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Slovo zastupitelů
Vážení spoluobčané pomalu nám končí doba dovolených, děti mají za sebou další prázdniny a už se
nepochybně těší na nový školní rok, do kterého jim přejeme mnoho zdaru a elánu. My dospělí sice
prázdniny nemáme přesto věřím, že jste o dovolené strávili příjemné chvíle v kruhu svých blízkých.
Letošní opravdu bouřlivé léto s přívalovými lijáky znamenalo pro mnoho obcí v našem regionu
spousty starostí navíc. Bohu díky, Ivaň ani zdaleka nepatřila k těm obcím, kde došlo k újmám na
majetku. I pro nás však znamenalo deštivé počasí v letních měsících výrazně více práce s údržbou
zeleně, než tomu bylo v minulých letech. Zásadní komplikaci, kterou nám počasí způsobilo bylo to, že
se nám nepodařilo pročistit tok „svodnice“. Tyto práce pro nás už v minulosti dělal pan Dostálík
z Vřesovic. Bohužel po celé léto bylo v korytě příliš mnoho vody, a i přes snahu to zkrátka nešlo.
Neznamená to však, že bychom se záměru vyčistit koryto vzdali. Objednávka u pana Dostálíka stále
trvá a jak to jen bude možné, tak práci provede.
Po opakovaných urgencích na Olomoucký kraj, se mi podařilo vyvolat jednání o opravě silnice č.:
III/4645 tj. cesta od sýpky do Klenovic. Jednání se zúčastnili na straně jedné starostové z Ivaně a
Klenovic, na straně druhé vedoucí odboru dopravy Olomouckého kraje Ing. Ladislav Růžička a ředitel
správy a údržby silnic Olomouckého kraje pan Ing. Petr Foltýnek. Výsledkem jednání byl slib zástupců
kraje že do tří let bude provedena kompletní rekonstrukce zmíněné komunikace. Uvidíme, jak si
zástupci kraje dokážou stát za svým slovem. V rámci tohoto jednání se mi podařilo přimět pana ředitele
SUS aby se nehledě na dohodnutou kompletní rekonstrukci silnice neprodleně pustil do opravy zatáčky
(kostková dlažba) v Ivani. Vlivem těžké dopravy se stav vozovky rapidně zhoršuje, a to především
v místě kde pod ní vede kanalizace. V této věci se už udály i konkrétní kroky. Pracovníci SUS spolu
s projektantem provedli místní šetření a v současné době se už pilně pracuje na projektu pro opravu
vozovky. Do opravy bude zahrnuta také výměna kanalizačního potrubí v dotčeném místě.
V průběhu srpna, jak jste možná zaznamenali, se provádělo geodetické zaměření obce. Toto zaměření
jsme nechali zpracovat především pro potřeby projektování splaškové kanalizace, ale bude nám
v budoucnu sloužit i jako podklad pro další možné projekty.
Jak jsem zmiňoval už v minulém čísle, ze stavebních prací chceme ještě letos realizovat svedení
dešťové vody z komunikace mezi domy pana Křesťana a pana Ječmínka. Zatím máme na stole jen
nabídky provedení, ale vytíženost stavebních firem je taková, že se k nám dostanou nejdříve na
přelomu září a října. Velmi podobnou situaci řešíme i na zahrádce MŠ. O prázdninách jsme tam chtěli
nechat opravit zídku, ale bohužel i tady se nám termín stále posouvá. Nicméně se stavebníky jsme ve
spojení a děláme všechno pro to aby se obě opravy ještě letos zvládly.
Závěrem mi ještě jednou dovolte popřát všem žákům a studentům mnoho zdaru v novém školním roce
a vám všem dobře prožitou poslední třetinu roku 2019. Další číslo zpravodaje budeme vydávat koncem
roku.

Petr Cetkovský
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Mateřská škola Ivaň

