé princezny, čaroděje,
zvířátka, šašky, policisty, vojáky a jiné
netradiční masky. Karnevalový rej
jsme si užili v malém na třídě a ve
velkém ve společenské místnosti spolu
s rodiči a prarodiči. Děkujeme za
dobrůtky na stole, které jste nám
přinesli a také za bohatou tombolu.
Každý vyhrál a děti si karneval velmi
užily. Pětice šašků nezahálela při
hrách, tanci, zpěvu, losování tomboly
ani v kuchyni. I jim patří velké díky.
Na karnevalový rej nám hezky navázal březnový projekt „Mami, tati – jaké je tvé
povolání?“ Děti se naučily rozumět
tomu, co rodiče v práci dělají i co
obnáší starost o domácnost i péče o
miminko. Zahráli jsme si na některá
povolání, splnili nespočet úkolů a
pracovních listů. Navštívilo nás také
pár rodičů, kteří nám své povolání
představili blíže. Velmi nás bavila
ukázka fotografování (paní Lehká),
stříhání pejsků (paní Dehnerová),
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exkurze do zemědělského družstva, kterou zprostředkovala paní Hájková nebo
návštěva hasiče za kterou vděčíme paní Kuptíkové. Musím také zmínit návštěvu
knihovny v Tovačově. Velmi milá paní knihovnice nám dávala hádanky, ukazovala
různé knihy, povídala o ilustrátorech knih a ukazovala netradiční knihy (zdobené,
vázané, gumové, se samolepkou, leporela aj…) Děti byly exkursí knihovny nadšené, a
i přes množství zážitků se chovaly tak, jak se na návštěvu knihovna sluší a patří.
Doufáme, že jsme je tímto motivovali a do budoucna budou knihy jejich velkými
kamarády ve světě fantazie a dobrodružství.
A dobrodružství děti čekalo i ve výukovém programu Ferdy Mravence, který pro nás
připravily členky ekocentra IRIS Prostějov.
Nejprve si s pomocí plyšáků děti rozdělily
zvířátka na savce, ptáky a hmyz. Ferda
Mravenec v podání jedné z lektorek popsal,
jak to u nich v mraveništi vypadá a chodí,
čím se živí. Pověděla jim o tom, že i
mravenci mají svou královnu, která klade
vajíčka do komůrky, vajíčka se mění na
larvičky - které je nutno krmit, z těch se pak
stanou kukly a z kukly pak vzejde dospělý
jedinec - mravenec. Děti si na celý vývoj
mravence zahrály. Prolézaly tunelem, jako mravenčími chodbičkami v mraveništi,
přinesli si společně pěknou žížalku. Nosily větvičky, krmily mšice a nakreslily si
mravenečka, kterého pak nalepily do mraveniště. Na závěr si zatancovaly mravenčí
taneček.
Návštěva prvních tříd ZŠ Klenovice a ZŠ Tovačov.
S předškolními dětmi jsme
dopoledne navštívili 1. třídy v
ZŠ Klenovice a v ZŠ Tovačov.
Vyzkoušeli jsme si ranní cestu
autobusem, tak jak ji budou po
prázdninách děti absolvovat.
Velmi pěkně se nám ihned po
příchodu do ZŠ věnovaly paní
učitelky prvních tříd. Posadily
nás do lavic a hodina mohla
začít. Viděli jsme naše bývalé
spolužáky, jak ve škole pracují,
co se od začátku roku naučili.
Umí číst, psát, počítat, ... ale
my jsme jim také ukázali, že již něco umíme, poznáme písmenko na začátku slova,
umíme rozložit slovo na slabiky, trochu počítat, zpívat i recitovat. Něco jsme si za
pomoci paní učitelky z 1. třídy vyzkoušeli. Moc se nám to líbilo. Kamarádi nám ukázali
své školní pomůcky a společně jsme si vymalovali obrázek. Stihli jsme projít školu,
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navštívit jídelnu, družinu, knihovnu i ředitelnu. Kamarádům jsme přinesli malé dárky,
jako poděkování za to, že jsme si mohli "vyzkoušet" takové jedno školní dopoledne
"nanečisto". Těšíme na zápis, prostředí již známe, paní učitelky taky, proto se nemáme
čeho obávat.
