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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je tu opět ten očekávaný a kouzelný čas vánoční, ale i čas na
hodnocení pomalu končícího roku 2017. Předpovědi slibují krásnou ladovskou zimu, takže se budeme těšit a přát si, aby si děti užily spoustu zimních radovánek. Za několik dnů
budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky. Zvláštní atmosféru
Vánoc cítíme asi všichni, když se za světel svíček každý rok sejdeme u vánočního stromku. Ale Vánoce nejsou pouze nazdobený stromeček obložený spoustou dárků, slavnostní
večeře, pouštění lodiček ze skořápek ořechů a rozkrajování jablíček.
Vánoční svátky a před nimi předcházející adventní doba jsou časy, kdybychom se měli
v dnešní uspěchané době zastavit, zamyslet se a věnovat co nejvíce svého času svým
blízkým a přátelům.
I proto mi dovolte pár slov hodnocení…. o tom, co všechno se podařilo v našem městě
během letošního roku udělat jsem psal v minulém zpravodaji a tak si myslím, že není potřeba to znovu opakovat. Z akcí, které byly v plánu na letošní rok, zbývá už jen dokončení
opravy střechy na domě na Tyršově 4 a instalace autobusové čekárny na ulici Smetanova.
Hotova je k dnešnímu dni rekonstrukce cesty kolem kostela ve Chvalkovicích na Hané
a osazena zpět je i první ze tří kopií bočních soch – sochy sv. Václava na sousoší sv.
Floriána.
Investice, se kterými jsme počítali, a mají
být financovány státem společně z fondů Evropské unie, budou přesunuty na příští rok. Jedná se jednak o akci „Protipovodňové opatření
– digitální rozhlas“ a stejně tak rekonstrukce
silnice I/47, která se odložila již po několikáté.
Tyto záměry jsou zřejmě jak finančně, tak administrativně náročné a jejich realizace závisí
na rozhodnutí nadřízených institucí. Nepodařilo se během léta získat dotaci na výstavbu atletického oválu a víceúčelového hřiště u sportovní haly, ale dotační program je vypsán i na
příští rok a tak jsme se do něj zapojili opětovně.
Snad to na druhý pokus vyjde. Během celého
roku pokračovaly práce na kostele sv. Ondřeje,
na kterém byly osazeny nově všechny tři báně
a částečně opravena fasáda věže.
O připravovaných investičních akcích
v roce 2018 Vás budu podrobněji informovat
v příštím vydání našeho zpravodaje. Některé
akce jsou připraveny projektově – např. podélná parkovací stání na ulici Mlýnská u mateřské školy, demolice domů na Palackého náměstí či oprava místní komunikace na Zábraní ve Chvalkovicích na Hané, ostatní, a není
jich málo, jsou také již nachystány a bude jen záležet na výsledcích našeho hospodaření
za rok 2017, které a v jakém měřítku budeme realizovat. Hlavním úkolem příštího roku
4
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bude nachystat pozemky k zasíťování a budoucí výstavbě rodinných domů.
Město nežilo jen budováním a investicemi. Rok 2017 byl bohatý na spoustu událostí společenského, kulturního a sportovního života. Nezastupitelnou roli mají dobrovolné
spolky a organizace, ve kterých se sdružuje velká část spoluobčanů. Chtěl bych jim touto
cestou poděkovat a přislíbit i do dalších let pomoc v jejich činnosti. V rozpočtu na rok 2018
bude vyčleněna finanční částka tak, aby i v příštím roce mohli organizovat svoji činnost,
zvelebovat své majetky a podílet se na organizaci mnoha akcí pro veřejnost.
Rád bych poděkoval za spolupráci všem spoluobčanům, členům rady a zastupitelstva
města, pracovníkům městského úřadu, farnosti, vedoucím jednotlivých spolků a organizací. Také bych rád poděkoval majitelům firem a živnostníkům za spolupráci a pomoc při
pořádání akcí, především pro naše děti.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem v tomto období popřál co nejméně
stresu, abyste si v této vánoční době našli více času nejen pro své blízké z rodinného kruhu, ale i pro skutečné přátele.
Přeji hezké Vánoce a dětem spoustu dárků. U vánočního stromečku ať Vám nikdo nechybí, lépe když bude někdo přebývat..… Do nového roku pak pevné zdraví, spokojenosti,
Božího požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě.
Všechno dobré Vám přeje starosta města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
48. jednání rady města se konalo dne 28. 6. 2017 a rada města:
- schválila složení výběrové komise na vyhlášené výběrové řízení na pozici vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Ivanovice na Hané ve složení Ing. Vlastislav Drobílek,
Ing. Miloslav Kramář, Petr Lejsal,
- schválila vyřazení dětských lehátek z majetku MŠ Ivanovice na Hané a schvaluje jejich
následný prodej za cenu 800 – 1 000,- Kč s tím, že cenu v případě nezájmu o koupi je
možné snížit dle vlastního uvážení,
- schválila přílohu č. 2 ke smlouvě o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a společností RESPONO, a.s. Vyškov,
- schválila smlouvu uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a společností K-Net Brno,
s.r.o. na zajištění provozu IT technologií za následujících smluvních podmínek:
sledování provozu IT zařízení MěÚ periodická měsíční platba 1 995,- Kč bez DPH,
jednorázová platba za implementaci do prostředí zákazníka 5 000,- Kč bez DPH,
technická asistence při provozu IT zařízení MěÚ periodická měsíční platba 2 500,- Kč
bez DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané, ŘSD
ČR a firmou CETIN /česká telekomunikační infrastruktura/ a.s. o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu I/47 průtah – oprava povrchů – přeložení stávajícího komunikačního vedení z I/47 do nové trasy, délka 12m za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč
+ DPH,
- schválila úpravu vedení NN z důvodu navýšení dodávky el. energie s tím, že společnost
E.ON bude záměr konzultovat s vedením města,
- postoupila žádost, na prodej pozemku u hasičské zbrojnice, Osadnímu výboru ve Chvalkovicích na Hané k projednání a zaslání písemného stanoviska,
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schválila jako zhotovitele stavby komunikace kolem kostela ve Chvalkovicích na Hané
společnost V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. za nabídkovou cenu 479 933,- Kč,
neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro DANCE FLOW, z.s., ve výši 15 000,- Kč,
na částečnou úhradu nákladů při taneční soutěži v Praze.

49. jednání rady města se konalo dne 19. 7. 2017, kdy rada města:
- schválila pana Petra Lejsala, do ukončení výběrového řízení na pozici vedoucí stavebního úřadu MěÚ Ivanovice na Hané, pověřením vedení SÚ MěÚ Ivanovice na Hané,
- schválila jednotlivé smlouvy, uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a společností
E.ON, a.s., České Budějovice, na napojení 8 bytů a společných prostor, v nově zbudovaném domu s pečovatelskými byty, na dodávku elektrické energie a jejich připojení,
- schválila změnu použití finančních prostředků z rozpočtu města, které byly poskytnuty TJ
Slovan Ivanovice na Hané, a to na zabezpečení podzimní akce Tour de Rozvíz,
- schválila smlouvu o dílo, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a panem Lukášem
Daňkem, na provedení rekonstrukce střechy na domu na ul. Tyršova 4,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON, a.s. České Budějovice na ulici Partyzánská za cenu 4 620,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON, a.s. České Budějovice - dílo Ivanovice na Hané, kabel NN. 33 x
odběr (napojení zahrádkářské kolonie) za úplatu ve výši 24 000,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON - ulice Osvoboditelů, kabel NN+ pilíř, Eva Navrátilová, cena
2 000,- Kč + DPH,
- schválila jako dodavatele vestavěných skříní s montáží pana Ladislava Župku – TRUHLÁŘSTVÍ za nabídkovou cenu 223 856,- Kč, včetně DPH do nově postaveného domu
s pečovatelskými byty,
- schválila příkazní smlouvu na výstavbu atletického oválu a multifunkčního hřiště u sportovní haly, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a společností Husák Invest Management, s.r.o., na prověření dotačních možností, zpracování dokumentace žádosti,
zajištění podání a monitoring žádosti, závěrečné vyhodnocení dotace, vyhlášení a administrace výběrového řízení,
- schválila odstoupení od dotačního titulu, vypsaného MMR, na zateplení a rekonstrukci
sportovní haly z důvodu navýšení finančních prostředků.
50. jednání rady města se konalo dne 9. 8. 2017 a rada města:
- schválila použití fondu investic na financování oprav, které budou využity na výměnu
linolea ve třídě Berušek, v budově MŠ Ivanovice na Hané, ve výši 122 574,50 Kč,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043088/001, která je uzavřena mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, na stavbu „Ivanovice n.H., přeložka VN121 Bioveta“ – kabelové vedení VN,
podpěrný bod VN za jednorázovou úhradu ve výši 8 040,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice - dílo Ivanovice na
Hané, kabelové vedení NN. a skříň na ulici Wolkerova za úplatu ve výši 9000,- Kč + DPH
a rovněž vyslovuje souhlas s provedením stavby,
- schválila pronájem nebytových prostor na staré radnici, paní Ludmile Hasalové, bytem
Husova 4, Ivanovice na Hané, za účelem provádění relaxačních masáží a terapií, za
obvyklých podmínek,
6
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schválila jako nájemce bytu č. 5, na ulici Osvoboditelů 165, Petra Zemana, bytem Chvalkovice 52,
schválila předložení nové žádosti na přidělení dotace, z prostředků MMR, na přístavbu
sportovní haly a pověřuje starostu města realizací,
schválila zřízení vodovodní přípojky přes pozemek města Ivanovice na Hané,
schválila ukončení pronájmu nebytových prostor, na zdravotním středisku, se společností ORNIDES, s.r.o., Lacinova 1, Brno, a to z důvodu neplacení nájemného a dání výpovědi ke dni 31. 8. 2017 na základě uzavřené nájemní smlouvy a stanovených podmínek.

51. jednání rady města se konalo dne 6. 9. 2017 a rada města:
- vzala na vědomí Výroční zprávu ZUŠ Ivanovice na Hané za rok 2017 a plán práce ZUŠ
Ivanovice na Hané na šk. rok 2017/18,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice
na Hané a E.ON Distribuce na akci připojení NN, Svárovská , za cenu 2000,- Kč +DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice - kabelové vedení
NN, Březina, za cenu 1000,- Kč + DPH,
- schválila jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce otopné soustavy I. etapa ZS Ivanovice
na Hané“ společnost TZ pro, s.r.o. Drnovice za nabídkovou cenu 865 519,70 Kč,
- schválila záměr odprodeje části parcely p.č. 953, v k.ú. Ivanovice na Hané, nejvyšší
nabídce,
- pověřila starostu města projednáním podmínek odprodeje id. 1/6 pozemku p.č. 1664/3,
v k.ú. Ivanovice na Hané,
- pověřila starostu města projednáním podmínek, za jakých by České dráhy, a.s. realizovaly prodej pozemků,
- schválila výběrovou komisi na akci „Atletický ovál a multifunkční hřiště“ v tomto složení:
Ing. Droblílek, MVDr. Lysák, Ing. Kovář,
- doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 2/2017 vlastní, ve výši 758 000,- Kč, a to
jak na straně příjmů, tak i výdajů,
- schválila vypracování žádosti na přidělení dotace, z programu OPŽP, na zateplení sportovní haly,
- pověřila starostu města projednat se zástupcem společnosti AC Vyškov – Radim Pytela
záměr, a to konkrétně, kterých pozemků ve vlastnictví města by se realizace pokládky
optické sítě týkala a termínů plnění stavby,
- doporučila posoudit vypracovanou směrnici na umísťování žadatelů do DPS, zda-li vyhovuje současné legislativě, schválila výši nájemného v PČB na 50,- Kč/m2/rok,
- rozhodla, že nebude vymezovat pro jednotlivé politické strany plakátovací plochy, z tohoto důvodu nebude od jednotlivých politických stran vybírán poplatek.
52. jednání rady města se konalo dne 11. 10. 2017 a rada města:
- neschválila pronájem prostor KD pro pana Lukáše Dirdu a Romana Dirdu na dvě soukromé akce, vzhledem k tomu, že pronájem prostor KD v Ivanovicích na Hané je možný
pouze pro společnosti a organizace, které mají sídlo v Ivanovicích na Hané a ve výjimečných případech i pro občany města Ivanovice na Hané,
- schválila pořádání ohňostroje na Nový rok v 18.00 hod.,
- schválila dodatek č. 6, ke smlouvě č. 2/2010 – provoz vodohospodářského zařízení –
vodovod Chvalkovice na Hané, uzavřený mezi městem Ivanovice na Hané a společností
VaK Vyškov, a.s., za cenu 43.686,- Kč ročně,
4/2017
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schválila pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a společností VaK Vyškov, a.s., na provozování vodohospodářského zařízení – vodovod k PČB –
ul. Mlýnská,
schválila jako zhotovitele stavby Školní hřiště - Atletický ovál a multifunkční hřiště Ivanovice na Hané společnost PROSTAVBY, a.s. Otnice za nabídkovou cenu 5 561 170,- Kč
bez DPH,
schválila RO č. 3/2017 vlastní ve výši 72 300,- Kč, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů,
schválila záměr směny pozemků mezi městem Ivanovice na Hané o celkové výměře
4281 m2 a ZOD Haná Švábenice o celkové výměře 4047 m2 a doporučuje zastupitelstvu
města tuto směnu schválit,
schválila povolení výjimky, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a to o navýšení z počtu 24 žáků na 25 žáků v každé třídě v MŠ Ivanovice na
Hané,
schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Ivanovice na Hané ve
výši 286 040,- Kč – stavební úpravy výdejny, výmalba chodeb a šaten, výměna PVC
v jídelně,
schválila záměr odprodeje pozemků v k.ú. Chvalkovice na Hané pč. 253/130 a 253/155
o výměře 54 m2 za rodinným domem 168 – cena 50,- Kč/m2,
schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi VaK
Vyškov a městem Ivanovice na Hané za cen 200,- Kč/m, akce: napojení SV Pustiměř –
Ivanovice na Hané na SV Vyškov,
schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E-ON
Distribuce – akce Prokeš, Havlíčkova ulice,
schválila Bc. Pavla Novotného, bytem Letonice, jako vedoucího stavebního úřadu MěÚ
Ivanovice na Hané a uložila tajemníkovi jmenovat výše uvedeného do této pozice k datu
1. 12. 2017,
schválila pronájem veřejného prostranství, o výměře 6 m2, na postavení stánku s prodejem pečiva za paušální sazbu 500,- Kč/měsíc,
neschválila poskytnout doplatek ve výši 7 400,- Kč pro TJ Slovan Ivanovice na Hané,
schválila poskytnutí finančních prostředků Apoštolské církvi, KC NADĚJE Bučovice,
z rozpočtu města na rok 2017, ve výši 10 000,- Kč.