V minulém čísle jsme se rozloučili měsícem dubnem, tak jen krátce vzpomeneme, co jsme prožili do
začátku prázdnin v měsíci květnu a červnu. Na jaře jsme začali trénovat vystoupení na hody, které se
bohužel z důvodu špatného počasí nekonalo. Aby to dětem nebylo
líto, tak jsme ho předvedli společně s dalšími písničkami a tanečky
na vystoupení v MŠ ke dni matek. Děti rozdaly maminkám přáníčka
a dárky a pak už jsme se všichni těšili na vystoupení kouzelníka.
V květnu proběhlo focení budoucích školáků, které se myslím velmi
povedlo, všem princům a princeznám to náramně slušelo. 20. května
jsme už nemohli s dětmi dospat, kdy nastane náš velký den a
pojedeme na výlet. Poprvé jsme jeli lodí po Baťově kanále. Cestu
nám zpestřili pirát a čarodějnice. Děti se jich vůbec nebály, ba
naopak, splnily všechny úkoly pohádkové stezky v přístavišti a
dostaly za to sladkou odměnu. Při plavbě lodí jsme si s čarodějnicí
vesele zpívali a děti se mohly jít podívat, jak pirát kormidluje a řídí
naši loď. Děkujeme spolku Eywan za peněžní příspěvek na dopravu
ve výši 6000 kč. Od výletu s námi tři týdny ve třídě pobývaly i
Klárka Holubníčková s Helenkou Lepičovou, které měly povinnou
školní praxi. Moc se nám tu s nimi líbilo. Měly dobré nápady,
pomáhaly dětem i paním učitelkám, hrály hry a Klárka měla hezkou
ukázku hry na flétny. Koncem měsíce nás navštívili manželé Janečkovi se svým loutkovým divadlem,
které děti moc baví.
Červen byl pro děti plný dobrodružství a nových poznání. Oslavili jsme hrami a cvičením den dětí na
zahradě MŠ. Další týden jsme navštívili děti z MŠ Troubky. Prohlédli jsme si jejich MŠ a společně si
pohráli. O pár dní později jsme pěšky vyrazili do Tovačova, cestu jsme v pohodě zvládli a poté nás
čekala sladká odměna, zmrzlina od p. Minaříkové. Velmi se nám líbil i pěší výlet do Klopotovic.
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Etienkova rodina nás provedla jejich zahradnictvím.
K vidění tam bylo plno krásných rostlin, strojů a odnesli jsme
si každý v batohu vitamíny v podobě kedlubny. Navštívili
jsme také hudební pohádku Sněhurka v ZUŠ Tovačov.
Dětem se představení moc líbilo i s netradičním závěrem
dvou svateb trpaslíků. Zkrátka paní učitelka Galetová umí
vždy zaujmout. Velký úspěch měla exkurze do ZD
Klenovice, kde jme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o
chovaných zvířatech, mléku a mase, ale také o zemědělské
technice a sklizni na polích. Na závěr nás čekalo bohaté
občerstvení a všichni jsme dostali krásné dárky. Konec
školního roku se přiblížil a nastalo loučení s budoucími
školáky. Do školy odcházelo 5 dětí, které si připravili
vystoupení na zahradě MŠ. Pan starosta jim předal dárky a
popřál jim mnoho zdaru ve škole. Pro všechny děti z MŠ byla
připravena ve spolupráci s rodiči pohádková stezka. Tímto
všem rodičům děkujeme za vstřícnost a pomoc. Věříme, že i
v tomto školním roce budeme s rodiči úzce spolupracovat na
společných akcích a vzájemně se podporovat, aby se děti
v MŠ cítily co nejlépe.
Nový školní rok 2019/2020 byl zahájen v pondělí 2. září
2019. Do mateřské školy bude v letošním školním roce
docházet 25 dětí. Nově nastoupilo hned devět dětí z toho jeden předškolák. Postupně si zvykají a
poznávají prostředí, seznamují se s kamarády a pracovnicemi mateřské školy. U některých byl začátek
spojen se slzičkami a smutněním po mamince. Naopak některým nováčkům se nechtělo domů. Děti
přišel pozdravit i pan starosta, přivítal je a popřál jim hodně radosti, dobré kamarády, spoustu nových
znalostí, zážitků, dovedností, aby se jim ve školce s kamarády líbilo a zažily spoustu legrace. Děti,
které již mateřskou školu navštěvovaly, si hned po příchodu všímaly změn ve třídě a na zahradě
mateřské školy. Velmi nás potěšilo, jak si vše pamatovaly a jaký postřeh mají.
S dětmi budou pracovat stejně jako minulý rok 3 pedagogické pracovnice, ředitelka, paní učitelka a
paní asistentka. O dvouleté děti bude opět pečovat chůva Marcela. Ve funkci školnice nadále zůs tává
paní Petra Kuptíková.
V tomto školní roce se těšíme na nové zážitky!
Nově chceme zapojit všechny občany Ivaně do sběru papíru viz plakát. Papíru je kolem nás hodně, do
schránky dostáváme letáky, noviny a časopisy, které můžete donést na sběrné místo. Přírodě ulevíme
a nám pomůžete získat třeba nové hračky do mateřské školky. Předem děkujeme.
Každý pátek od 20. září do prosince budeme jezdit plavat na bazén do Přerova. Těšíme se na drakiádu,
dýně a Martina, výlov, divadla a další. Jen se podívejte na náš plán v září
Kamarádi, hola, hola, školička nás zase volá, haló všichni vstávejte
do školičky spěchejte. Na všechny děti se těší kolektiv zaměstnanců
mateřské školy
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Co nás čeká v měsíci ZÁŘÍ 2019
PO 2.9.