Duben nám MŠ provoněl jarem, začalo krásné sluníčkové počasí. Kdo prošel pod okny
školky, slyšel radost, smích, zpěv a
básničky. Velikonoce byly veselé a hravé,
hledali jsme poklad opravdového bílého
velikonočního králíčka, poté, co jsme splnili
venku několik úkolů, našli jsme jeho
pelíšek, ve kterém nám nechal balíčky
s dobrotami. Zajíčka jsme nedohonili, ale
tak to mělo být, byl přece kouzelný a třeba
nás navštíví i příští rok☺ Naše šikulky si
nacvičily i hezké a náročné vystoupení na hodové slavnosti, bohužel z důvodu
špatného počasí se nekonalo, ale třeba se dočkáte překvapení na besídce 17. května.
Ze dne na den se školkou prohnal čarovný vítr a chodby i třídu najednou zdobily
pavučiny, netopýři, pavouci, žáby, myši a na svých košťatech dokonce přilétaly i
čarodějnice. V úterý 30. dubna bylo
všechno jiné, čarodějné. Ráno se ve třídě
začali objevovat samí čarodějové,
kouzelníci a čarodějnice. Tancovali,
čarovali, Maruška vyzdobila stoly
strašidelnými ubrousky a začala tak
kouzelná svačina. Čarodějnice Nosatka
obcházela děti a čichala k hadovi
vyrobenému z rohlíků, pavoukovi z vejce,
očím se zeleniny apod. Poté všichni odletěli do suterénu, kde započal pravý rej.
Představovaly se jednotlivé kouzelné bytosti a jejich pomocníci. Vrchní čarodějnice p.
ředitelka Hadimíra, vše bedlivě
sledovala, aby mohla děti ohodnotit
odpovídajícím vysvědčením. Započaly
kouzla, hry, úkoly, tanec, zpěv. Kdo se
proškolil, mohl jít na zahradu s námi
zpívat a tancovat při upalování
čarodějnice ze slámy. Poté jsme hledali
kouzelné pytlíky, v kterých byly
ingredience na kouzelný guláš, který si
děti samy uvařily. A jak jim chutnal, panečku, i dvakrát si přidaly. Přišel ochutnat i pan
starosta☺ Děti získaly čarodějné vysvědčení, medaile a bonbony ve tvaru myší a
šnečků. Odpoledne posvačily perníky od čarodějnice „Marčelíny“ a pařátky od p.
Dubanské. Děkujeme všem za přípravu krásných kostýmů a za dobroty.
ředitelka Hana Cetkovská
6

Ročník 9

1/2019

Okénko do historie obce Ivaň
Škola v Ivani

pokračování

Ve školním roce 1929-30 bylo v I.třídě 47 žáků, ve II.třídě 32 žáků,
celkem 79, s toho bylo 36 chlapců a 43 děvčat. Do občanských škol
chodilo 7 děvčat a 2 chlapci. Všichni žáci byli náboženství
římskokatolického.Generální oprava školní budovy a bytu ve dvoře
byla v roce 1930 .Oprýskané omítky byly seškrabány a znovu
nahozeny a škola nalíčena presciderovou barvou. Opraveny jsou
všechny komíny. Pořízena jsou některá okna nová, jiná opravena a
všechna okna a dveře jsou natřeny. Pro mladého učitele je ve dvoře opraven byt.
Dlaždicová chodba v I.poschodí byla nově položena, a opravena byla zeď od prádelny
a chléva ve dvoře. Pořídili se i dvě nové lavice, protože se zvýšil počet žáků. Opravu
provedl pan Rudolf Valoušek, stavitel s Prostějova. Za opravu školy zaplaceno 20
306,80 Kč. Od školní docházky (v r.1930) byla osvobozena žačka I.třídy pro nemoc
která na následky 10.února 1932 zemřela. Žáci obou tříd doprovodili zemřelou na
hřbitov kde se s ní za všechny rozloučil správce školy. Žáci II.třídy podnikly
vlastivědný výlet do sloupských jeskyní.Ve školním roce 1930-31 bylo v I.třídě 41
žáků a ve II.třídě také 41 žáků, celkem 82, z toho chlapců 37 a
děvčat 45.Do měšťanských škol v Tovačově chodilo 6 chlapců a
9 děvčat. Bez vyznání byl jeden žák, ostatní náboženství
římskokatolického.Od 1.září 1931 odchází po 40tileté učitelské
službě do výslužby řídící učitel František Vaněk (foto). Okresní
školní výbor mu za jeho úspěšné působení ve škole vyslovil
uznání a poděkování. Odcházející přeje svému nástupci a celému
zdejšímu učitelskému sboru mnoho zdaru v krásné, ale namáhavé
učitelské práci. Škola doplňovala učitelské knihy a obrazy pro
prvouku a pro přírodopis zakoupen kolibřík a život na rybníce.