53. jednání rady města se konalo dne 8. 11. 2017 a rada města:
- schválila smlouvu č. 1030040020/001 o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene,
mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON Distribuce, – akce Mašek, Žižkova ulice – položení kabelu NN za cenu 4000,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E-ON
Distribuce – akce Prokeš, Havlíčkova ulice, za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč +
DPH,
- schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem Ivanovice na Hané a společností EKO-KOM
– bezplatné zapůjčení 4 ks kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast),
- schválila žádost Asociaci PAPRSEK na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na: podpora poradny a půjčovny Paprsek na rok 2018 ve výši 10 000,- Kč,
- schválila žádost Asociaci PAPRSEK na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na: podpora klubové činnosti Paprsek na rok 2018 ve výši 10 000,- Kč,
- schválila záměr odprodat část pozemku p.č. 3200/2 o výměře 25 m2 ve Chvalkovicích na
Hané, pro kioskovou trafostanici, za cenu 2 500,- Kč + DPH,
8
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-

schválila žádost manželů Bulantových na ukončení pronájmu pozemků p.č.
1408/1.2.3.,4,5,9,k 31.10.2017, v k.ú. Ivanovice na Hané, ke dni 31. 10. 2017,
schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi VaK
Vyškov a městem Ivanovice na Hané za cen 50,- Kč/m2, akce: napojení SV Pustiměř –
Ivanovice na Hané na SV Vyškov.

54. jednání rady města se konalo dne 29. 11. 2017 a rada města:
- doporučila zastupitelstvu města, na veřejném zasedání, schválit RO č. 4/2017 – vlastní,
ve výši 806,- tis. Kč, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů,
- schválila návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Ivanovice na Hané, a to do roku 2020,
- schválila program 17. veřejného zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
7. 12. 2017 v 17.00 hod.,
- doporučila zastupitelstvu města schválit změnu OZV č.1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- schválila Plán zimní údržby komunikací na rok 2017/2018,
- schválila žádost o vyřazení knih z knihovního fondu z důvodu opotřebení, poškození,
zastaralosti a dlouhodobého nepůjčování – nabídka k prodeji,
- schválila smlouvu č. 014330045363/001 o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON Distribuce – soc. bydlení, PČB – položení kabelu NN + pojistková skříň za cenu 2000,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu č. 014330045365/001 o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON Distribuce – soc. bydlení, PČB – položení kabelu NN + uzemnění za cenu 2000,- Kč + DPH,
- schválila Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací sportovním a zájmovým organizacím na rok 2018,
- schválila Plán prací, postupů a termínů pro zajištění inventarizace majetku a závazků
2017 a složení ÚIK,
- vzala žádost ZUŠ Ivanovice na Hané o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 na
vědomí, částka bude zapracována do rozpočtu města Ivanovice na Hané,
- schválila poskytnutí příspěvku v roce 2018, z rozpočtu města Ivanovice na Hané ve výši
5 000,- Kč, pro DOTYK II, o.p.s.,
- schválila žádost o poskytnutí příspěvku - zálohy na rok 2018 pro TJ Slovan Ivanovice
na Hané ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města na proplacení faktur za energie, s tím, že
o tuto částku bude snížen příspěvek na rok 2018,
- schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ivanovice na Hané, ve výši 10 000,- Kč,
pro římsko-katolickou farnost Ivanovice na Hané, na uspořádání adventního koncertu,
- navrhuje zastupitelstvu města schválit jako přísedícího u Okresního soudu ve Vyškově
paní Helenu Albrechtovou, bytem Ivanovice na Hané, ul. Rostislavova,
- vzala na vědomí informací o plánu rekonstrukce plynovodů v navržených oblastech města – ul. Wolkerova, Malinovského, Osvoboditelů a 9. května, Švermova s předpokladem
zahájení v roce 2020,
- vzala na vědomí přípravu nového Pohřebního řádu, kde bude zrušena vsypová loučka,
- schválila pořízení softwarového produktu, za cenu 15 000,- Kč, na agendu hřbitovní místa.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ
4/2017
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 14. 09. 2017 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na 16. veřejném zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 16. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, MVDr. Josef Lysák, Mgr. Ing. Ivana
Lasovská, Bohumil Čumpl a Jiří Procházka.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Ilonu Vodičkovou a Ing. Vladimíra Haumera, zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných
usnesení na 16. zasedání Zastupitelstva města pověřuje Ing. Jozefa Konkola.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 3.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za 3. čtvrtletí roku 2017.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 4.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města
na 4. čtvrtletí roku 2017.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 5.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 274 o přibližné výměře
18 m2 v kat. území Ivanovice na Hané do vlastnictví, za kupní cenu 300,- Kč/m2 s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady související s realizací prodeje. Přesná výměra pozemku
bude známa po vyhotovení geometrického plánu.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 6.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemků parc. č. st. 89 a parc. č. 140 o přibližné souhrnné výměře 9 m2 v kat. území Chvalkovice na Hané do společného jmění,
za kupní cenu 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s realizací
prodeje. Přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 7.
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Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schváluje koupi id. 1/6 pozemku parc. 1664/3 o výměře 147 m2 v kat.
území Ivanovice na Hané, za kupní cenu 100,- Kč.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 8.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, změny závazných ukazatelů rozpočtu
města Ivanovice na Hané pro rok 2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 – vlastní, v oblasti
příjmů i výdajů ve výši 758 000,- Kč:
v oblasti příjmů
pol. 1381 – daň z hazardních her
pol. 1382 – zrušený odvod z loterií
pol. 4111 – dotace na volbu prezidenta
pol. 8115 – použití fondu obnovy nemovitostí
Celkem

578 000,- Kč
-450 000,- Kč
30 000,- Kč
600 000,- Kč
758 000,- Kč.

v oblasti výdajů
2219 – doprava-výstavba autobusové čekárny
2310 – vodní hospodářství – vodovodní řad k PČB
3314 – knihovna – doplatek za plyn a režie knihovny
3399 – KOZ-zvýšení rozpočtu na dary a materiál
3421 – dotace na využití volného času dětí a mládeže
3639 – MH – snížení rezervy
3699 – ost. záležitosti bydlení – vybavení PČB
3745 – veř. zeleň-výsadba a materiál
5512 – požární ochrana – software
6118 – dotace na volbu prezidenta
6399 – finanční operace – daňové platby
Celkem

60 000,- Kč
300 000,- Kč
18 000,- Kč
25 000,- Kč
42 000,- Kč
-32 000,- Kč
100 000,- Kč
200 000,- Kč
11 000,- Kč
30 000,- Kč
4 000,- Kč
758 000,- Kč.

Zastupitelstvo města stanovuje starostu města jako osobu odpovědnou za provedení nezbytných změn rozpočtu a plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 9.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.

4/2017

11

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

OTEVŘENÝ DOPIS - DIAKONIE BROUMOV
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošacení, kterou jste nám poskytli.
Oceňujeme Vaše úsilí a čas, který jste věnovali organizaci této akce. Vážíme si všech, kteří
v dnešní uspěchané době dokáží myslet i na druhé, slabší a zranitelnější.
Vyjádřete, prosím, naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu
pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše motto ”NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM”.
Se srdečným pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík, předseda družstva a generální ředitel

VÝSLEDKY VOLEB
VÝSLEDKY VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Kraj: Jihomoravský
Počet volebních obvodů:
Počet volebních okrsků:

Okres: Vyškov
1
3

Obec Ivanovice na Hané, celkem okrsků: 3
voličů v seznamu
2365
vydané obálky
volební účast v %
56,19
platné hlasy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
13
12

název strany
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Svob. a pr. dem.- T. Okamura (SPD)
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Strana práv občanů
ROZUMNÍ- stop migraci, diktát. EU
REALISTÉ
SPR-Republ.str.Čsl. M. Sládka
Strana svobodných občanů
Strana zelených

1329
1319

Obec: Ivanovice na Hané

odevzdané obálky
% platných hlasů
počet hlasů
402
170
168
144
115
104
99
33
19
16
9
8
8
8
7

1327
99,40

%
30,47
12,88
12,73
10,91
8,71
7,88
7,50
2,50
1,44
1,21
0,68
0,60
0,60
0,60
0,53
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14
15
15
15
15
15

SPORTOVCI
Blok proti islam. – Obrana domova
Dobrá volba 2016
Občanská demokratická aliance
Referendum o EU
Řád národa – Vlastenecká unie

Okrsek č. 1 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
1017
vydané obálky
volební účast v % 52,90
platné hlasy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
12
12
13
13
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538
532

název strany
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Svob. a pr. dem.- T. Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Česká pirátská strana
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
REALISTÉ
ROZUMNÍ- stop migraci, diktát. EU
SPR-Republ.str.Čsl. M. Sládka
Strana práv občanů
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Dobrá volba 2016
Občanská demokratická aliance

Okrsek č. 2 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
966
vydané obálky
volební účast v %
61,28
platné hlasy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

4
1
1
1
1
1

název strany
ANO 2011
Svob. a pr. dem.- T. Okamura (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Česká pirátská strana
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

0,30
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

odevzdané obálky
% platných hlasů
počet hlasů
148
74
68
66
48
44
33
19
7
5
5
4
3
3
3
1
1

592
588

%
27,81
13,90
12,78
12,40
9,02
8,27
6,20
3,57
1,31
0,93
0,93
0,75
0,56
0,56
0,56
0,18
0,18

odevzdané obálky
% platných hlasů
počet hlasů
187
80
64
54
53
52
50
11

536
99,25

592
99,32

%
31,80
13,60
10,88
9,18
9,01
8,84
8,50
1,87
13
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9
9
10
11
11
12
12
13
14
14

Strana práv občanů
TOP 09
Strana svobodných občanů
SPORTOVCI
Strana zelených
ROZUMNÍ- stop migraci, diktát. EU
SPR-Republ.str.Čsl. M. Sládka
REALISTÉ
Referendum o EU
Řád národa – Vlastenecká unie

Okrsek č. 3 - Chvalkovice na Hané
voličů v seznamu
382
vydané obálky
volební účast v %
52,09
platné hlasy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
9
9
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název strany
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Svob. a pr. dem.- T. Okamura (SPD)
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Česká pirátská strana
TOP 09
Občanská demokratická strana
Strana práv občanů
Blok proti islam. – Obrana domova
REALISTÉ
ROZUMNÍ- stop migraci, diktát. EU
SPR-Republ.str.Čsl. M. Sládka
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

7
7
5
4
4
3
3
2
1
1

199
199

1,19
1,19
0,85
0,68
0,68
0,51
0,51
0,34
0,17
0,17

odevzdané obálky
% platných hlasů
počet hlasů
67
32
24
22
18
12
7
6
6
1
1
1
1
1

199
100

%
33,66
16,08
12,06
11,05
9,04
6,03
3,51
3,01
3,01
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

4/2017

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Informace pro občany
o konání volby prezidenta republiky
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 23. srpna 2017 rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2017 pod číslem 275/2017 Sb., volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018. Případné
druhé kolo volby prezidenta České republiky by proběhlo na území České republiky v pátek
a sobotu 26. a 27. ledna 2018.
Hlasování bude na území České republiky probíhat ve stálých volebních okrscích a
v zahraničí ve zvláštních volebních okrscích vytvořených při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky.
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí může volič požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky
v místě pobytu, a to do 3. prosince 2017, případně může volit na voličský průkaz.
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, tedy od
28. srpna 2017, a to žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
nebo žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 5. ledna 2018, písemné žádosti o vydání voličského průkazu pro druhé
kolo volby je třeba doručit do 19. ledna 2018, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, pro druhé kolo volby 24. ledna 2018 do
16.00 hodin. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince
2017, předá osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. S voličským průkazem
lze při volbě prezidenta České republiky hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Žádosti o voličský průkaz přijímá Marie Konečná, dveře č. 3, tel. 517 325 669,
e-mail: marie.konecna@ivanovicenahane.cz.
Přenosná volební schránka
Obdobně jako v jiných volbách mohou voliči požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. Požádat o zajištění hlasování pomocí přenosné volební
schránky je možno na Městském úřadě Ivanovice na Hané, dveře č. 1, tel. 517 325 661.
Občanské průkazy (OP)
Občané, kteří nemají v pořádku OP, a nemohli by se tak voleb zúčastnit, mohou v souvislosti s výkonem práva požádat o vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc ode dne vydání. K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou
působností občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné
podobě občana, které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím
právním předpisem.
4/2017
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Hlasování probíhá ve volebních místnostech. Volební místnosti okrsků č. 1. a 2. budou
v Ivanovicích na Hané v Základní škole na ulici Wiedermannova. Okrsek č. 3. v zasedací
místnosti úřadovny MěÚ ve Chvalkovicích na Hané.
Okrsek č. 1 – Ivanovice na Hané – horní část města:
Palackého nám., Komenského, Tyršova, Žižkova, Smetanova, Husova, Nádražní, Horní
Valy, Dolní Valy, Rostislavova, Mlýnská, Nová.
Okrsek č. 2 – Ivanovice na Hané – dolní část města:
Havlíčkova, Wiedermannova, Osvoboditelů, Partyzánská, 9. května,
Švermova, Srbská, Karla Dvořáčka, Trávník, Veselá Družstevní, Stará čtvrť, Přemyslova,
Okružní, Svatoplukova, Wolkerova, U Hřiště, Malinovského.
Okrsek č. 3 – místní část Chvalkovice na Hané.
První den voleb tj. pátek začíná hlasování ve 14 hod. a končí ve 22 hod.
Druhý den voleb tj. sobota začíná hlasování v 8 hod. a končí ve 14 hod.
Další informace ve věci volby prezidenta najdete na stránkách Ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx.

KPOZ při MěÚ Ivanovice na Hané
Zpracováno podle regionálního tisku.

Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Vladimír Franc
Miloš Neček
Ladislava Hladká
Alois Hanák
Slavoj Zvolský
Bohumil Šíbl

78 let
52 let
71 let
92 let
92 let
60 let

† 23.09.2017
† 23.10.2017
† 25.10.2017
† 12.11.2017
† 29.11.2017
† 30.11.2017

Chvalkovice na Hané
Jarmila Horáková
Marie Vašinová

92 let
84 let

† 14.09.2017
† 25.11.2017

Občané spjatí s Ivanovicemi na Hané
Růžena Palíšková roz. Zemánková 64 let

† 08.11.2017

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
ou soustras
u
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Slavnostního vítání nových občánků našeho města
do života dne 30. 9. 2017 se zúčastnili rodiče:
Miroslav a Silvie Janků s dcerou Martinou,
Jiří a Lucie Novotní se synem Michalem,
Filip Hloušek a Veronika Krylová s dcerou Adélou,
Radim a Petra Kroupovi se synem Martinem,
Lukáš Piňos a Svatava Rešková se synem Šimonem,
Radoslav Kikta a Kristýna Swatzinová se synem Jonášem,
Jan Čejka a Jana Senajová se synem Janem,
David Audy a Martina Pernicová se synem Dominikem,
Petr Vysloužil a Sára Gáborová s dcerou Annou,
Zdeněk Horký a Hana Práchynská s dcerou Sofií.
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o vítání nově narozených dětí do života
v obřadní síni MěÚ Ivanovice na Hané, aby se hlásili na matrice městského úřadu
v průběhu celého roku, příp. na tel. 517 325 669.
Marie Konečná, matrikářka

Vzpomínka na Slavoje Zvolského
Vážení spoluobčané,
ve středu dne 29. listopadu zemřel ve věku 92 let dlouholetý spolupracovník, náš první polistopadový starosta, kolega
a dobrý přítel, pan Slavoj Zvolský. Člověk, který měl rád své
město, jeho občany a se kterým byl i celý život spojen. Loučení
je vždy bolestné, obzvláště však bolí rozloučení navždy. Musíme-li říci poslední sbohem člověku, který nám byl po mnoho let
blízký jako člověk, kolega i přítel, pak je to mimořádně těžké.
Během let, co pan Zvolský aktivně pracoval nejen na městském úřadu ale i ve městě, mnozí využívali jeho pomoci a rad.
Pro každého měl otevřené dveře, vždy uměl poradit i prakticky pomoci. Uměl naslouchat – v tom byla jeho síla. Věděli jsme a víme, že za jeho činy stálo vždy jediné přání:
nasadit své síly ku prospěchu všech občanů města, s nimiž se cítil být spojen. Během
svého dlouhého a aktivního života nám ukázal, jak má vypadat naplněný život. Byl to
život lásky, pilné a svědomité práce a péče o druhé.
Ve své funkci starosty města přicházel často do styku s konkrétními úkoly a nejednou
podstatně přispěl ke zlepšení podmínek života v našem městě. A nejen za to mu dlužíme dík. Dík, který už mu nemůžeme vyslovit.
Loučíme se s člověkem, který byl přítelem mnohým z nás. Díky za vše.
Vlastislav Drobílek
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Milí spoluobčané,
čas plyne mílovými kroky, rok 2017 vstoupil do posledního měsíce a já mám opět milou
povinnost přispět do našeho Zpravodaje. Prosinec je měsíc Mikuláše, čerta, vánočních stromečků a dárků pro své příbuzné a známé. Je to ale taky měsíc adventní, plný očekávání
a příprav na ten každoročně se opakující biblický příběh zrození Ježíše. I když se tento příběh
každoročně opakuje, přesto je pokaždé trochu jiný. V sobotu druhého prosince v podvečerních hodinách jsme byli svědky rozsvícení vánočního stromu před kostelem za velké účasti
občanů. Vystoupení žáků naší základní školy s vánočně laděnou tématikou, troubení žáků
ZUŠ, vůně punče a jiných dobrot doufám navodilo tu správnou předvánoční náladu v každém
z nás. Advent je ale také dobou rozjímání, zastavení se, je dobou dobročinnosti, a taky bilancování končícího roku.
Co všechno se v Ivanovicích a Chvalkovicích v roce 2017 opravovalo a budovalo, s tím
vás průběžně ve svých úvodnících seznamoval pan starosta. Troufnu si tvrdit, že toho nebylo
málo. O té největší finanční investici v našem městě v letošním roce bych se přece jen zmínil.
Jednalo se o výstavbu domu s pečovatelskou službou s osmi bytovými jednotkami. Tato stavba nás stála celkem 21 milionů Kč. Vše jsme financovali z vlastních zdrojů. Dotace nám na
tuto stavbu byla zamítnuta. Dle sdělení ministerských úředníků jsou kapacity těchto zařízení
na okrese Vyškov dostačující. Jak je to ve skutečnosti asi ví většina z nás. Není výjimkou
čekací doba na umístění do těchto zařízení dva a více let, to je spíše pravidlem. Tak jak se
postupně prodlužuje délka života, stoupá i potřeba těchto a podobných zařízení. Že tomu tak
je i bude, svědčí úplné obsazení tohoto domu s pečovatelskou službou. Troufnu si tvrdit, že to
bylo správné rozhodnutí a zároveň investice do naší budoucnosti.
Druhou větší investicí, která u řady našich občanů vyvolala nesouhlasné stanovisko, byly
finanční příspěvky na opravy bání kostela sv. Ondřeje. V roce 2016 a 2017 město na tyto
generální opravy přispělo celkovou částkou jeden milion korun. Že tato oprava byla nutná, se
ukázalo po sejmutí rezavého oplechování. Dřevěné konstrukce byly napadeny dřevokazným
hmyzem a bylo jen otázkou času, kdy by do kostela začalo zatékat. Kostel je hlavní dominantou Palackého náměstí, představuje kus historie našeho města. Argument některých spoluobčanů, že to není majetek města, že církev dostala restituce atd., u mne neobstojí. Je naší
povinností tento objekt zachovat pro budoucí generace. Kdo se staví takto negativně k naší
minulosti, nemá nárok žít budoucnost.
Závěrem mého krátkého příspěvku do
posledního čísla našeho zpravodaje v roce
2017 chci poděkovat všem spolupracovníkům
a zastupitelům města za moudrá rozhodnutí
a konstruktivní jednání, živnostníkům a vedení firem za vynikající spolupráci v letošním
roce. Přeji vám, vašim rodinám, aby vánoční
čas přinesl do našich příbytků radost, pokoj
a lásku. Požehnané Vánoce, hodně zdraví
a ještě více štěstí v novém roce 2018.
MVDr. Josef Lysák
18
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NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Petra Dvořáková: Sítě - Tři příběhy o (ne)sebevědomí. Jak může nejistota a nízké sebevědomí ovlivnit váš život? Například tím, že k vám přitáhne manipulátora, který vás začne
zneužívat ve svůj prospěch. Čím méně si věříte, tím více jste ohroženi.
Jiří Hájíček: Dešťová hůl - Zbyněk, profesí správce pozemků, se po mnoha letech setkává
se svou dávnou láskou, aby jí pomohl se zdánlivě jednoduchým majetkoprávním problémem.
Vrací se na venkov, na místa svého dětství a dospívání, a zamotává se do nejasných okolností
sporu o pozemek, ale také...
Suzanne Enoch: Pravidla důvěrných vztahů - Kapitán Bradshaw Carroway miluje moře
celou svou duší. Když v bitvě přijde o přítele, začíná pochybovat, zda je ten krvavý život ještě pro
něj, ale starost o skupinku nudných aristokratů mu nepřipadá o moc smysluplnější. Bohužel jich
má zrovna při této plavbě plnou loď. Jedna pasažérka však přece jen upoutala jeho pozornost…
Jeffery Deaver: Manhattan je můj život. Smrt pornohvězdy - Hrdinkou dvou detektivních
příběhů je dvacetiletá, trochu výstřední Rune, která se řízením osudu ocitne v soukolí brutálních
vražd.
Karin Slaughter: Podlost - Matka agentky Faith Mitchellové nezvedá telefon. Na dveřích
je krvavý otisk dlaně. A uvnitř je to ještě horší: na podlaze prádelny leží mrtvý muž, uprostřed
obývacího pokoje stojí jiný muž se zbraní v ruce a další právě utíká zahradou. Faith vidí všude
kolem sebe naprostou spoušť. Bohužel však nikde nevidí svou matku...
Steve Berry: Královský klam - Opravdu jste si mysleli, že už byla všechna tudorovská
tajemství odhalena? Bývalý agent Cotton Malone se na vlastní kůži přesvědčil, že cesta do
pekla je dlážděna dobrými úmysly. Původně jen chtěl vzít syna na prázdniny do Dánska, ale
nedokázal odmítnout přátelskou službu své bývalé nadřízené: slíbil jí, že s sebou vezme také
patnáctiletého kapsáře Iana a na londýnském letišti ho předá policii. Po přistání se z údajných
policistů stanou únosci a oba chlapci zmizí.
Tilly Bagshawe: Hradba mlčení - Alexia De Vere je krásná, bohatá a mocná žena. Roky
budovala svou kariéru, ale pod vnějším pozlátkem i za Alexiiným neproniknutelným výrazem se
skrývají nebezpečná tajemství...
Karel Cubeca: Tajemství skrytého kláštera - Eva Irvingová odjíždí se synem a přáteli na
dovolenou. Příjemná cesta se nečekaně promění v nebezpečné dobrodružství: celá skupina je
unesena do starého kláštera uprostřed divokých hor. Únosci trýzní své oběti a vyděšená skupina přátel svádí zběsilý boj o zdravý rozum a holý život.
Michelle Moran: Koruna císařovny Josefíny - Napoleon je na vrcholu moci, jen v soukromí se mu nedaří: manželka Josefína není s to dát mu dědice. Rozvede se s ní a bez okolků
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prohlásí, že je třeba „oženit se s břichem, které mu přinese děti“. A tím je rakouská arcivévodkyně Marie Luisa. Císař ji šokuje, jeho záchvaty hněvu ji děsí, ale když porodí syna, nastane
zvrat, jaký nikdo neočekával…
Barbara Wood: Strážkyně tajemství - Ke dvoru vládce Mayů přijde dívka podivné krásy,
s pleťí bílou jako alabastr. Nezdolná Tonina, která se tam zamilovala do místního hrdiny, však
musí jít dál. Po matce zdědila posvátnou knihu, která ukrývá tajemství rodu a jeho budoucnost.
Tonina ví, že musí splnit své poslání, proto odhodlaně kráčí vstříc osudu…
Eileen Dreyer: Kdo je na řadě? - Anděl smrti s injekcí digoxinu se objevoval za úsvitu.
Pokaždé věřil, že svou práci odvedl dobře a že si nikdo ničeho nevšimne. Obezřetná zdravotní
sestra Timmie přesto postřehne, že …
Kanzaburó Óe: Soukromá záležitost - Román japonského držitele Nobelovy ceny je příběhem muže, který se stal otcem těžce postiženého dítěte, jeho marného pokusu utéct před
realitou a následně nuceného dozrání.
Louise Rennison: …a pak se mi to vymklo z rukou - Již páté pokračování bláznivých
zápisků Georgie Nicolsonové, které nenechá vaši bránici v klidu. Na scéně nechybí sestřička
Libby, kocour Angus, ani lehce potrhlí rodičové.
Erle Stanley Gardner: Sovy mají oči dokořán - Agentura Coolová & Lamp; Lam byla
najata, aby nalezla Robertu Fennovou. Třiadvacetiletá modelka zmizela beze stopy v roce l939
ve Francouzské čtvrti New Orleansu. Od jejího zmizení uběhly tři roky, stopy dohromady žádné
a Donald má vypátrat místo pobytu krásné brunety.
Jitka Prokšová: Odvážní a čekatelé - Ingrid, studentka oboru chemická fyzika, si neví rady
s láskou. Na tom by v jejím věku nebylo nic neobvyklého, ona se však zamilovala do ženy, která
je ke všemu o víc než dvacet let starší.
Sarah Crossan: Dech - Nic pro nás není tak přirozené jako dýchání. Představte si ale svět,
ve kterém si jen privilegovaní mohou koupit dostatek kyslíku. Svět, kde chudí jen stěží zaplatí
účet za vzduch nezbytný k životu. Dystopický román plný dobrodružství, při němž se doslova
tají dech.
Karel Rožek: Milostné románky - Knížka Milostné románky přináší pohodové čtení o lásce ve všech jejích proměnách, o lásce, která přináší štěstí i zklamání, která dokáže zásadně
změnit lidské osudy. Povídky oblíbených autorů první poloviny minulého století nám o tom mohou poutavě vyprávět.
Alena Jakoubková: Chytrá žena pro manžela přes plot skočí - Statut svobodné matky
s dvojčaty sice Klára nebere nijak dramaticky, ale přece jen by se ráda vdala, měla manžela
a úplnou rodinu. Když potká Přemysla, přeskočí jiskra a vzplane láska jako hrom. Klára nedbá
na námitky svých blízkých a hrne se do manželství. Rozčarování na sebe nedá dlouho čekat.
Petra Nachtmanová: Vdaná potvora - Věštkyně ze sousedství předpověděla Milušce setkání se třemi osudovými muži. A od toho okamžiku skutečně potkává nejrůznější muže, kteří
20
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vypadají jako potencionální partneři. Problém je však v tom, že Miluška je vidí všude… Kdo se
stane tím pravým?
Petra Braunová: Klub radosti dnešního dne - Román české autorky vypráví nejen o nešťastném dětství hlavní hrdinky, silně poznamenaném výchovou u prarodičů. Z hlavní hrdinky
Moniky se vyvine během problematického dospívání velmi nebezpečná osobnost. Pod vlivem
prazvláštní výchovy se z ní stává zlá, intrikující osoba. Vše vyvrcholí, když se dostane na Facebook. Kolik jejích kamarádek nepřežije?
Arne Dahl: Velké vody - Paul Hjelm a Kerstin Holmová vyšetřují případ, který začíná v prostředí ilegálních přistěhovalců a končí ve lživé idyličnosti švédského léta. Nic není náhoda a detektivové začínají tušit, že se blíží velká voda, která smete vše...
Fern Michaels: Mstitelky - Příběh pomsty sedmi odhodlaných, rozhořčených žen, které
vinou lidské krutosti a lhostejnosti utrpěly bolestnou ztrátu. Všechny se odmítly smířit s nespravedlivostí, s bezmocí práva, a vytvořily Sesterstvo, které se důmyslně a nesmiřitelně mstí těm,
na něž zákony nestačí.
Zuzana Francková: Mucholapka na prevíty - Mladá novinářka Martina má všechny
předpoklady k tomu, aby byla se svým životem docela spokojená. Je hezká, chytrá, úspěšná, ale přesto se jí nedaří najít toho pravého. Po krachu dlouhodobého vztahu prožije sice
několik dalších lásek, ale nakonec dochází ke smutnému závěru, že se stále stává pouze
jakousi mucholapkou na prevíty. Co má udělat, aby našla muže, který by ji měl docela obyčejně rád?
Michael Connelly: Pátý svědek - Na Mickeyho Hallera dolehly těžké časy. Místo zámožných klientů teď zastupuje zoufalé majitele nemovitostí, kteří nedokáží splácet hypotéku. Patří
mezi ně i Lisa Trammelová, žena obžalovaná z brutální vraždy hypotečního bankéře Mitchella
Bonduranta. Klientka vinu popírá, i když nezastírá, že měla na Bonduranta vztek...
Raymond Khoury: Spása templářů - Konstantinopol, rok 1203. Zatímco drancující vojska
čtvrté křižácké výpravy obléhají město, tajná skupina templářů usiluje o dosažení bohulibějšího
cíle: nalézt vzácné církevní dokumenty a přepravit je do bezpečí, aby nepadly do rukou benátského dóžete. Dávají se na útěk se třemi plnými truhlicemi…