Zahájení školního roku 2019/2020

UT 10.9.

Třídní schůzky 16:00

PÁ 13.9.

Děti na větvi – výukový program „Za humny je les“

UT 17.9.

Logopedická depistáž kontrolní vyšetření výslovnosti dětí

PÁ 20.9.

Plavání – 1. bazén Přerov

20.- 21.9.

Sběr starého papíru - noviny, časopisy svázané do balíků

hod

(prosíme, aby jste se všichni zapojili)

ÚT 24.9.

Ekocentrum IRIS-program „Cesta za podzimními skřítky“

pořádá sběr starého papíru
KDY :
v pátek 20.09. 2019
8:00 - 16:00 hod
v sobotu 21.09. 2019
8:00 - 10:00 hod.

KDE:
sběrné místo - žlutá garáž u hřiště
Sbíráme noviny, časopisy, letáky
a starý papír. Pro snadnější
manipulaci a převoz prosíme svázat
nebo přivést v krabicích.
Výtěžek za sběr papíru použijeme na kulturní vystoupení.
za MŠ kolektiv zaměstnanců

5

Ročník 9

2/2019

Eywan
Konec školního roku, blížící se prázdniny a krásné teplé počasí, to byly ideální podmínky pro
uspořádání tradičního „Indiánského odpoledne“. V sobotu 15.6.2019 se ivaňském hřišti opět objevila
indiánská týpí a rozhořel táborový oheň. Stezka odvahy, která prověřuje už po mnoho let zdatnost
bojovníků, byla pro zkušené mladé indiány věcí rutiny. Opravdovou výzvou i pro protřelé bojovníky
byla nová překážka. Rada starších se
prozatím rozhodla nezařadit tuto novou
výzvu do stezky odvahy, aby se s ní
mohli všichni v klidu seznámit.
Ukázalo se, že to bylo prozíravé
rozhodnutí, protože bez pomoci tuto
překážku zdolalo jen pět bojovníků. Na
první pohled by se mohlo skutečně
zdát, že je to opravdu málo, ovšem
vezmeme-li v úvahu výrazně nižší
účast na bojovce, tak výsledek není
zase tak špatný. V minulých ročnících
na bojovce zápolilo vždy 120 – 160
malých i velkých indiánů. V letošním
roce to byla necelá šedesátka
bojovníků. Nižší účast však nikomu
neubrala na dobré náladě a jak prohlásil
náčelník, alespoň se nikde netvořily fronty. Vrcholem odpoledne byla ukázka výcviku dravých ptáků.
Zhruba hodinové představení bylo oceněno uznalým potleskem a diváci dostali možnost prohlédnout
si jednotlivé dravce pěkně z blízka.
Na letošní podzim jsme pro vás
připravily novou akci s názvem „Tour de
okolí Ivaně“. Je to akce pořádaná na
místo „ ivaňského sedmiboje“. Jedná se
o výlet na kolech po okolí Ivaně se
startem od obecního úřadu. Celková
délka tratě je cca 25 km, ale není
podmínkou jet celou trasu. Všichni, kdo
vyrazí na trať budou zařazeni do
slosování o nějakou tu cenu. Aby to
nebyla jen pouhá vyjížďka, je trasa
zpestřena malým kvízem. Na trase je
šest zastavení, kde se bude odpovídat na
jednoduché otázky a ti kdo kvíz správně
vyluští budou zařazeni do dalšího
losování. Celá akce bude mít dojezd na hřišti, kde bude připraveno občerstvení.
Dovolujeme si vás také pozvat na rozsvěcování vánočního stromku. V letošním roce to krásně vychází
na první adventní neděli 1.12.2019. těšíme se na vás a na to, že společně vstoupíme do doby adventní.
Přejeme vám všem mnoho zdaru a těšíme se na další společné setkávání. Za spolek EYWAN 2010 z.s.
Petr Cetkovský
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SDH Ivaň
Po hodových oslavách týden poté, jsme
přijali 5 nových členů do SDH Ivaň.
Hned na to 15. 5. 2019 jejich děti s
bratrem Martinem Kroupou a sestrou
Petrou Kuptíkovou prodávali po vsi
kytičky proti rakovině. Výtěžek byl 5100
Kč.
Všem
vstřícným
občanům
děkujeme. Okrsková soutěž, které jsme
se zúčastnili vyšla na 26. 5. 2019 v
Čehovicích, kde se družstvo našich žen
umístilo na 2. místě a naši muži na 5.
místě. Dne 8. 6. 2019 se konal tradiční
„oplocký kopeček“, kde jsme se
neumístili na žádné z předních míst, ale
za družstvo veteránů jsme získali krásné 4. místo. Účastnili jsme se také poprvé hasičských závodů v