Dary byl získán: papoušek vlnitý, pěnice rýžová, mandelík, káně rousná, ledňáček,
koliha malá, kachna divoká, žluna zelená, sova, tchoř, hranostaj a dvě veverky. Pro
přírodozpyt zakoupeny spojité nádoby a dva Leclancheovy články. Okr.péče pro
mládež darovala pro chudé žáky 2 páry bot. Žáci II.třídy navštívili s třídním učitelem
5.listopadu cukrovar v Tovačově.V prosinci byla uspořádána pro žáky vánoční nadílka
při níž 25 žáků dostalo boty, 8 žáků punčochy, 1 žák kalhoty a všichni pera, tužky a
cukroví. Dekretem zemské školní rady v Brně je dne 14.března 1932 jmenován
František Vaculík řídícím učitelem zdejší školy. 27.března sehráli žáci zdejší školy
divadelní pohádkovou hru Kouzelný prsten od Jaroslava Průchy. Z čistého výtěžku
věnovali 50 Kč Čsl.červenému kříži. Pro mrzáčky v Králově Poli vybráno bylo
veřejnou sbírkou 65,30 Kč. V květnu navštívili žáci v Kralicích přírodopisný m l u v í
c í film „Afrika mluví „ (do r.1930 byly filmy němé). Ve školním roce 1931-32 bylo
v I.třídě 55 žáků, ve II.třídě 41 žáků, celkem 96, z toho bylo 44 chlapců a 52 děvčat.
Do měšťanských škol chodilo 7 chlapců a 7 dívek. Jeden žák byl bez vyznání, ostatní
7
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římskokatolického
náboženství.
Besídka s vánoční nadílkou byla 23
prosince1932 a poděleno bylo 45 žáků
obuví, šatstvem a jinými věcmi. Na tuto
nadílku přispěla Občanská záložna 40
Kč, místní školní rada 400 Kč, občané
sbírkou 200 Kč, a učitelský sbor 100
Kč. Škola dostala od ředitele Občanské
záložny v Tovačově pana Bohumila
Hájka vycpaného orla skalního, roháče
a sýčka, a p.František Sigmund rolník
čís.54 daroval škole vycpanou divokou
husu. V měsíci červnu si žáci při
vlastivědném výletě do Kroměříže
prohlédli parky, skleník květné zahrady
a arcibiskupský zámek.
Ještě v měsíci červnu si žáci ještě před
prázdninami uspořádali celodenní
vlastivědnou vycházku do lázní Skalka.
Velkému zájmu občanů se těšila
výstava žákovských prací žáků zdejší
školy 25. června (foto) kterou navštívili
i žáci s Oplocan. V září navštívili žáci
hospodářskou výstavu v Kojetíně.
V tomto školním roce byla obnovena místní školní rada. Zasedali v ní František
Sigmund, rolník jako předseda, Vojtěch Slavík, rolník jako místopředseda, František
Hrbáček, stolař jako pokladník, a Jan Urban rolník
jako člen. Protože stará dřevěná pumpa ve škole již
nevyhovovala, byla pořízená od firmy bratří
Sigmundů pumpa nová, železná.Ve školním roce
1932-33 bylo v I.třídě 56 žáků, ve II.třídě 39 žáků,
celkem 95, z toho bylo 40 chlapců a 55 děvčat. Do
škol v Tovačově chodilo 16 chlapců a 8 děvčat. Do
školních pomůcek v roce 1933 byly zakoupeny 2
tabule jednotných tvarů písma, obraz míry a váhy,
leydenská láhev, žluva, plastický stůl a katastrální
mapa Ivaně. Občanská záložna darovala pro
nemajetné žáky 40Kč, a okr.péče o mládež 1 pár
bot. Školní rada přispěla na vánoční nadílku
obnosem 800 Kč, a pan Ludvík Hájek obchodník z
Tovačova daroval nemajetným 6 párů bot. Dne
24.května 1934 žáci obou tříd vyslechli rozhlasem
volbu presidenta T.G Masaryka.Tohoto roku byl
pro žáky 3.až 8.ročníku uspořádán vlastivědný výlet do Jeseníků. Cestovali vlakem
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z Čelčic do Olomouce a odtud do Smilova. V Olomouci si prohlédly staré hradby,
městský orloj, a pozorovali ruch většího města. V horách viděli břidlicové lomy, milíře
na pálení dřevěného uhlí a projeli dva tunely což byl pro žáky velký zážitek. Ve
školním roce 1933-34 bylo v I.třídě 64 žáků, v II.třídě 42 žáků, celkem 106, z toho bylo
41 chlapců a 65 děvčat. Do škol Tovačově chodilo 16 chlapců a 5 dívek.Do školních
pomůcek zakoupeno: špaček, život na mrtvém ptáku, chřástal kropenatý, žluva, mapa
země Moravskoslezské a dva telefonní přístroje. Při zdravotní prohlídce žáků byla
jedna žačka na radu lékaře odeslána do nemocnice, a několik žáků bylo tělesně velmi
slabých a doporučena jim byla změna vzduchu. Stav ostatních žáků byl v celku dobrý.