NAUČNÁ LITERATURA:
Zázračná planeta. Rekordy Země - Světoví šampioni? Rekordy nepadají jen na stadionech! Planeta Země i její zvířecí obyvatelé podávají neuvěřitelné výkony. Který savec žije nejvýš? Kde se můžeme nadechnout nejčistšího vzduchu? Který strom je nejobjemnější? Kdo
nadělá tolik hluku jako sbíječka? Užij si objevování stovky zázraků přírody doplněné okouzlujícími obrázky.
Anatomie - Více než 600 barevných ilustrací, obrázky, fotografie, schémata. Tato kniha
vám pomůže nahlédnout do tajemného světa lidského těla a nabídne vám spoustu informací
o funkci a stavbě všech nejrůznějších orgánů. Kniha je velmi vhodná i pro žáky a studenty
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KNIHY PRO DĚTI:
Arnošt Goldflam: 3x Agátka Kulhánková - Oblíbený autor dětských knih Arnošt Goldflam přichází se třemi napínavými příběhy devítileté Agátky, jejíž zvědavost jí nedovoluje se
čehokoliv bát. V dobrodružstvích, která sice tak docela nevyhledává, ale zato ji potkávají, zažije mnohé dramatické chvíle, ale štěstí jí přeje, že vše nakonec dobře dopadne, a dokonce
i sem tam někomu pomůže.
Daniela Krolupperová: Jak Bubáček potkal Bubáka - Lukáš má báječného kamaráda
kapesní strašidýlko jménem Bubáček. A ten má za kamaráda skřítka Myšošlapa. Jednoho dne
odjede Lukáš na školní výlet a malí kluci zůstanou doma sami. Těší se, že v společných hrách
a zábavách jim čas do Lukáškova návratu rychle uteče. Ale hned další ráno je probudí ostrý
přísný hlas. Ve dveřích stojí něco velkého, nehezkého a ukřičeného. Bubák!
Tereza Vostradovská: Hravouka - Kravička dělá bů, pejsek dělá haf haf. Hm. Neba?
Neba. Co takhle si radši počíst o tom, jak v lese tlejí opadané listy, prohlédnout si, jak vypadá
noha žáby a kdo si nejradši pochutná na myšce? Právě myška žijící v podzemní noře je vypravěčkou, průzkumnicí lesa, sadu i rybníčka: obkresluje tvary pecek, ohryzává mrkve v zemi
a přemýšlí jak rozdělit plody na ovoce a zeleninu, zkoumá stáří lesa podle letokruhů… Všechno
pak pečlivě zapisuje do svého sešitu a radí, jak si vyrobit herbář nebo udělat zahradní jezírko
Zdeněk Svěrák: Buřtík a Špejlička. Cesta do Žatce - Veselý příběh neobyčejných kamarádů, pana Buřtíka a pana Špejličky, napsal Zdeněk Svěrák nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiče, aby se společně zasmáli. Vydejte se spolu s oběma rozpustilými chlapíky do Žatce za
velkým výdělkem!
Ivona Březinová: Deník vodnice Puškvory - Víte, že si vodnické holky píší deník? Zrovna třeba vodnice Puškvora. Bydlí s rodiči, starší sestrou Dušanou a mladším bráškou Bláťuldou v rybníce jménem Žabakor. A protože je moc šikovná a dobře se učí, v září ji čeká přestup
do lidské školy. To bude fuška!
Greg: Quentin Gentil a mistr úniků - Série „Velká esa“ líčí příběhy party dětí, kterou jsou
plné dobrodružných honiček, nečekaných odhalení i veselých scének, které jako by vypadly
z francouzských komedií. Některé příběhy čtenáři znají pod jménem Pivoňkova dobrodružství.
Irena Kaftanová: Ježíškova dobrodružství - Nastává nejkrásnější období roku, čas Vánoc, a mnohé děti se vás zase budou pochybovačně ptát: „Existuje opravdový Ježíšek?“ Náš
Honzík prožil s Ježíškem během jediné noci tolik dobrodružství, že se na Štědrý den probudil
naprosto šťastný, bez sebemenších pochybností…
Lenka Rožnovská: Mobilmánie v pohádkové říši - Hloupý Honza, který má v uzlíčku
místo buchet mobil? Děd Vševěd jako počítačový expert? Proč by ne?! I pohádky jdou s dobou. Jedno se ale nemění ani v sebemodernější pohádce - vítězí, co zvítězit má, žádná technická kouzla, ale dobré srdce, které jde za svým snem.
Tomáš Končinský: Překlep a Škraloup - Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na chvilku
nedávat pozor a z věci, která před chvíli zářila novotou, je starý, nepotřebný krám. Ale kdo za to
22
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může? Drobná stvoření, která mají veškeré stárnutí na starosti. Skřítek Překlep, jehož specialitou
jsou chyby v knížkách, se jednoho dne vydá na dobrodružné putování k samotnému Zubu Času.
Svatopluk Hrnčíř: Karavana bratranců - Dva bratranci, zbrklý Kuba a uvážlivý Vráťa se
vydávají na prázdninový výlet na kolech za dědečkem do Jizerských hor, kraje sklářů. Poprvé
sami, bez rodičů! Vezou s sebou tajemný přístroj - klikostroj a doufají, že jim dědeček prozradí,
k čemu sloužil. Jenže Kubovi někdo po cestě klikostroj ukradne, stejně jako kolo, na kterém ho
vezl. Podaří se mu zloděje najít?
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
On-line katalog: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová, knihovnice

PŘIPRAVUJE SE…
neděle 17. prosince
BETLÉMSKÉ SVĚTLO přivezou a budou rozdávat skauti od 8.30 do 9.30 hod. na Palackého náměstí u jesliček.
pondělí 1. ledna
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ na Palackého náměstí v 18 hod.
sobota 6. ledna
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - tradiční finanční sbírka pořádaná Charitou ČR, opět u vašich
dveří zazvoní Tříkrálový koledníci a budou žádat o příspěvek pro potřebné a lidi v nouzi.
pátek 16. dubna
DIVADELNÍ KOMEDIE – BULVÁR LADY
Kulturní dům v 19.00 hod. Účinkují: Valérie Zawadská, Martina Hudečková, Pavel Nový.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. Předprodej vstupenek bude probíhat
v Městské knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
21. - 23. března
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Ivanovice na Hané vyhlašují Humanitární sbírku použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, obuvi, hraček, knih,
menších elektrospotřebičů a dalších věcí denní potřeby.
Sběrné místo: Kulturní dům - ŠATNA PRO ÚČINKUJÍCÍ. Sbírka bude probíhat denně
v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o zasílání pozvánek na kulturní a společenské
akce e-mailem, aby se hlásili na městském úřadě, v kanceláři č.1 u paní Gabriely Hladké,
e-mail: g.hladka@ivanovicenahane.cz nebo tel. 517 325 661.
Hred.
4/2017
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Kulturní a společenské akce - fotoreportáž

Divadelní komedie „Tchýně na zabití“

Divadelní komedie „Tchýně na zabití“

Mikulášský trh 2. 12. 2017

Mikulášský trh 2. 12. 2017

Vánoční dílnička 2. 12. 2017

Pohádka s mikulášskou nadílkou

24
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Vánoční výstava 2. 12. - 5. 12. 2017.

Vánoční výstava 2. 12. - 5. 12. 2017.

Vánoční výstava 2. 12. - 5. 12. 2017.

Rozsvícení vánočního stromu
2. 12. 2017, ZUŠ Ivanovice n.H.

Rozsvícení vánočního stromu
2. 12. 2017, ZŠ Ivanovice n.H.

Rozsvícení vánočního stromu
2. 12. 2017, Apoštolská církev
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PLESOVÁ SEZÓNA 2018 V IVANOVICÍCH NA HANÉ
Předkládáme vám seznam plesů, které se v Ivanovicích na Hané uskuteční v měsících
lednu a únoru 2018. Doufáme, že si z této nabídky vyberete a přijdete se pobavit a odpočinout od všedních starostí. Srdečně Vás zvou a na vaši účast se těší pořadatelé.
V tomto přehledu jsou uvedeny plesy, které byly nahlášeny na Městský úřad v Ivanovicích
na Hané k 30. listopadu 2017.
sobota 6. ledna 2018

Dětský KARNEVAL v 14.00 hod.
- pořádá Město Ivanovice na Hané
- pro děti je připraven zábavný program, hry a soutěže.

sobota 20. ledna 2018

XXV. MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES
- pořádá město Ivanovice na Hané
- hraje kapela Blue Band Company Přerov
- občerstvení a předtančení připraveno.

pátek 26. ledna 2018

POSEZENÍ PRO SENIORY v 17 hod.
- pořádá TJ Sokol a město Ivanovice na Hané
- v kulturním domě
- hudba zajištěna.

sobota 27. ledna 2018

Tradiční sokolské ŠIBŘINKY
- karneval pro dospělé
- pořádá TJ Sokol Ivanovice na Hané
- v kulturním domě.

sobota 17. února 2018

HASIČSKÝ BÁL
- pořádá Sbor dobrovolných hasičů Ivanovice na Hané
- v kulturním domě
- Hudební skupina ŠUMICHRÁST MALBOHÁR.

sobota 24. února 2018

Dětské RADOVÁNKY v 14.00 hod.
- pořádá TJ Slovan Ivanovice na Hané
- v kulturním domě
- hudba zajištěna.

* Pokud není uveden čas, akce začíná ve 20.00 hod.
Hred.
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POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
Vážení spoluobčané,
naši věrní mladí návštěvnici našich kin, opět se přiblížil konec roku a čekají nás ty
nejkrásnější svátky roku - VÁNOCE. Čeká na nás spousta krásných zážitků, dárků a volna
u rozzářených stromečků. K vánoční pohodě, chceme přispět i my a pozvat vás mezi svátky
na představení, pro naše malé a věrné diváky, které se uskuteční 27. 12. 2017 v 15 hodin.
Letošní projekce v měsíci prosinci a lednu je omezená z důvodu vytížení KD společenskými
a firemními akcemi.
V roce 2017 jsme odehráli 54 představení, která navštívilo 1 255 diváků (stav
k 30. listopadu). Rovněž i provoz letního kina, byl zajištěn po oba prázdninové měsíce. Na
základě vašich připomínek jsme změnili hrací den ze středy na pátek, což se projevilo ve
vyšší návštěvnosti, zejména z okolí. Podařilo se zajistit i premiérové filmy, což není u kina naší
kategorie jednoduché, některé filmy měli velký divácký úspěch, za což vám patří velký dík.
V roce 2018, budeme od února opět pokračovat v pravidelných nedělních projekcích, jak
se nám osvědčilo, a to v 15 hod. pro mládež a v 19 hod. pro dospělé. Věřím, že se nám opět
podaří i v nadcházejícím roce naplnit programovou nabídku kvalitními tituly a vám nabídnout
hezké zážitky z obou našich kin i z premiérových filmů, které se vždy snažíme, pro vás, co
nejdříve zajistit a věřím, že budete odcházet spokojeni.
Poděkování patří všem, kteří se na provozu našich kin podílejí a zejména městu, které kino
provozuje. Všem spoluobčanům i našim divákům chci popřát krásné a klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce hodně štěstí, lásky, zdraví a úspěchů v osobním životě.
Jiří Heroudek, vedoucí kina
Program kina - prosinec:
St
27. 12. 2017
15 hod. JÁ PADOUCH 3
Program kina - leden:
Ne
14. 01. 2018
Ne
14. 01. 2018

15 hod. HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
19 hod. PO STRNIŠTI BOS, ČR

Pracovníci kina se těší na Vaši návštěvu! Neseďte doma, přijďte se bavit a podpořit provoz kina.

RESPONO a.s. Vyškov informuje
Svoz odpadu a otevírací doba sběrného dvora přes vánoční svátky
Svoz odpadu v době vánočních svátků bude probíhat dle pravidelného svozového plánu bez
omezení. Sběrný dvůr bude mezi svátky pro veřejnost uzavřen. Odpady bude možné na
sběrný dvůr odevzdat v následujících dnech.

Svoz SKO v Ivanovicích n.H. a místní části v I. pololetí roku 2018
V roce 2018 zůstávají zachovány čtrnáctidenní intervaly svozu odpadů v návaznosti na rok
2017. Svoz bude probíhat v liché týdny. První běžný svoz dle svozového plánu proběhne
v úterý 2. 1. a ve středu 3. 1. 2018. V dalším lichém týdnu v pondělí a ve středu.
4/2017
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Svoz Bio odpadu v Ivanovicích n.H.
a místní části v I. pololetí roku 2018
leden
1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
únor
1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
březen
1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
duben
1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
květen
1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
červen
1x týdně, pondělí
Více informací získáte na webových stránkách RESPONO.