Dobromilicích 22. 6. 2019, kde naše ženy získaly 5. místo a muži získali 7. místo v požárním útoku.
Na konci školního roku jsme pořádali opět po několikáté memoriál Dušana Unatényi turnaj v
nohejbale. Zúčastnilo se celkem 6 družstev a opět vyhrálo družstvo z Ohrozimi. Mrzí nás, že na tyto
akce nechodí fandit a po bavit se více občanů Ivaně. Občerstvení je vždy bohaté. Dne 23. 8. 2019 nám
přišla smutná zpráva, že náš dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů Ivaň a bývalý starosta hasičů
Ivaň Zdeněk Fritz náhle zemřel ve věku 48 let. Byl to obětavý člověk a kamarád, který vždy každému
pomohl a poradil. Účastnil se všech
aktivit našeho sboru. Bude nám chybět.
30. 8. 2019 jsme se s bratrem Zdeňkem
rozloučili v obřadní síni v Prostějově.
Kde byli hasiči z 13. okrsku a také jeho
kolegové policisté z Němčic nad
Hanou. Zdeno děkujeme za vše co jsi
pro sbor dobrovolných hasičů v Ivani
udělal. Nultý ročník malé kopané na
multifunkčním hřišti v Ivani jsme
uspořádali 31. 8. 2019 jako rozloučení s
prázdninami. Hráli proti sobě mladí vs.
staří fotbalisté. Všichni se dobře bavili.
Děkuji všem fotbalistům a fanouškům, kteří je přišli podpořit. Vyhráli všichni co si přišli zakopat.
Petra Kuptíková.
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Myslivecký spolek Ivaň
Vážení spoluobčané, přátelé přírody,
v následujících řádcích bych vás rád stručně seznámil s děním v přírodě a Mysliveckém
spolku Ivaň. Tak jako každý rok jsme jaro přivítali sběrem odpadků v celém ivaňském
revíru. Další naší tradiční celoroční činností
je udržování areálu brokové střelnice, na
které jsme uspořádali závod v červnu a
21.9.2019 nás čeká ještě podzimní Memoriál
Jiřího Fajstla. Z hlediska hospodaření se
zvěří mohu s potěšením konstatovat, že
letošní rok je pro drobnou zvěř zatím velmi
prospěšný. Bažantů je vidět více než jindy a
zejména u zajíců je navýšení letošní
populace markantní. Již staří myslivci říkali,
že když je hodně myší bude hodně zajíců. To
je přesně případ letošního roku. Přemnožené
populace hrabošů v polích mají mimo jiné za následek, že predátoři neloví drobnou zvěř
v takové míře, jako ve standartních letech. Druhá velmi pozitivní skutečnost je, že letos
poměrně dobře prší. Drobná zvěř má letos dostatek vody i v létě. V jiných letech bylo
období žní velmi náročné zvláště pro zajíce a právě v období po žních docházelo
k velkým ubytkům populace, byť se staráme o vodu v napáječkách. Jak jsem již zmínil
v posledním příspěvku, na podzim 2018 jsme zrealizovali biokoridor v polích nad
střelnicí, kde se zasázelo celkem 300 dubů, třešní a jeřabin. Takřka po roce nám většina
stromečků dobře roste, o biokoridor se staráme a dělá nám radost. Uvědomujeme si, že
jediná možnost, jak nejvíce pomáhat přírodě je zvyšovat rozmanitost naší velmi
intenzivně využívané zemědělské krajiny a tím zlepšit podmínky pro život všech
živočichů, zejména pak drobné zvěře, která je v útlumu. V tvorbě dalších biokoridorů
tedy chceme pokračovat i letos na podzim. Pokud dopadnou dobře poslední jednání se
ZD Klenovice, obdobný projekt bychom měli uskutečnit na polích mezi remízkou a
Valovou. Přibude nám tedy dalších 300 stromů okolo naší vesnice.
Jestli si s námi chcete třeba popovídat o podobné problematice, srdečně vás
zveme na naše podzimní střelecké závody 21. září 2019 v 9hod. ráno. Budete moci
sledovat střelecké umění závodníků, nabídnout si speciality z udírny, to vše zapíjet
dobrým pivem za příjemné atmosféry.
Ing. Petr Svačina Ph.D.
hospodář MS Ivaň
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Okénko do historie obce Ivaň
Škola v Ivani