Zdravotní prohlídka byla provedena obvodním lékařem MUDr.Aloisem Škrobalem
z Tovačova. Občanská záložna v Tovačově při oslavě 70.let působení darovala škole
kroniku svého ústavu a 1000 Kč, které správa školy použije k zakoupení školních
pomůcek. Na vánoční nadílku darovala místní školní rada 800 Kč pro chudobné žáky.
Výnosem zemské školní rady ze dne 4.srpna 1935 ( čís.37.774) byla povolena při
II.třídě, III. postupná třída. Škola měla tři třídy. V I.třídě vyučoval František
Vaculík řídící učitel, ve II. třídě vyučovala Marie Zdařilová výpomocná učitelka, a ve
III. třídě vyučoval Josef Beneš definitivní učitel. Ženským ručním pracím a domácím
naukám vyučovala Marie Králíková učitelka domácích nauk, která vyučovala také
v Oplocanech a Klopotovicích. Učilo se podle osnov pro trojtřídní školy. Žáci III.třídy
odebíraly dětské noviny Mladý svět. Vlastivědný výlet provedli žáci na Radhošť, a
prohlédli si valašská města Frenštát, Rožnov a Krásno. Učitelský sbor se účastnil kursu
brané výchovy.Do učebních pomůcek byl získán čáp bílý který byl zastřelený panem
Františkem Sigmundem. Tento čáp byl okroužkován ptačí stráží v Rossitten
v Německu a očíslován číslem kroužku 4164. Dále to byl pilich, kterého zastřelil pan
Josef Soušek. Do pomůcek doplněna byla, mapa zemských polokoulí, plán města
Přerova, pumpa na zdviž, tlakoměr a lupa.
Žáci ve škole vyslechly tragickou událost, kdy 27.května děti z Rakvic při školním
vlastivědném výletě do okolí Dyje, se při převážení dětí přes rozvodněnou řeku Dyji,
potopila pramice a děti popadaly do vody. Jen několik bylo zachráněno. Při této
tragedii se utopilo 31 dětí. Po delším pátrání bylo 30 utonulých vytaženo; jedno dítě se
v té době nenašlo.
Místní školní rada darovala na vánoční nadílku 800 Kč, a z daru Občanské záložny v
Tovačově vyzvednuto 200 Kč. Poděleno bylo 59 nejpotřebnějších žáků. Ve školním
roce 1935-36 chodilo do zdejší školy 114 žáků. Z toho 48 chlapců a 66 děvčat.Do škol
v Tovačově chodilo 10 chlapců a 6 děvčat..Do učebních pomůcek byly pořízeny, vývoj
včely, zeměkoule, mapa okresu Přerov, hodnosti vojska značené na náramenících,
druhy vojska, prapory a standarty, a od červeného kříže obraz: První laická pomoc při
leteckých útocích. V den narozenin pana presidenta Osvoboditele sehráli žáci dětské
divadelní představení Pohádka o Honzovi.V prosinci shlédli žáci národní film, Jízdní
hlídka.
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Začaly se vytvářet obavy s nástupu fašistů v Německu a jeho nebezpečí pro okolní
státy. Žáci III.třídy uskutečnili s třídním učitelem vlastivědný výlet (foto) na Buchlov
a Velehrad. Navštívili také
slováckou výstavu v Uherském
Hradišti a prohlédli si letiště a
hangáry v Otrokovicích. Na tento
výlet si žáci III. třídy našetřili 500
Kč. Žáci I. a II. třídy
za
doprovodu učitelky domácích nauk
navštívili blízké lázně Skalka. Na
Dětský den žáci vybrali 154,50 Kč.
Zdravotní stav žáků: mezi žactvem
a zejména v I.třídě se vyskytly
plané neštovice a jedna žačka II.třídy měla záchvat padoucnice (v té době tzv. tanec
sv.Vita) ostatní žáci až na nepatrné výjimky byli podle MUDr. Aloise Škrobala zdrávi.