Vodovody a kanalizace Vyškov informují
Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2018
Představenstvo společnosti na svém zasedání 22. 11. 2017 posoudilo všechny závazné
podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající
z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,50 Kč/m3 (včetně
DPH) a stočného o 0,57 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb
ke zvýšení o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 2,43 %. Na jednoho
průměrného odběratele obou služeb bude mít zvýšení cen dopad ve výši cca 66 Kč za rok.
Jsme přesvědčení, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny
vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.
Je současně nutné připomenout, že v minulosti úspěšně provedená konsolidace finančních
analýz dotovaných projektů u Státního fondu životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů
umožnilo čtyři roky nezvyšovat cenu stočného (v letech 2014–2017) a dva roky cenu vodného
(v letech 2016–2017).
Ceny platné od 1. 1. 2018
Vodné
Stočné
Celkem vodné a stočné

bez DPH (Kč/m3)
39,72
36,28
76,00

včetně 15 % DPH (Kč/m3)
45,68
41,72
87,40

Cena vodného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odebrané pitné vody.
Cena stočného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.
Spotřeba k 31. 12. 2017 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami
stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost
stav vodoměru k 31. 12. 2017 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však
musí učinit nejpozději do 2. ledna 2018, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.
vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného
ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu
OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31. 12.
2017. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2017 nebudou
zpracovány.
28
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Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období
od 18. 12. do 29. 12. 2017 od 700 do 1400 hodin.
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám
pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2018.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

SENIOŘI SOBĚ
PREVENCE KRIMINALITY – RADY A DOPORUČENÍ

Občanský zákoník – změny 2014
Právo rozhodnout o majetku
Závěť
Způsob odkázání pozůstalosti je nejpoužívanějším institutem, který
se pořizuje pro případ smrti. Závěť pořizuje zůstavitel za sebe, je to
jeho vůle.
Není tedy možné, aby pověřil někoho jiného.Například stanovil, že
kdo co podědí, určí po jeho smrti jeho žena. Zrovna tak nelze pořídit
společnou závěť více osob – třeba manželé nebo sourozenci.
Rozhodovat o tom, jak chci, aby bylo děděno (právní termín zní pořizovat), jsou oprávněny všechny svéprávné fyzické osoby.
Nesvéprávní tak mohou činit pouze za určitých podmínek předvídaných zákonem. Zákon zná tři způsoby, kterými může být rozhodnuto o pozůstalosti pro případ smrti:
•

•

•

Druhy závěti
Holografická – závěť, jejíž celý text zůstavitel musí napsat vlastnoručně. Musí v ní jednoznačně uvést, že se jedná o závěť, poslední vůli apod., podepsat ji a uvést datum, kdy se
tak stalo. Tuto závěť může napsat bez jakýchkoliv svědků a uložit kamkoliv. Je potřeba
zdůraznit, že taková závěť nemusí být napsána pouze na papíře. Bude platit, i když ji
např. těsně před svou smrtí zůstavitel napíše na zeď u postele, na níž leží.
Alografická (např. strojová) – závěť, kterou zůstavitel nenapsal rukou, ale napsal ji například na počítači nebo nadiktoval nějaké osobě, která diktát zapsala. Tuto závěť musí
zůstavitel vlastní rukou podepsat a přede dvěma svědky přítomnými zároveň současně
výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.
Pořízená veřejnou listinou – (nejčastěji notářský zápis) – závěť, která je sepsána nejčastěji notářem. Notář je povinen se při sepisování přesvědčit, zda se projev poslední vůle
děje s rozvahou, vážně a bez donucení. Výhodou takové závěti je, že ji nelze úspěšně
zpochybnit. Další výhodou je, že taková závěť bude po smrti zůstavitele postoupena
notáři, který vyřizuje dědictví, neboť závěť sepsaná notářským zápisem se eviduje v centrálním registru závětí. Ze stejného důvodu ji nelze ani pozměnit, skrýt nebo zničit, a tak
zabránit její realizaci.

4/2017

29

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Novinky roku 2014
Přibyly 4 nové možnosti! Zatímco doposud znal zákon závěť pouze písemnou, nyní zavádí i institut tzv. privilegované závěti, nebo také závěť s úlevami.
Pro platnost a účinnost takové závěti se nevyžaduje splnění určitých podmínek a forem,
které u řádné závěti splněny být musí. Privilegovanou závěť je možné pořídit různě v závislosti na konkrétní situaci, za níž je pořizována.
Závěť při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích – závěť před dvěma
svědky zaznamenává velitel jednotky nebo jiný voják v hodnosti důstojníka. Zůstavitelem
však může být pouze voják nebo jiná osoba náležející k ozbrojeným silám. Není přitom třeba
ohrožení života nebo obdobných obav, stačí samotná účast v ozbrojeném konfliktu nebo na
vojenské operaci, např. misi OSN.
Závěť na palubě letadla nebo lodi – jde v podstatě o obdobu závěti před starostou, avšak
děje se tak před kapitánem nebo jeho zástupcem a před dvěma svědky. Zůstavitel musí
mít pro svůj požadavek naléhavosti sepisu poslední vůle vážný důvod a nesmí být sepisem
poslední vůle ohrožena bezpečnost letu nebo plavby. Těžko asi bude kapitán letadla nebo
lodi sepisovat závěť v bouři.
Závěť před starostou – tuto závěť lze pořídit v případě, že je zde důvodná obava, že by
zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny. V takovém případě
může poslední vůli zůstavitele za přítomnosti dvou svědků zaznamenat starosta obce, na
jejímž území zůstavitel pobývá.
Ústní – lze ji pořídit pouze v případě naprosto nenadálé mimořádné situace, zejména
v přímém ohrožení života. V takovém případě, třeba po autonehodě, stačí, že zůstavitel závěť
vysloví před třemi současně přítomnými svědky – například policisty a záchranáři. Tito svědci osvědčí obsah závěti zápisem, který o tom pořídí, nebo mohou být vyslechnuti soudem
a osvědčit obsah závětí výpovědí do protokolu. Pokud zůstavitel přežije, přestane tato závěť
platit dva týdny poté, co byl ve stavu, že jeho závěť šlo pořídit formou notářského zápisu.
Z tisku převzala Jana Bláhová

ZDRAVÍ

Bolesti hlavy
Není divu, že v dnešním světě, kdy jsme neustále vystavováni časovému stresu, dopravním zácpám či manipulaci se složitými přístroji, musíme občas sáhnout po tabletce proti
bolesti hlavy. Při úporné bolesti si můžete vzít dvě tabletky paracetamolu (jedna má 500 mg)
nebo dvě tabletky ibuprofenu (200 mg jedna tableta). Účinným prostředkem proti bolesti je
také aspirin, který však není vhodný pro mladistvé do 16 let a osoby s alergií na aspirin. Užívání léků ovšem zdaleka není jediná možnost, jak se s urputnými bolestmi hlavy vypořádat.
V čem je problém?
Odborníci dělí bolesti hlavy na několik základních typů. Tenzní bolesti hlavy jsou patrně
způsobeny stahy svalů hlavy a šíje. Projevují se jako stály a tupý tlak. Migrény jsou záchvatovitá onemocnění, jejichž důsledkem je zúžení cév a následné uvolnění aktivních látek
v oblasti hlavy. Jejich příznakem je pulzující bolest, často provázená nevolnosti a citlivostí na
světlo a zvuky. Mučivé, nakupené bolesti hlavy bývají spojeny s pitím alkoholu nebo s kouřením. Dostavují se epizodicky nebo ve ”shlucích”, po nichž následuje období klidu.
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Potřebuji lékaře?
Kvůli občasné bolesti hlavy se nemusíte znepokojovat. Zato náhlá a velmi silná bolest
může signalizovat závažný problém. Neodkladná lékařská pomoc je nutná v případě, kdy je
silná bolest hlavy spojená se zastřeným viděním nebo s neschopností ovládat určité části
těla. Na lékaře se rovněž obraťte, je-li bolest hlavy provázena horečkou, ztuhnutím šíje, přerušovanou řečí nebo zmateností, zvláště po úderu do hlavy. Lékaře kontaktujte, pokud vás
hlava bolí opakovaně, například třikrát či vícekrát za týden, nebo když denně užíváte léky
proti bolesti.
Vyzkoušejte akupresuru
• Pevným krouživým pohybem masírujte kůži mezi kořenem palce a ukazováčku. Po
několika minutách pokračujte stejným způsobem na druhé ruce. Masáž provádějte tak
dlouho, dokud bolest nezmizí. Specialisté na akupresuru nazývají toto místo na ruce
spouštěcím bodem LIG4, který je spojen s oblastmi v mozku, kde bolest hlavy vzniká.
Léčba teplem nebo chladem
• Možná vás to překvapí, ale bolest hlavy může zmírnit koupel chodidel v horké vodě. Při
teplé koupeli se totiž krev soustředí do chodidel a tím poklesne tlak v cévách vedoucích
do hlavy. Při silných bolestech přidejte do vody trochu hořčičného prášku.
• Při tenzních bolestech hlavy si přiložte na čelo a na šíji horky obklad, aby se uvolnily
napjaté svaly.
• I když se vám může zdát, že vám dáváme vzájemně si odporující rady, horkou terapii
můžete vystřídat (nebo nahradit) studenou. Na čelo si přiložte studený obklad z kostek
ledu, které zabalíte do ručníku. Můžete použít i sáček mraženého hrášku zabalený do
utěrky. Chlad stáhne cévy a tím povolí jejich dráždění nervových zakončení. Bolesti hlavy
někdy vznikají v nervech v oblasti šíje, zkuste si proto studený obklad přikládat na spodní
okraj lbi.
• Studený obklad můžete nahradit následujícím postupem: vložte ruce do studené vody
a vydržte v ní, jak můžete nejdéle. Během koupele zatínejte a uvolňujte pěsti. Tento postup působí stejně jako ledový obklad na hlavě – chlad zužuje roztažené cévy.
Kofeinová kůra
• Vypijte šálek silné kávy. Kofein omezuje rozšiřování cév a díky tomuto účinku může zmírnit i bolest hlavy. Proto se kofein také přidává do některých léků, jako je například Panadol nebo Valetol. Kofeinovou kůru raději vynechejte, jestliže kávu pijete často, pokles
hladiny kofeinu může následně vyvolat bolest hlavy, takže byste se dostali do bludného
kruhu.
Stahující obklad
• Kolem čela si oviňte čelenku, šátek nebo obinadlo a stáhněte je tak, abyste pocítili tlak
kolem hlavy. Omezení průtoku krve do hlavy může pomoci zmírnit bolest, způsobovanou
otokem cév. Obklad můžete předem namočit do octa, který se používá jako tradiční prostředek proti bolestem hlavy.
Utišující prostředky
• Osvědčeným prostředkem proti bolestem hlavy je zázvor, který má protizánětlivé vlastnosti. Studený nápoj připravíme z půl lžičky čerstvě umletého zázvoru, který vmícháme
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•

do sklenice vody a vypijeme. Na čaj použijeme 1 lžičku čerstvě mletého zázvoru, přelijeme ho šálkem vroucí vody, necháme trochu vystydnout a vypijeme. Zázvor je obzvláště
účinný proti migrénám, není však přesně známo, jak působí. Patrně ovlivňuje prostaglandiny, látky podobné hormonům, které podporují vznik zánětu. Zázvor také tlumí nevolnost
provázející migrénu.
Zkuste vypít šálek rozmarýnového čaje, který údajně zabraňuje zhoršení bolesti. Připravíte ho tak, že lžičku sušené rozmarýny zalijete šálkem vroucí vody, necháte 10 minut
vylouhovat a scedíte.

Víte, že?
Časté užívání aspirinu nebo ibuprofenu může způsobit vracející se bolesti hlavy, které
propukají, když dávka přestává působit. Nejlepší proto bude, když tyto léky přestanete brát
pravidelně, i když po jejich vysazení můžete mít nějaký čas obtíže.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Z knihy 100 rad domácího lékaře vybrala Jana Bláhová