pokračování

Dne 14 září zemřel president T.G.Masaryk. 17.září si žáci vyslechli smuteční
projev ministra školství a 21.září v den pohřbu presidenta Osvoboditele
slavnostní řeč presidenta Dr.E.Beneše a průběh pohřbu. Správce školy jako
bývalý příslušník 5.pěšího pluku T.G.Masaryka se pohřbu presidenta zúčastnil
osobně. Dne 16.října 1937 byli žáci přítomni v Tovačově na zvukovém filmu,
Pohřeb presidenta Osvoboditele.
Od počátku školního roku 1937-38 jsou na zdejší škole žáci rozdělení do
dvou tříd. Učitelka Marie Zdařilová je ustanovena učitelkou v Klopotovicích. Při jednotných
úpravách a vysazování obce k 20.výročí republiky se snížila plocha před školní budovou a proto se
muselo upravit schodiště do školní budovy (schod vyčnívající do chodníku). Úpravu provedla firma
Aloise Čechmánka stavitele v Tovačově.
Škola podnikla 20.června vlastivědný výlet na
Macochu a plumlovskou přehradu. Žáci
školy darovali dne 21.června na jubilejní
fond na obranu státu 300 Kč. Na uctění
památky zemřelého předsedy školní rady
Františka Sigmunda daroval Hasičský sbor 75
Kč, a místní republikánská strana 100 Kč na
potřeby pro chudé žáky. Žáci zdejší školy si
od školního roku 1924-25 spořili na
společnou vkladní knížku u Občanské
záložny v Tovačově a úspory používali na
úhradu školních vlastivědných a naučných
výletů.Občanská záložna v Tovačové své
střadatele
odměňovala
pravidelným
peněžitým darem pro chudobné žáky v částce 40 Kč vždy ke konci roku. Při významných výročích
pak byla částka několikanásobně vyšší.
Ve školním roce 1937-38 bylo do školní matriky zapsáno 126 žáků, z toho do zdejší školy chodilo 94
žáků, a do škol v Tovačově 31 žáků. Všichni žáci byli národnosti československé a náboženského
vyznání římskokatolického. Jeden žák byl bez vyznání. Po vyhlášení mobilizace je 24.září 1938
povolán je k vojenské službě definitivní učitel zdejší školy Josef Beneš s ním odešlo s obce 66 mužů
vojáků ke svým útvarům. Přípisem zemské školní rady a výnosem okr.škol.výboru v Přerově ze dne
9.prosince 1938 byl přidělen pro obvod Oplocany - Ivaň Karel Kratochvil, bývalý řídící učitel státní
obecné školy v Albrechticích.(z pohraničí). Řídící učitel František Vaculík je dán výnosem zemské
školní rady ze dne 21.června 1939 na trvalý odpočinek. Změny v organizaci
školy nebyly
V únoru byla velká část žactva postižena osýpkami a ve škole bylo tímto
omluveno na 12% žáků. Ke konci roku se rozmohl také černý kašel. Lékařská
prohlídka se s důvodů hospodářských nekonala. O potřeby chudých žáků se
svědomitě starala místní školní rada. Žáci II.třídy podnikli za doprovodu
třídního učitele a předsedy školní rady vlastivědný výlet do Lukové, Zlína a
zlínských závodů. Na Hanou přicházejí vysídlení učitelé z pohraničí.Ve
školním roce 1938-39 bylo do školní matriky zapsáno 126 žáků. Do zdejší školy
chodilo 86 žáků a 40 žáků navštěvovalo školu v Tovačově. Všech 86 žáků bylo
národnosti české a náboženství římskokatolického. Obec s mimořádného
rozpočtu uhradila náklad na obě tabule ve škole a schválila v přízemí školy
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mateřskou školku. Novým řídícím učitelem na zdejší škole je po odchodu Františka Vaculíka do penze,
ustanoven od 1.září 1939 řídící učitel státní obecné školy ve Starém Městě pod Sněžníkem, František
Hlavínek, zatímně přidělený v obecné škole v Kokorách. Dalšími učiteli jsou Josef Beneš definitivní
učitel, Karla Nováková (učila necelé 2 měsíce), Jan Dvořáček výpomocný učitel z Tovačova, Marie
Hudcová výpomocná učitelka z Troubek, A. Rychlá učitelka domácích nauk, Vlasta Snížková
učitelka domácích nauk, a náboženství učil P.Oldřich Beránek Od 1.září 1939 byla znovu na škole
povolena třetí třída. Střídání učitelů by bylo pro žáky poněkud nezvyklé oproti dřívějším rokům.Ve