Ve školním roce 1936-37 skončilo období místní školní rady a zvolena byla nová
školní rada.Za učitele zvolen František Vaculík a Josef Beneš. Z řad občanů byli
zvoleni: František Sigmund, Ferdinand Nakládal, Antonín Navrátil, a Alois Novák,
náhradníky byli zvoleni Alois Buchta, František Hrbáček, a Josef Přehnal. Ustavující
schůze se konala 5.května 1937. Ve školním roce 1936-37 chodili do zdejší školy 104
žáci z nichž bylo 45 chlapců a 59 dívek. Do škol v Tovačově chodilo 9 chlapců a 14
děvčat.
Školní kronika Ivaň, založil Jan Rada r.1872.
Foto Školní kronika

Volec Jiří

SDH IVAŇ
Začátek roku vyšel na útery
1. 1. 2019 kdy se uskutečnil
jako každý rok Novoroční
výšlap pořádaný OÚ Ivaň ve
spolupráci
s hasiči
a
myslivci. Naši členové SDH
Ivaň postavili vatru, kterou
zapálili a hlídali bezpečnost
při opékání klobás. Dohlíželi také na
závěrečný ohňostroj, aby vše p roběhlo tak
jak má.
V březnu druhého jsme uskutečnili sběr železného šrotu. Ráno v 8 hodin jsme vyjeli
traktorem zapůjčeným ze ZD Klenovice na Hané. Po obci jsme vysbírali železný šrot,
který občané složili před své domy. Těžké kusy naši bratři hasiči vynesli z domů sami.
Tímto chci občanům poděkovat za kovový odpad. V březnu jsme byli také
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pogratulovat k 75. narozeninám našemu bratru a bývalému starostovi SDH Ivaň panu
Jiřímu Volcovi. Tímto bych mu chtěla poděkovat za celoživotní a obětavou práci
v SDH Ivaň a popřát hodně zdraví do dalších let.
V dubnu 13. pořádali OÚ Ivaň,
myslivci a hasiči brigádu Den Země
úklid obce a okolí. Všichni
účastníci před obcí kde vyfasovali
plastové pytle a rukavice na sběr
odpadků. Po ukončení akce obecní
úřad
uspořádal
občerstvení
v hospodě na hřišti. Děkujeme
všem občanům, hlav ně mládeži za
účast.
V květnu 5. se u nás konaly ivaňské
hody. Ráno v 7:30h začala mše
svatá ve zdejší kapli Sv. Floriána.
Mše se konala za zemřelé sestry a
bratry hasiče. Po ukončení mše pan farář požehnal naše nové hasičské auto. Chtěla
bych ještě jednou poděkovat Olomouckému kraji a hlavně obecnímu úřadu Ivaň panu
starostovi Cetkovskému za jejich finanční přispění, bez kterého bychom hasičské auto
nepořídili. Děkujeme! Po mši a svěcení se na hřišti všichni sešli k pohoštění a
fotbalovému utkání TJ Sokol Ivaň.
Starostka SDH Petra Kuptíková

Všímálek
Na jaře letošního roku jsme opět dosazovali čtrnáct švestek v alejích na Tovačov a
Oplocany. Potěšitelné je, že letos nebyla žádná zlomená, ale prostě jen uschly. Některé
byly podežrané od hrabošů, jiné měly odranou kůru od srnců a pár jich uschlo z jiné
příčiny. S těmito přirozenými příčinami úhynu musíme počítat a nedá se jim více méně
zabránit. Na druhou stranu jsme letos už po čtvrté dosazovali patnáct vrbiček na břehu
svodnice hned z kraje od cesty. V tomto případě si přirozenou příčinu usychání již
zakořeněných sazenic opravdu nedovedu vysvětlit… Velmi podobně je tomu na
parcele před sokolovnou. Každý rok tam dosazujeme kolem deseti nových sazenic
stromů. Ovšem tady na rozdíl od svodnice je příčina naprosto jasná. Pokaždé se jedná
o to, že mladé stromky nějaký milovník přírody ulomí těsně nad zemí, nebo je zlomí
těsně pod korunou. Ne, že bychom zničené stromky nenahradili, ale tento boj se dá jen
těžko vyhrát. Na to, aby stromek řádně zakořenil a začal růst, je potřeba minimálně dva
roky, kdežto ulomení zabere tak dvě vteřiny. V jedné písni se zpívá „ lidi jsou různí a
různý koníčky maj“, ale tento koníček mi přijde opravdu velmi zvláštní.
Petr Cetkovský
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