CHVALKOVICE NA HANÉ
Ohlédnutí za rokem 2017 ve Chvalkovicích na Hané
Je prosinec, za námi je Mikuláš a než se nadějeme, budou Vánoce a nastane nový rok
2018. Proto Vám vážení spoluobčané předkládáme výsledky práce osadního výboru za rok
2017.
V tomto roce jsme se sešli celkem 4x na svých zasedáních a to 13. 1., 24. 4., 22. 8. a 10.
11. Kromě těchto zasedání pak ještě několikrát při přípravách plánování kulturních a společenských akcí.
Během roku jsme uskutečnili tyto:
V termínu 19. února v prostoru klubovny TJ Sokol Chvalkovice proběhl dětský maškarní
ples. Tradičně je s ním mezi dětmi a jejich dospělým doprovodem velká spokojenost a jistě
si zaslouží další pokračování. V roce 2018 plánujeme dětem maškarní bál na den 10. 2.
Poděkování patří výboru TJ Sokol za bezplatný pronájem. Dne 4. 3. se uskutečnilo setkání
se seniory ve společenské místnosti úřadovny ve Chvalkovicích na Hané. Dle zúčastněných
se nám vydařilo, jen byla shodou nepříznivých okolností a zdravotních důvodů nízká účast.
Rozhodli jsme se v roce 2018 termín posunout na 24. února.
V pátek 28. dubna jsme si připomněli 72. výročí osvobození naší obce vojáky Rudé armády položením kytice k památníku. Uskutečníme i v následujícím roce.
V neděli 30. dubna proběhl tradiční Slet čarodějnic. Po letech pořádání na hasičské zahradě byla změna a rej čarodějnic a doprovodu se odehrál ve sportovním areálu Vratislava
Matouška.
V rámci hodů jsme uspořádali v květnu hodovou zábavu spojenou s ochutnávkou vín
a cimbálovou hudbou.
Dne 3. června jsme se rozjeli autobusem s dětmi do brněnské ZOO a zavítali na brněnskou přehradu. Dalším bodem programu pro účastníky byla jízda parníkem po přehradě.
Autobus byl zcela zaplněn a všichni byli opravdu nadšeni a spokojeni. Organizace byla v součinnosti se členy místního turistického oddílu.
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V sobotu 2. 9. úspěšně proběhla pro osadní výbor rozsahem největší akce v rámci ukončení prázdnin s názvem Farmářské slavnosti 2017 Chvalkovice na Hané. Dopoledne vždy
patří dětem a jejich soutěžím, odpoledne jsou pro ně připraveny atrakce a soutěží dospělí. Pro
děti byla k dispozici skákací žirafa, malování na tvář, projížďky na koni, na traktoru, přehlídky
zemědělských strojů a hasičské techniky. Své zástupce vyslaly hasičské sbory z Ivanovic na
Hané, Nezamyslic a místní členové. Kromě asistence dětí při prohlídkách hasičské techniky
předvedli také ukázku hasebního zásahu. Dále přítomní mohli vidět umělecké vyřezávání motorovou pilou. K dispozici bylo pestré občerstvení, bioprodukty, ukázka proutěných výrobků
a další. Je na místě poděkovat všem, kteří se na přípravě, organizace a vlastním průběhu
podíleli. Bez jejich obětavosti bychom nedokázali něco takového uskutečnit, včetně zajištění
dohledu a bezpečnosti silničního provozu. Počasí nám nakonec přálo, i když zrovna v tom
týdnu každý den pršelo. Bylo sice chladněji, ale bez deště.
Co se týká další náplně naší práce, a to plnění požadavků našich občanů.
- byla zpevněna prašná cesta mezi domy v Želecké ulici,
- na malém hřišti byly instalovány nové hrací prvky pro děti,
- vybudovala se nová cesta kolem kostela a úřadovny.
Již se nedostalo na opravu silnice na
Zábraní. V roce 2018 to bude stěžejní
akce i s napojením cesty kolem nových
hracích prvků na dětském hřišti.
Také bychom chtěli v zimním období
vykácet topoly kolem rybníka. Konečně
bychom také měli domluvit započetí rekonstrukce hřbitovní zdi a začít I. etapu
prací. Dále navrhujeme výměnu veřejného osvětlení za LED světla. Na dvoře
úřadovny vyměnit poslední okno za plastové, opravit vlhnoucí a odpadávající zeď.
Doufáme, že rozpočet bude na naše požadavky stačit.
Jistě všichni víte, že naší obcí v neděli
29. října přešla ničivá vichřice, která řadě
našich spoluobčanů způsobila nemalé hmotné škody. Přírodě a jejím vlivům
zabránit nedokážeme, ale můžeme snížit
rozsah případných škod. Jedná se zejména o topoly kolem potůčku, který teče
směrem od železničního mostu za domy
až kolem rybníka a vtéká do řeky Hané.
Chtěli bychom, aby Povodí Moravy tyto
stromy, které jsou na hranici životnosti,
vykácelo. Škody, které způsobily, jsou
zdokumentovány a zaslány na Povodí
s žádostí o nápravu. Místo nich by bylo
žádoucí vysadit vhodnější dřevinu.
4/2017
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Před koncem roku osadní výbor ještě zabezpečil Rozsvícení vánočního stromku ve spolupráci s Domovem u Zámku, mateřskou školou a základní uměleckou školou v termínu 1. 12.
Mezi poslední akce v roce 2017 patří vánoční přání a koledy pro spoluobčany. Na poslední
den v roce je tradičně naplánován Silvestrovský fotbálek.
K závěru roku 2017 patří i přání členů osadního výboru všem spoluobčanům, nechť prožijí
krásné a klidné svátky vánoční a do nového roku pevné zdraví a rodinnou pohodu. Děkujeme
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pořádání a průběhu našich akcí a pomáhali
tam, kde bylo potřeba.
Mně osobně nezbývá, než poděkovat všem členům osadního výboru za obětavost, nezištnou a časově náročnou práci, věnovanou pro naši obec a spoluobčany. Nemohu také
zapomenout poděkovat za finanční výpomoc městského úřadu, bez níž bychom nemohli realizovat spoustu zábavy, většinou pro ty naše nejmenší. Děkujeme i všem dalším sponzorům
a všem, díky kterým jsme mohli dnes vyjmenovat naše aktivity.
Těšíme se na shledanou
Bohumil Čumpl předseda osadního výboru Chvalkovice na Hané

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Z ČINNOSTI CENTRA PRO RODINU
Jak jsme již dříve informovali veřejnost, bylo v naší farnosti před třemi lety otevřeno rodinné centrum „Cesta“, které slouží k setkávání skupin různých věkových kategorií. V současné
době sem přichází děti chodící do náboženství a do zájmového kroužku, matky, které vytváří
modlitební skupinu, nebo senioři, kteří se vzdělávají ve víře. Nepravidelně se schází mladé
manželské páry, aby si vyměnily zkušenosti s výchovou dětí a společně se pobavily.
Děti se v náboženství učí rozlišovat dobro od zla a osvojovat si pro život důležité hodnoty.
Po vyučování mají možnost si zahrát na přilehlé farské zahradě. V zájmovém kroužku připravují vedoucí různá temata a v jejich duchu si děti hrají, zpívají, tvoří a povídají si.
Modlitební hnutí matek vzniklo v Anglii v r. 1995 na popud Veroniky Williams. Spolu s dalšími ženami byla ovlivněna statistickými informacemi o utrpení dětí týraných, drogově závislých a zneužívaných. Ženy se rozhodly za tyto děti prosit v modlitební skupině a postupně
vzniklo hnutí, které se rozšířilo do cca 80 zemí světa včetně ČR. Společenství maminek
v naší farnosti se letos na jaře k tomuto hnutí také připojilo a modlí se nejen za děti ve svých
rodinách, ale za všechny opuštěné a trpící děti včetně dětí nenarozených. Modlitební společenství je otevřeno pro všechny maminky a babičky, včetně těch, které dosud nezískaly
zkušenost s důležitostí a účinkem modlitby.
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Farníci z Ivanovic i Chvalkovic n.H. se tak setkávají nejen při bohoslužbách, ale také
v rodinném centru. Zde mají možnost se poučit, vzájemně povzbudit ale také pobavit a promyslet organizaci společných akcí. Jsou to např. koncerty, farní slavnosti, poutě, dožínkové
mše, ale také sportovní akce jako třeba bowling či petanque. Společně se také podílí na
úklidu kostela a jeho okolí, obdělávání farní zahrady, drobné údržbě apod.
Přejme si, aby tato společenská setkávání lidí stále pokračovala a přinášela všem radost
a požehnání.
Farad

UČÍME SE Z NAŠÍ HISTORIE
Senioři se v naší farnosti pravidelně měsíčně schází, aby na příkladech některých našich
národních světců našli inspiraci pro jednání ve svém rodinném životě.
V měsíci říjnu, kdy si připomínáme svátek sv. Hedviky (16. 10.), se zabývali životem této
vyjimečné ženy. Žila na přelomu 12. – 13. stol. a pocházela z rodiny vévody Bertolda IV.
žijící na území dnešního Německa. V jejím příbuzenstvu bychom našli řadu příkladných žen
i mužů, ale také příklady mravních selhání. Hedvika se vdávala velmi mladá a již ve 12 letech
si vzala na přání rodičů 18-letého Jindřicha, čtvrtého syna Boleslava I. V kronice se uvádí, že
svým laskavým jednáním velmi ovlivnila svého muže a stala se mu učitelkou v jeho životě.
Hedvika zažila mnoho utrpení a je tak přirovnávána ke starozákonímu Jobovi. Ze sedmi
dětí všechny kromě dcery Gertrudy přežila. Byla svědkyní bratrovražedného sporu svých
dvou synů. Její sestra Anežka byla nelegitimní manželkou francouzského krále Filipa II., což
Hedvika také velmi těžce nesla. Další sestra Gertruda byla jako manželka uherského krále
brutálně zavražděna. Bratr Egbert se zapletl do vraždy švábského krále Filipa. Její zámek
v Andeche byl rozbořen, takže byla nucena odejít na dvůr vratislavského knížete Boleslava.
Hedvika přitom nepropadla zoufalství, ale snažila se odčiňovat poklesky svých příbuzných
odříkavým způsobem života a svou dobročinností. Podobně jako sv. Anežka a Zdislava založila špitál, kde pomáhala nemocným. Po manželově smrti odešla do třebnického opatství,
kde 14. 10. 1245 zemřela ve svých 69 letech.
Na životě sv. Hedviky je pozoruhodná skutečnost, že přes opravdovou a upřímnou snahu
vést svou rodinu k dobrému, neměla vzorné všechny děti. Mnozí z nás to ve svých rodinách
prožíváme také. Hedvika však nerezignuje, ale pomáhá rodině a příbuzenstvu příkladem
statečného a obětavého života. Může být tedy povzbuzením pro nás, kteří mnohdy nejsme
úspěšní ve své rodinné výchově.
Farad

Jak se naštěstí nic nestalo
Byla zlatá svatba. Když se vrátili z kostela a hosté se už rozešli, povídá dědeček babičce:
„Maruško, ty jsi skvost!“
Babička byla nedoslýchavá a dědeček měl navíc uvolněný umělý chrup, takže nemluvil
moc zřetelně. „Cos říkal, dědo? Musíš víc nahlas, víš, že neslyším!“
„Že jsi můj skvost!“ zahulákal dědeček.
Babička se vlídně usmála a mávla rukou, jako že mu odpouští a vůbec se na něho nezlobí: „Ále, z toho si nic nedělej. Já tě mám někdy taky dost.“
Naše první reakce může mnoho zachránit – ale i pokazit. Učme se reagovat v dobrém.
Převzato z časopisu Milujme se
4/2017
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POŘAD BOHOSLUŽEB v ivanovické farnosti
Rozpis bohoslužeb
během vánočních svátků
Neděle 24. 12. 2017
Štědrý den – Půlnoční mše sv.
15.00 hod. Ivanovice na Hané
Bohoslužba malých i velkých
koledníků „Než přijde Ježíšek“
17.00 hod. Chvalkovice na Hané
20.00 hod. Orlovice
22.00 hod. Ivanovice na Hané
Pondělí 25. 12. 2017
Slavnost Narození Páně
08.00 hod. Ivanovice
09.30 hod. Chvalkovice na Hané
11.00 hod. Orlovice
Úterý 26. 12. 2017
Svátek Sv. Štěpána
08.00 hod. Ivanovice na Hané
09.30 hod. Chvalkovice na Hané
11.00 hod. Orlovice
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Neděle 31. 12. 2017
Svátek Svaté rodiny
poděkování za uplynulý rok
08.00 hod. Ivanovice na Hané
09.30 hod. Chvalkovice na Hané
11.00 hod. Orlovice
Pondělí 1. 1. 2018
Nový rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
08.00 hod. Ivanovice na Hané
09.30 hod. Chvalkovice na Hané
11.00 hod. Orlovice
Sobota 6. 1. 2018
Zjevení Páně - Tři Králové
Tříkrálové koledování
18.00 hod. Ivanovice na Hané
Vánoční zpověď (cizí zpovědník):
Sobota 16. prosince od 17 do 18 hod.
v kostele v Ivanovicích.
Správce farnosti:
Mgr. Jaroslav Špargl, tel. 733 742 045,
e-mail: faivanovicenh@ado.cz
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V IVANOVICÍCH NA HANÉ
Štědrovečerní zpívání v Ivanovické synagoze
Již se stalo tradicí, že každý rok pořádáme zpívání Vánočních písní v Ivanovické synagoze. Loni jsme nechtě časem „konkurovali“ zpívání v kostele. Proto,
aby mohla přijít široká veřejnost, posunujeme toto zpívání na pátek 22. 12. od
18.00. Těšíme se na setkání a zpívání s Vámi…

PROJEKT Zachraňme Ivanovickou SYNAGOGU
Tento rok jsme několik málo věcí v synagoze opravili. Zbývá toho ještě hodně. Oprava stropu, vstupní chodby, a hlavně vybudování topení. Pokud byste chtěli pomoci prakticky, finančně,
radou... budeme velmi vděčni. Pokud byste chtěli na projekt přispět finančně, můžete na číslo
účtu: 107-8611470227/0100 variabilní symbol 190.

Naše pravidelná setkávání
V synagoze se již kvůli zimě nedá setkávat, tak jsme se opět přesunuli do našich prostor na
Staré radnici v prvním patře. Bohoslužby probíhají vždy 4. neděli v měsíci od 17.00 a skupinky
každý pátek od 18.00 hod. Nejlépe, když se podíváte na naše webové stránky – kde jsou nejaktuálnější informace. Všichni jste srdečně zváni!!!
www.acivanovice.webnode.cz

Ze skupinek:
…milí přátelé, tak je za námi další měsíc a s ním i nové věci... Mám ráda naše skupinky,
cítím se tam velice spokojeně a uvolněně. Každý má prostor říct svůj názor. Máme se rádi. A to
je důležité. Bavili jsme se o tématu ano x ano, ne x ne, které měl na starost Joel Blowers. Bylo
to poučné. Jsem ráda, že i jako mladí lidé (Joel má 18 let) můžeme sloužit v církvi. Tento měsíc
nás přijela navštívit a podpořit Jarka Chelíková a Věrka Přibylová, byli jsem vděční! Také jsme
se bavili o tématu zármutek a odpuštění z Bible 2. Korintským 2.1-11, které měla na starost
Helenka. Každý měl možnost říct, jak to vidí a co ho oslovilo. Došli jsme k závěru, že je důležité
napomínat, ale také odpouštět! Mějte se krásně a ať vám Bůh žehná.
Petra Heráková
4/2017
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Zamyšlení: Čtyři páry brýlí
Myslím, že název této úvahy některé z vás překvapí, ale čtete správně – opravdu jde o brýle
a správný pohled. Chci se s vámi podělit o některé myšlenky pastora Billa Hybelse; věřím totiž,
že názorně a srozumitelně vyjádřil důležité stránky našeho chování jako křesťanů. Mluvil o čtyřech párech brýlí a každý pár představoval jeden aspekt našeho života.
1. Červené brýle v jeho vyučování představovaly vášeň a nadšení pro Ježíše. Pokud nám
chybí nadšení a vášeň, jak můžeme nadchnout pro Ježíše lidi ze světa? Víra bez nadšení není
nic, o co by lidé ze světa stáli. Každý z nás je zodpovědný za to, aby budoval a posiloval svoje
nadšení, a každý si musí najít to, co ho „dobíjí“.
2. Brýle s rozbitými skly symbolizovaly neschopnost správně vidět, vidět skutečnou pravdu.
Často se tento problém vyskytuje v komunikaci, vznikají komunikační šumy. Jediným řešením
je jasně formulovat to, co chceme říci, a pokud vzniknou nejasnosti, hořkosti nebo dokonce
pomluvy, je potřeba okamžitě věci vyjasnit a dát do pořádku.
3. Nastavitelné brýle jsou brýle, které si můžeme nastavit tak, abychom viděli co nejlépe
v dané situaci. Znamená to, že máme jednat pružně v tom smyslu, že pokud něco v našem
životě nefunguje, zkusme něco jiného. Nedržme se křečovitě starých a osvědčených věcí, které
už nefungují – mějme odvahu zkoušet to, co opravdu funguje a vede k cíli.
4. Brýle se zpětným zrcátkem jsou brýle, které pomáhají vidět dozadu – tak jako řidič auta
vidíme, co zůstává za námi. Zpětný pohled je důležitý pro toho, kdo chce svým životem uctít
Boha. Co zůstane po tobě, až odejdeš? Jaký bude tvůj odkaz?
Jana Blowersová