školním roce 1939-40 bylo v I.třídě 10 chlapců a 14 dívek, ve II.třídě 11 chlapců a 16 dívek, ve III.
třídě 9 chlapců a 23 dívek, celkem 83 žáků. Školní rok ukončen s 83 žáky.Všichni žáci jsou české
národnosti a náboženství římskokatolického. Jak je z předchozích zápisů zřejmé, škola v Ivani byla v
pořizování učebních pomůcek od samého počátku velice závislá na dovednosti a umu učitelů vytvářet
si pro výuku vlastní učební pomůcky ale i na různých darech od občanů, obce, spolků a různých
institucí. Ještě v druhé polovině minulého století byly všechny tyto školní názorné pomůcky v kabinetě
zdejší školy. Stejní dárci obdarovávali chudobné děti jak potřebami pro výuku tak i jídlem, částmi
oděvů a obuví. Chudobných dětí a rodin bylo v obci dost a v třicátých letech v době světové krize jich
ještě přibylo. Je ke cti učitelů, školní rady a všech dárců, že škola v Ivani se věnovala svým žákům
v dané době s takovou péčí a starostlivostí.
Na základě nařízení školních úřadů roku 1939 byla tato Školní kronika zapečetěna a
založena kronika nová. Pro úplnost byly školní roky 1940 až 1945 dopsány až po
skončení války.
Školní rok 1940-41 na škole působili František Hlavínek řídící učitel, Josef Beneš, definitivní učitel,
František Boudník, který do 1.září 1940 učil v Klenovicích, a Milan Mézl
učitelský praktikant z Klopotovic, který krátce učil na obecné škole v Klopotovicích.
Školní rada byla ve složení předseda František Sigmund rolník čp.54, místopředseda
Ferdinand Nakládal rolník čp.63, Alois Novák domkař čp.148 člen, Antonín Navrátil
domkař čp.120 člen. Za členy s učitelů František Hlavínek řídící učitel a Josef Beneš definitivní
učitel. Během roku byla školní rada rozpuštěna a funkci vykonával předseda František
Sigmund.Okresním úřadem v Přerově byl v červenci roku 1941 jmenována nová školní rada.
Předsedou jmenován Jan Slavík obchodník čp.15, Vítězslav Hájek rolník čp.53 člen, František
Hlavinka řídící učitel, člen. Škola byla trojtřídní a navštěvovalo jí 83 žáků.Všechny děti jsou
národnosti české a římsko-katolického náboženství. Školní budova stárne. Okna jsou stářím sešlá a
nevzdorují ani prachu ani zimě. Záclony také už nevyhovují. Celá škola byla o prázdninách nově
vymalována.
Školní rok 1941-42 na zdejší škole učí František Hlavinek řídící učitel, a definitivní učitel Josef
Beneš. Výpomocný učitel A. Chalupa z Klenovic učí jen němčinu. Náboženství
vyučoval P. František Todt. Ženské školní práce nebyly vyučovány pro nedostatek učitelek domácích
nauk. Také pro nasazení učitelů do továren vznikl jejich nedostatek a místní škola byla jen dvojtřídní.
Počet dětí na třídu je 60. Zdravotní stav žáků je dobrý; 80% dětí bylo očkováno proti záškrtu. Pro
nedostatek uhlí byly na škole téměř tříměsíční prázdniny, které velmi ohrozili výsledky ve vyučování.
Školní rok 1942-43 na škole vyučují: František Hlavinek řídící učitel v I třídě. Josef Beneš definitivní
učitel v II.třídě, Milan Mézl výpomocný učitel, přidělený na vyučování němčiny, Marie Vrtělová
učitelka domácích nauk, P. Josef Macek, katecheta římskokatolického náboženství. V I.třídě bylo 25
chlapců a 20 děvčat celkem 45, ve II.třídě 14 chlapců a 23 děvčat celkem 37. Školu v Ivani
navštěvovalo 82 žáků. Všichni české národnosti a katolického náboženství. Školní inspektor si
12.března prohlédl školu a byl přítomen v obou třídách při vyučování a s výsledkem byl spokojen.
Školní rok 1943-44 učitelé I. a II. třídy nezměněni. Němčinu učí Ladislav Motal výpomocný učitel.
Svatava Chatrná učí ženské ruční práce, P. Josef Macek učí náboženství. Poslední týden měsíce října
dostaly všechny děti vkladní knížku Městské spořitelny v Přerově se základním vkladem 5 Kč, a žáci
jsou poučováni a nabádáni k spořivosti.V tomto školním roce navštěvovalo I.třídu 25 chlapců a 15
dívek celkem 40, ve
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II.třídě bylo13 chlapců a 19 dívek celkem 32. Všech 72 žáků bylo české národnosti a
římskokatolického náboženství, do měšťanské školy v Tovačově chodili 4 chlapci a 3 děvčata. Školní
rok 1944-45 započal 5.září s 82 žáky. I.třída 40 žáků, z toho 26 chlapců a 14 děvčat. Do II.třídy chodilo
18 chlapců a 24 děvčat,celkem 42 žáků. 81 žáků je české národnosti, jedna žákyně M. Bormacherová
národnosti německé. Jmenovaná byla do roku 1944 národnosti české, otec je Čech; ale na žádost matky
dětem přiznána národnost německá ač německy neumějí. Všechny děti jsou římskokatolického
náboženství. Žáci na školním dvoře a učitel František Hlavinek – protektorát Učitelé I. a II.třídy
jsou jako roku minulého. Ženské ruční práce učí Marie Zálešáková náboženství P.Josef Macek.
Vyučování v tomto roce bylo velmi nepravidelné, často přerušováno pro letecké poplachy, někdy hned
od 9 hodiny ranní. Dne 21.prosince začaly vánoční prázdniny a pro nedostatek uhlí trvají až do 4.dubna
1945. Během těchto prázdnin jsou děti dvakrát v týdnu vyučovány v domácnostech. Pravidelné
vyučování je od 4.dubna, ale téměř každý den je letecký poplach.Válka se k nám kvapem blíží a
26.dubna je vyučování přerušeno a děti jsou poslány domů. Je slyšet zřetelné dunění děl a letadla
neustále krouží nad vesnicí. Na lidi, školu a celou obec těžce doléhá válka, která stále běsní v naší
blízkosti, a je s velkou úlevou všech ukončena dne 9.května 1945. Nastává toužebně očekávaný
mír.Vyučování v osvobozené republice je zahájeno 14.června 1945. Podle mobilizační vyhlášky
nastupují František Hlavinek a Josef Beneš vojenskou
službu. Pro vedení školy je řídícímu učiteli Františku
Hlavinkovi udělen odklad. Na školu je přidělen jako
druhý učitel Milan
Mézl, výpomocný učitel
z Klopotovic. Školní rok je ukončen 12 července 1945.
Řídící učitel František Hlavinek odchází po šestiletém
působení na zdejší škole zpět do pohraničí do Šternberka
dnem 1.srpna 1945. Škola tak přichází o dobrého učitele
a občané a dramatický odbor Sokola o velkého nadšence
který pozvedl místní divadelní ochotníky na vysokou
úroveň. Školní rok 1945-46 je snad nejkritičtější rok
v celé dosavadní historii zdejší školy. Byl zahájen 3.září
1945 výpomocným učitelem
Milanem
Mézlem,
poněvadž dosavadní řídící učitel František Hlavinek se
vrátil do pohraničí, a definitivní učitel Josef Beneš odešel
do Víceměřic , ve školní budově bez okenních tabulí (ze
102 okenních tabulí ve třídách a v bytě jich zůstalo jen 16
neporušených) s 33 hochy a 27 dívkami, tedy s celkem 60
žáky. Podle ministerstva školství a osvěty přešlo na
měšťanskou školu 8 chlapců a 16 dívek: z toho před
prázdninami 3 chlapci a 10 dívek. Do pohraničí odešli
během prázdnin 3 chlapci a 1 do Víceměřic. Škola je opět
dvoutřídní. V I.třídě bylo 11 chlapců a 15 dívek, celkem 26 žáků, ve II.třídě bylo 22 chlapců a 12
dívek, celkem 34 žáků. Obě třídy vyučoval do 8.září Milan Mézl při střídavém vyučování. Od 10.září
do10. listopadu vyučoval v I.třídě učitel čekatel Bohumil Složil ze Sušice u Přerova, a ve II.třídě Milan
Mézl, který zastupoval správce školy a od 10.listopadu vyučoval sám opět obě třídy.Dne 14.až 17.září
byl reorganizován MNV a jeho předsedou byl zvolen Jaroslav Hudec. MNV si určil za hlavní úkol
včasné skončení nejdůležitějších oprav školní budovy (zasazení nových čtyřdílných oken, jejich
zasklení a položení nové podlahy ve třídě nad bytem).Započatými opravami se mění celkový vzhled
školní budovy, neboť vždy místo dosavadních dvou dvoudílných oken bylo vsazeno jedno čtyřdílné.
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Žáci na školním dvoře a učitel František Hlavinka - protektorát
Školní kronika Ivaň, založil Jan Rada r.1872.
Foto Školní kronika