HUMOR
Protestanský kostel malého amerického městečka zchátral a je třeba postavit nový. Výběrčí
peněz na nový kostel zabloudí i do krámu Žida Herschelmanna. Ten se rozpačitě škrábe na
hlavě. Ti lidé, kteří vybírají na kostel, jsou všichni jeho zákazníci, a tak si nemůže dovolit jen
tak je odmítnout. Na druhou stranu, jak může on – ortodoxní Žid – věnovat peníze na stavbu
nového kostela?
Vtom dostane nápad: „To asi musíte nejdřív strhnout starý kostel?“ „Samozřejmě.“ „To taky
určitě stojí fůru peněz.“
„Ano, tři sta dolarů.“ „Tak tady je maj!“
---Dva policisté potkají faráře, jak na kárce veze bojler. „Dobrý den otče“, ptají se, „copak to
vezete?“. „To je bojler,“ odpoví farář. „A kam to vezete?“ zeptá se druhý policista. „Na faru.“
„Aha, tak jeďte.“ Farář odjede a první policista se zamyslí: „Poslouchej, co je to ten bojler?“ „Co
já vím,“ odpoví druhý, „ty jsi měl ve škole náboženství!“
--Američan kupuje od starého Lorda jeho letní sídlo. „Víte,“ svěřuje se mu, „slyšel jsem, že
tady prý straší.“ „Tomu nevěřím, jezdím do tohoto sídla už 300 let a žádné strašidlo jsem ještě
neviděl.“
--Muž nenáviděl kočku své ženy a rozhodl se jí zbavit. Odvezl ji pět kilometrů od domu a nechal ji tam. Když přijížděl zpět ke svému domu, kočka už tam byla a procházela se po dvoře.
Další den se rozhodl nechat kočku deset kilometrů od domu, ale kočka byla opět doma dřív
než on. Každý den zvyšoval vzdálenost a odvážel kočku dál a dál, ale kočka se stále vracela
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domů ještě před ním. Nakonec se rozhodl jet několik hodin, zahnul doprava, pak doleva, přejel
most, zase doprava a ještě doprava a kličkoval, dokud nedojel na pro něj naprosto nezapamatovatelné místo a nechal kočku tam. O pár hodin později muž volá domů jeho ženě a ptá se
jí: „Je doma kočka?“ „Ano, proč se ptáš?“ odpoví žena. Naprosto zničený muž říká: „Dej mi jí
k telefonu, ztratil jsem se a potřebuji poradit.“

Zamyšlení: Boží ochrana
„Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!“
Bible, Žalm 18.2-3
David napsal tento žalm poté, co mu Bůh dal zvítězit nad nepřáteli a z těch veršů je jasné,
že měl s Bohem hluboký vztah a důvěřoval Mu. Když mluví o Hospodinu (kým Hospodin pro něj
je), zmiňuje pět věcí, které se tenkrát používaly v boji. Když se rozhlédneme kolem sebe, není
pochyb o tom, že i my jsme na bojišti; málokdo se na bojišti cítí dobře, a když mluvím za sebe,
žít v bezpečí uprostřed nebezpečí je úžasná věc. Podívejme se trochu blíž na to, čím nám Ježíš
chce být a co nám nabízí:
• Skalní štít nebo také horský štít je vrchní část vysoké hory, má strmé skalní stěny a je těžko
přístupný. Když Ježíš je naším skalním štítem, znamená to, že jsme s Ním nahoře nad
situací, jsme v bezpečí daleko od válečné vřavy a nepřítel se k nám těžko dostane.
• Pevná tvrz je opevněné, bezpečné místo, které chrání před proniknutím nepřítele do naší
blízkosti. Ježíš nás chce obklopovat jako pevná, nedobytná tvrz uprostřed neklidných časů.
• Vysvoboditel je osoba, která zachraňuje v nebezpečné situaci; prostě přijde a odnese ohroženého na bezpečné místo.
• Další součástí boje je štít; slouží k ochraně vojáků před údery. Ježíš chce stát mezi námi
a satanovy údery.
• Trochu záhadně vypadá „roh spasení“. Roh je v Bibli symbolem moci, síly a vítězství. Tak
jako zvířata používají rohy k boji a ochraně, stejně tak Ježíš za nás chce bojovat v našich
bitvách, chránit nás a dát nám vítězství a vědomí bezpečí.
Ať jsou výše uvedené verše tvojí a mojí modlitbou, ať se upřímně modlíme tato slova a považujeme Ježíše za svého Vysvoboditele a Ochránce, v Jehož blízkosti jsme v bezpečí.
Jana Blowersová

Citát
Kdo duchovně roste, stává se menším, nikoli větším.

Slovo na závěr
Až budete tyto řádky číst, budou již brzo Vánoce – jeden z největších křesťanských svátků.
Dovolím si tvrdit i svátků pro všechny lidi v ČR. Vánoce ukazují na to, že Ježíš Kristus z Boží
milosti přišel na tento svět, protože miloval každého člověka a nabízí mu smíření s Bohem. Toto
zjevení Božího syna je velmi důležité… Učme se na Něj spolehnout a nechejme se jím vést:
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S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost,
kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.
Bible, I Peter 1:13
Přeji Vám všem krásné Vánoce. Hledejte to duchovní, ale též to, jak si být vzájemně na
blízku, a jak si být vzájemně požehnáním. Nešetřete úsměvem pro druhé lidi!!!
To vše Vám přeje
pastor AC Jiří Pospíšil
bližší kontakt: mobil 739600008, mail poj@centrum.cz, www.acivanovice.webnode.cz

BETLÉMSKÉ SVÉTLO 2017
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo
se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky.
V neděli 17. 12. 2017 za spolupráce dalších skautů rozvezeme
Betlémské světlo vlaky po naší vlasti.

Dívejme se srdcem
Letošní moto je inspirováno úžasným specifikem letošního ročníku. Letos je totiž možné
získat a mít Betlémské světlo v České republice již od 17. 12. 2017 – tedy nádherných 7 dní
před Vánocemi.
To dává neuvěřitelně bohaté možnosti, jak Betlémské světlo využít. Kam s ním zajít, kde
všude se dá předat (i třeba s doprovodným programem) a hlavně tímto získáváme víc než 7 dní
na to, jak udělat s Betlémským světlem radost jiným.
Je potřeba si vážit této možnosti a využít její potenciál dělat radost tím, že myslíme na druhé. Abychom ovšem mohli tento potenciál využít, je potřeba „dívat se srdcem“.

Možnost zažehnutí Betlémského světla v našich domácnostech je již milou vánoční tradicí.
Skauti plamínek pokoje a míru Betlémské světlo šíří mezi přátele, známé a všechny lidi dobré
vůle.
Těšíme se na Vás a předem děkujeme za dobrou spolupráci při šíření Betlémského světla
i v tomto roce.
40
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I letos Vám ivanovičtí skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo
Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou
spojuje mnohá srdce, vám budeme předávat
17. 12. 2017
od 8.30 do 9.30 hodin
na Palackého náměstí u jesliček
Pokud máte zájem, o donesení světla přímo do vašich domovů nahlaste, prosím, svoji adresu na městském úřadě, tel. 517 325 661.
Rádi se u Vás zastavíme, a betlémské světlo Vám v uvedenou
dobu přineseme.

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Braňme Ježíška!
Z raného dětství mám tuhle zvlášť zřetelnou vzpomínku. Je mi nějak mezi pěti až šesti léty,
jsem na samotě daleko za vsí u dědy a babičky a je Štědrý den. Už od dopoledne chodí děda
po světnici, kde žhnou zelinkavé kachlíky kamen, praská kšandami a prozpěvuje Hej, mistře,
vstaň bystře. Odpoledne odejde na generální zkoušku orchestříku, s nímž rok co rok nacvičuje
Českou mši vánoční, do Bohutínského kostela. Nahradí ho tety, líbeznými andělskými hlasy se
rozezpívající: To je jasnost božská, to je noc milostná. Sedím na lavici u masivního stolu s dubovou deskou a těším se.
Na to, jít na půlnoční, jsem ještě moc malá, ale mohu jít na zpívanou zkoušku. Capu za
tetami a jejich kamarádkami hlubokým úvozem mezi metrovými závějemi, svítíme si baterkami,
některé dívky dokonce lucerničkami jak z Karafiátových broučků a v dálce blikají světýlka oken
chalup jak na Ladově obrázku. Pod nohama křupe čerstvě napadaný sníh, možná mrzne, ale
mně je dobře v kožíšku po tetě, v bílých filcových válenkách s višničkami a v pletených palčácích.
V kostele se opírám o vyřezávané hrazení kůru, za zády mi znějí hlasy zpěváků. Upřeně se
dívám do věčného světla v očekávání zázraku…. Uvidět Ježíška! A náhle přichází pocit: Ježíšek
je tu, i když zůstal neviditelný. Dnes bych řekla, že je to sama podstata vánočního tajemství:
vědět o neviditelném. Nebo ho alespoň tušit.
Važme si našeho Ježíška. Važme si dětské víry v jeho příchod. Jak triviálně materialisticky
proti němu kdysi působil násilně implantovaný Děda mráz! Ve mně vyvolával nanejvýš úvahu:
je-li otcem krásné Sněguročky, kdo je její matkou? Baba Jaga? Či pohádková postava Krása
Nesmírná? První případ vyvolával pochybnost: jak se dvěma obludám mohla narodit tak krásná
dcerka!? A v případě Krásy nesmírné – co mohla mladá krasavice vidět na o dvě generace starším dědkovi Mrázovi? Leda majetek.
A co ten dnešní, opět (věřme, že nepříliš úspěšně) z ciziny implantovaný Santa Claus, jehož
hlučně projevovaná náklonnost k dětem vyvolává spíš podezření z nepěkné úchylky? A tak braňme svého Ježíška! Buďme na něho hrdí. Víra v něho dokazuje, že to s námi ještě není až tak zlé.
Jindřiška Ptáčková
4/2017
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Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé
sbírce (2017) vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali.
V našem regionu se vybralo 659 196,- Kč.
Díky výtěžku jsme:
• Podpořili jednotlivce a rodiny na Vyškovsku, kteří se ocitli v kritické situaci.
• Realizovaly opravy budovy Odlehčovací služby, takže do ní přestalo zatékat.
• Pro naše klienty jsme zútulnili pokoje, aby se při pobytu u nás cítili co nejvíce jako doma.
• Mohli ještě více rozvinout domácí hospicovou péči a zvýšit tak její dostupnost rodinám.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 15. ledna 2018.
Ze sbírky 2018 chceme:
• i nadále podporovat lidi v nouzi a v krizových situacích, aby s naší pomocí
dokázali zvládnout první těžké okamžiky a vykročit,
• dát oporu a podporu lidem pečujícím o své blízké, aby měli nejen dostatek
potřebných informací, ale i novou sílu k další péči,
• podpořit vybavení nových prostor a zahrady Centra denních služeb pro práci s lidmi vyššího věku či s postižením,
• podílet se na realizaci nově vznikajícího Komunitního centra Bohumíra
Bunži,
• podporovat domácí hospicovou péči a další terénní služby.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT
Ing. Roman Celý, ředitel
Oblastní charita Vyškov, Morávkova 748/1a
68201 Vyškov, tel: 517 350 779
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6. ledna 2018 u našich dveří opět zazvoní koledníci

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Otevřme svá srdce pro potřebné, tak jako
léta předešlá.
Pomozme, pokud můžeme, nevíme kdy,
pomoc druhých
budeme potřebovat sami.
Občané Ivanovic na Hané a Chvalkovic
na Hané jsou vždy štědří.
V lednu letošního roku koledníci od dárců obdrželi v Ivanovicích 53 697 Kč a ve
Chvalkovicích 11 634 Kč.

MC Ivanovický Rarášek, o.s.
Čas letí až kosmickou rychlostí a už zde opět máme ten
nejkrásnější čas v roce. Čas, který mají rády hlavně naše děti.
Čas obdarovávání, lásky, úsměvů, vzpomínek. Čas adventní
a vánoční. Proto se pojďme ohlédnout, co vše jsme za předešlé měsíce v našem mateřském centru stihli a zvládli.
V první řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a průběhu již tradičního bazárku. Vše
probíhalo ke spokojenosti všech zainteresovaných a troufám si říci, že bazárek byl opět velmi
úspěšný. Dále bývá zvykem zorganizovat pro celé rodinky našich malých rarášků ateliérové
focení s vánoční tématikou. Ani letos tomu nebylo jinak. Celá akce probíhala opravdu v bojových podmínkách, protože zrovna v termínu fotografování začala plánovaná výměna topení
v mateřském centru, ale paní fotografka si poradila a všichni se mohou radovat z vánočních
fotografií a obdarovávat jimi své blízké.
Perfektní zážitek čekal na maminky 10. listopadu v podobě adventního tvoření nazvaného „Hodinka pro maminku“. Sešly jsme se přímo v mateřském centru, kde jsme vyráběly
stromečky z bavlnek a vodního skla a také jsme si upletly stromečky z papírových ruliček.
Akce to byla vskutku vydařená a kromě krásných výrobků jsme si odnášely velmi dobrou
náladu a úsměvy na tvářích.
Prožíváme příjemné adventní období, vyrábíme s dětmi různé dekorace, aby na nás
z domovů dýchalo kouzlo přicházejících Vánoc. Mikuláš a hlavně čert nám ty naše rarášky
naštěstí do pytle nevzal, takže můžeme společně trávit tenhle předvánoční čas. Přejeme
vám krásné a požehnané Vánoce a hodně zdraví, štěstí a lásky v nastávajícím roce.
za mateřské centrum Mgr. Tereza Suchomelová
Rarášek je na internetu: www.mcrarasek.wz.cz
i na Facebooku https://www.facebook.com/MaterskeCentrumIvanovickyRarasek
4/2017
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Vánoční dílnička
Dne 2. 12. 2017 proběhla každoroční vánoční dílnička pro děti ve vestibulu kulturního
domu. Od 9.00 hod. si mohly děti přijít vytvořit vlastnoruční dárek pro své blízké. Děti vyráběly za pomoci rodičů a skautů andělíčky z papíru, vánoční svíčky, stromečky a barvily
keramické ozdoby. Skauti také prodávali sušenky, které upekli. Výtěžek ze sušenek půjde
na projekt „Postavme školu v Africe“.