Volec Jiří

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Všímálek
I v letošním roce pokračujeme ve službě občanům, která spočívá v odvážení a hromadném pálení
ořezaných haluzí z keřů a stromů, případně shrabaného suchého listí. Tato služba se postupem času
stala oblíbenou a vyhledávanou, nemluvě o výrazném omezení zakouřeného ovzduší v obci.
V poslední době se ovšem začaly množit případy, kdy nám někdo, možná v dobré víře, zasypává
haluze připravené ke spálení čerstvě posekanou travou. Toto jednání nám pak způsobuje nemalé
problémy. Chtěl bych poprosit dotyčného (dotyčné), že když už mají trávu naloženou a chtějí ji někam
odvézt ať se domluví třeba s družstvem a odvezou trávu na hnojiště. Tam zcela jistě nebude způsobovat
žádný problém. To se tu už ani nezmiňuji o jiných věcech, které se nám v místě pálení objevují.
Každoročně je obcí na jaře a na podzim organizován sběr nebezpečného a objemového odpadu. (termín
svozu letos na podzim je pátek 20. a 21.9.) Přesto se mezi námi najdou tací, kteří se svého nepořádku
zbavují, jak je napadne. Jestliže bude tento trend pokrčovat i do budoucna budeme s politováním
nuceni od poskytování této služby upustit.
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Další věcí, kterou musím zmínit je někým opakované přečerpávání žumpy do stávající kanalizace.
Více méně nic proti tomu, když má někdo u domu vybudován vícekomorový septik s přepadem do
kanalizace. Všichni víme, že v minulosti toto řešení bylo běžnou
praxí, i když dnes už zákon toto řešení nedovoluje. Dlužno podotknout, že takto předčištěná splašková
voda ani nikoho neobtěžovala svým zápachem. Úplně jiná věc ovšem je, když někdo přečerpává obsah
žumpy včetně té husté části. To je pak, zvláště v letních měsících, pro obyvatele kolem kanalizačních
vpustí opravdu zážitek k nezaplacení. Já vím, že platit za vývoz žumpy není pro nikoho oblíbená
položka, nicméně zákon je zákon a měli bychom se jím řídit. Krom jiného existují na trhu tablety do
žump a septiků, jejichž používání výrazně snižuje zápach a obsah pevných složek v jímkách. No a
v neposlední řadě si na placení musíme začít zvykat, protože i když bude vybudována splašková
kanalizace, tak poplatek za likvidaci odpadních vod bude nezanedbatelnou položkou v rozpočtu pro
každého z nás.
Ještě je tu jedna věc, o které bych se chtěl zmínit. Obec v roce 2016 nechala vybudovat víceúčelové
hřiště. Nevím, jestli to bylo tím, že to byla nová věc, ale každopádně první dva roky provozu byly
absolutně bez problémů. Všichni jeho uživatelé se až na nějaké malé drobnosti chovali na sportovišti,

jak se sluší a patří. Ne tak už je tomu v letošním roce. Několikrát jsme letos museli opravovat utrhané
ochranné sítě, poničený zámek u vstupní branky, a to ani nemluvím o „pořádku“, který tam po sobě
naši „sportovci“ zanechávají. Poházené papírky, vajgly, rozbité sklo, žvýkačky zašlapané v koberci,
tak to je jejich vizitka. Naposled když jsme hřiště uklízeli před turnajem v malé kopané, tak jsem si
říkal, jestli jsme za ty peníze neměli raději v obci postavit jednu dvě kuřárny a nějaké to místo na
povalování. Opravdu nevím, proč když už někdo má tu potřebu kouřit cpát se brambůrky, a k tomu
popájet energetické nápoje nemůže po sobě odpadky hodit do popelnice, která je notabene hned vedle
vchodu. Nechceme hřiště zamykat ani odtud nikoho vyhánět, ale prosím, snažme se k tomuto zařízení
chovat tak, aby nedopadlo jako sokolovna. Děkuji za pochopení.
Petr Cetkovský
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------------------------------------------------------------------------Životní jubilea
leden
Prášil František
únor
Vokurková Libuše
Musilová Marie
Peterec Josef
březen
Vyvážilová Helena
Volec Jiří
Musilová Alena
Změlíková Jarmila
Svačina Petr

75 let

květen
Štětařová Miroslava 75 let

89 let
86 let

červen
Krátký Ladislav
Žaláková Božena

87 let
75 let

70 let

86 let
75 let
75 let
75 let
70 let

duben
Vavrouchová Eva
99 let
Študentová Jaroslava 80 let
Navrátil Stanislav
75 let

červenec
Řihošková Miroslava 94 let
Žáková Marta
75 let
Masaryková Anna
70 let

srpen
Krátká Helena

88 let

Našim spoluobčanům přejeme mnoho štěstí, zdraví a pohody do dalších let.
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Na rekonstrukci komunikace a chodníku přispěl olomoucký kraj částkou 315 000,- Kč.
Prostředky byly poskytnuty z dotačního programu:
PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2019
Dotační titul:
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Na projekt odkanalizování obce Ivaň přispěl olomoucký kraj částkou 250 000,- Kč.
Prostředky byly poskytnuty z dotačního programu:
PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2019
Dotační titul:
Podpora přípravy projektové dokumentace
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Vydává obec Ivaň, Ivaň 197, 798 23
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