PIONÝR Ivanovice na Hané
Podzimní setkání táborníků ve Švábenicích
Ve čtvrtek 26. října jsme se vydali do Švábenic, abychom tam strávili podzimní prázdniny. Ubytovali jsme se na Hájence, na níž obvykle pouze nocujeme, ale tentokrát se stala
naším útočištěm na celé tři dny. Protože bylo krásné počasí, vydali jsme se hned dopoledne
na krátkou procházku do lesa. Nasbírali jsme dřevo a rozdělili se do tří družstev, tak vznikli
Goldovi, Klackovi a Nevímovi.
Odpoledne jsme se pod vedením Edy vydali k dubu. Pravda, nešli jsme nejkratší ani
nejsnazší cestou, ale dub jsme našli. Odtud jsme se vydali k Duchnové studánce, ochutnali
její čerstvou vodu a pokusili se najít schované vedoucí. Po cestě zpět jsme se také snažili sehnat přírodniny, které by byly co nejpodobnější těm, které nám před odchodem ukázal Leon.
To už se k nám přidali další vedoucí. Před návratem do chaty jsme si trochu zaběhali, aby
nám pořádně vyhládlo. Dnešní večerní desert – čokoláda – byl tentokrát jen pro vyvolené,
někteří si opravdu opakovaně pochutnali.
Páteční ráno začalo dobrovolnou rozcvičkou, počasí už nebylo tak přívětivé, bylo chladněji, trochu foukalo, ale hlavně nepršelo. Mohli jsme si tedy zahrát „lidské člověče“. Odpoledne jsme tvořili obrazy z šišek a pak jsme se vydali do Švábenic. Na obloze už se začala honit
zlověstná mračna a zdvihl se vítr. Přesto jsme ke kostelu dorazili, stihli si zahrát ringovou
štafetu a nafotit pár hezkých snímků. Když začalo drobně kapat, zaveleli jsme k ústupu.
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Nakonec jsme nezmokli, ale jelikož vítr byl studený, rádi jsme se uchýlili do chaty. Po večeři
jsme v týmech hráli Activity. Někteří nás velmi překvapili svými malířskými, pantomimickými
nebo slohovými schopnostmi. Pro odvážné jsme vyhlásili stezku odvahy, někteří nebojácní
se nezalekli tmy ani bláta a dorazili až k Duchnovce.
Sobotní dopoledne předali velení novým instruktorům – Martinovi a Ondrovi – kteří zorganizovali několik kol několika variant hry na schovávanou. Zahrada u Hájenky je opravdu
pro tuto hru jako stvořená. Všichni se dobře bavili, akorát některým (dobře schovaným) musela být při mírném deštíku trochu zima. Po obědě nezbývalo než si sbalit věci, uklidit chatu
a vyslechnout Kačikovo hlášení, že se budeme těšit na táboře, kde na všechny táborníky
budou čekat Croodsovi. Takže: Nevylézejte z jeskyně, ale na tábor přijeďte!

Hledáme nové členy
Přijďte se podívat na naše schůzky, které se konají každý pátek v 15.30 hod. v klubovně
v druhém patře Staré radnice.
Na našich schůzkách si především hrajeme, vyrábíme, chodíme ven, jezdíme na výlety,
ale také se něco učíme (uzly, zdravověda, střelba, zvířata, rostliny, práce s mapou atd.).
Do konce letošního roku máme v plánu:
Výlet do Brna, soutěž v X-boxu, bowling, výroba adventních věnců, pečení perníků
a spoustu her a soutěží.
Přijďte se podívat na naše schůzky.
Jaroslava Bejšovcová
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ Mlýnská
PODZIMNÍ OKÉNKO V MŠ MLÝNSKÁ
Každé roční období má své nezaměnitelné kouzlo. Stejně tak i podzim, který je plný barev a plodů. Děti tyto přírodniny s nadšením sbírají a lákají je k nejrůznějším hrám. Ve třídách mateřské školy jsme si z nich vytvořili výstavku. Děti pak jednotlivé
plody určují a poznávají prostřednictvím všech smyslů. Také je využíváme k nejrůznějšímu
tvoření a hrám.
Už tradicí naší mateřské školy se staly ekologické vycházky. Za příznivého počasí se
s dětmi předškolního věku vypravujeme několikrát do roka na delší vycházku do přírody.
I letos v říjnu tomu tak bylo. Cílem naší vycházky bylo pozorování změn přírody na podzim.
Sbírali jsme a poznávali rozličné plody, šípky, šišky. Upozorňovali jsme děti na rozdíly mezi
stromy jehličnatými a listnatými. Poznávali jsme nejznámější druhy stromů podle listů a jejich
přípravu na zimní období. Pozorovali jsme práci lidí na zahrádkách a na poli. A na závěr
ekologické vycházky jsme si s dětmi zahráli oblíbenou hru „Na podzimní barvy“. Vycházka
se dětem líbila.
V naší mateřské škole se stále něco děje. Od poloviny listopadu jsme začali s předškoláky cvičení na velkých míčích. Cvičení probíhá ve dvou skupinách pod vedením paní
učitelky Zarembové a Zapletalové. Cvičení na velkém míči je komplexní cvičení, při kterém
se zapojují jak hluboké tak i povrchové svaly. Jedná se o výborné posilovací cvičení a je také
prevencí vadného držení těla. Děti se učí při cvičení na míči udržet déle pozornost a je to
hlavně zábava. Cvičení na velkém míči je u dětí velmi oblíbené.

ZŠ IVANOVICE NA HANÉ
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2017 – JAZYKOVÁ OLYMPIÁDA
U příležitosti Evropského dne jazyků
uspořádala naše škola dne 27. 9. 2017 Jazykovou olympiádu. Děti si připravily vlajku,
pozdrav a sport charakteristický pro vylosovanou zemi, ti zvlášť aktivní si mohli připravit i scénku. Ve škole jsme věnovali dvě
hodiny oblékání, líčení i přípravě a pak už
hurá do ulic! Průvod městem od ZŠ Tyršova k hale si užili nejen žáci, ale i kolemjdoucí a řidiči aut, která jsme potkávali cestou.
V hale pak už defilovaly výpravy jednotlivých zemí, a že se bylo na co dívat! Posuďte sami: Nový Zéland, Japonsko, Řecko, Itálie, Jamajka, Nizozemí, Keňa, Brazílie, Kanada, Čína, Finsko, Norsko, Španělsko, Francie, Indie a domorodá Austrálie. Ještě dlouho
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budeme vzpomínat na maorský tanec haka haka, na kanadské hokejisty, na Tour de France,
vítězství v maratonu, karneval v Riu a na spoustu dalších.
Už se těšíme na příští rok, co nového zažijeme na Den jazyků.
Mgr. Marie Tomšíková

Cestopisný pořad o Polsku – zemi kříže, podzemí, divočiny a srdce
Polské rčení: „Ovoce dozrává díky slunci, lidé díky lásce.“
V úterý 10. 10. 2017 nás v Ivanovicích na
Hané navštívila skupina nadšenců cestování
z Pelhřimova – Pohodáři. Pánové Martin Dufek a Vráťa Kratochvíl spolu ještě s dalšími
pár lidmi navštěvují různé části světa a připravují pro žáky základních a středních škol
zeměpisné pořady, se kterými potom objíždí
celou naši republiku.
Letošní školní rok se zaměřili na Polsko.
Procestovali 8 vojvodství z celkových 16
a připravili pro nás pestrý program o zemi
kříže (katolické podstatě Polska, papeži Janu
Pavlu II.), o polském podzemí (gigantických
solných dolech, Hitlerových podzemních
komplexech na výrobu a vývoj tajných zbraní
a rezidenci fašistických pohlavárů i tajemném
hradu Krzyźtopór), o divočině (zubrech, objevených prehistorických dinosaurech a národních parcích na hranicích s Běloruskem
a kolem Gdaňska), o písečných dunách na
pobřeží Baltu a hlavně o srdci (skvělých a zajímavých lidech, kteří je Polskem provázeli).
Pro mnohé z nás bylo dost velkým překvapením, co všechno můžeme pár kilometrů od našich hranic u polských sousedů
vidět.
4/2017
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Pořad trval 1,5 hodiny a zúčastnili se ho žáci
od 5. ročníku výš. Celou dobu jsme byli pohlceni poutavým vyprávěním, příběhy a videoprojekcí pana Martina Dufka, který nás pořadem
provázel.
Určitě mezi námi bude dost těch, kteří po
zhlédnutí této besedy projeví zájem v budoucnu
Polsko navštívit a zajímat se hlouběji o historii
i současnost tohoto našeho severního souseda.
Těšíme se na další pořady, které pro nás
ještě Pohodáři v dalších letech připraví.
Mgr. Ivana Karlíková

Ekologická exkurze „Za humny“
Dne 12. 10. 2017 se uskutečnila exkurze ekologického praktika sedmého a osmého ročníku do Krásenska v ekologickém centru Rychta. Exkurze byla pod názvem „Za humny“.
A tady jsou některé postřehy od našich žáků:
Ve čtvrtek jsme jeli na exkurzi! Ranní cesta autobusem z Vyškova se nám líbila, dokonce jsme viděli i východ Slunce. Jakmile jsme dorazili na Rychtu v Krásensku, přivítali nás
dva pracovníci Michal a Petr a seznámili nás s programem. Rozdělili jsme se do skupinek
a vymýšleli svou vlastní otázku k výzkumu. Nás napadla „Proč mravenec staví mraveniště
v lese?“ Poté jsme se vydali k nedalekému rybníku u lesa, dostali potřebné vybavení k průzkumu a hledali odpověď.
Tereza Hladká, Marie Vejmolová
Naše skupinka hledala odpověď na otázku „Kolik najdeme druhů živočichů na určitém
místě?“ Procházeli jsme lesem, loukou, lovili jsme v rybníku a zapisovali si údaje.
Šimon Novák, Pavlína Ungerová
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Opět jsme si zahráli na vodníky, jako v minulé exkurzi. A také jsme šli přes hory a doly až
na kopec, kde nám nohy málem upadly. Chvíli jsme si připadali jako v pohádce O dvanácti
měsíčkách ….. někdy zima, někdy horko …….
Michal Mrnuštík, Roman Zajac
Náš tým dostal vybavení na kontrolu znečištění vody. Dva lovili vodní živočichy, další pracoval
s přístrojem a já zkoumala vzorky vody pomocí chemikálií, což mě bavilo.
Tereza Krečmerová
Náš výzkum probíhal tak, že jsme hledali v lese lišejníky a podle nich určovali čistotu
ovzduší. Zjistili jsme, že je tu velmi čisté!
Eva Macíková
V rybníku jsme našli pět druhů živočichů a náš největší úlovek byla larva šídla.
Matyáš Novotný
Nejvíce mě bavilo chodit v rybníku v „broďácích“ a hledat živočichy. Bahno, které bylo na
dně rybníka se propadalo, klouzalo a pohlcovalo mé nohy. Ráda bych se tam ještě někdy
podívala.
Simona Kaplánková

BRANNÝ DEN
V úterý dne 17. října 2017 si žáci druhého
stupně užili na naší škole branný den. Soutěžilo celkem 26 družstev (červení a modří) ve 13
disciplínách. Každé družstvo dostalo kartičku,
kde se hodnotilo nejenom splnění úkolu, ale
i celkové chování. Na stanovištích si žáci vyzkoušeli například střelbu ze vzduchovky, hod
na cíl, člunkový běh, jízdu zručnosti a poměřili
svou fyzickou kondici. Děti si také zdokonalily
své znalosti a dovednosti z oblasti zdravého
životního stylu, poskytování první pomoci, topografie, dopravní výchovy.
A tady jsou ty nejlepší hlídky:
• 1. místo: žáci 9. tř. – Ondřej Závadský,
Michal Krupica, Tadeáš Frgál, Lukáš Křivánek, Jakub Zbořil.
• 2. místo: žáci 9. tř. – Monika Baranyaiová,
Kristýna Pospíšilová, Klára Cupáková,
Dan Jenerál.
• 3. místo: žáci 9. tř. – Adam Čtvrtníček,
Daniel Crha, Veronika Krátká, Monika
Šťastná.
4/2017
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Gratulace patří nejenom družstvům na předních místech, ale i těm, kteří se zdárně a
s radostí zhostili všech úkolů na stanovištích. A příští rok opět na značkách ……
Mgr. Kateřina Šafářová

Dějepisná exkurze žáků 7. tříd do muzea ve Vyškově
Žáci 7. tříd absolvovali v úterý 31. 10. 2017 exkurzi do muzea ve Vyškově. Cílem bylo
seznámit se s expozicí středověk Vyškovska, s tematickou výstavou věnovanou středověkému životu – odívání, bydlení a válčení. Na konci přednášky si žáci získané znalosti ověřili
zábavným testem.
Dívky si mohly obléknout šaty a čelenky nebo čepce šlechtičen a hoši si vyzkoušet rytířskou výzbroj: kroužkovou košili, součásti brnění, helmu a obouručný nebo dvouručný meč.
Všichni si mohli také zkusit psát husím brkem a inkoustem. Ve druhé části si děti vyrobily
středověký štít nebo čelenku a tento výrobek si odnesly na památku domů.
Žákům se líbila hlavně ta část, kdy se mohli vžít do role středověkého člověka a také si
vyrobit svůj vlastní štít s erbem nebo dívky čelenku, kterou si vyzdobily stužkou a našitými
korálky.
Mgr. Karla Bobková
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MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Dne 3. 11. 2017 měli žáci naší školy možnost zažít výukový program v planetáriu a nemuseli kvůli tomu dojíždět do Brna. Planetárium zavítalo za námi. V naší tělocvičně rozložil mobilní planetárium pracovník společnosti zajišťující tuto službu. Žáci druhého stupně se střídali po
skupinách, protože mobilní planetárium má omezenou kapacitu. V úvodu programu byli žáci
krátce seznámeni se Zemí a vesmírem, pohotovější odpovídali na kladené otázky. Poté již byli
vpuštěni do polokoule mobilního planetária. Pomocí moderní techniky byl na vnitřní plášť
promítán velmi zajímavý film.
Díky tvaru planetária byl dojem
z projekce velmi plastický, žáci
sledovali vybraný film vleže
a byli přímo součástí filmu. Dojem byl tak realistický, že někteří na chvíli zavírali oči, aby se
jim netočila hlava. Následovalo
ještě seznámení s nejnovějšími
objevy ve vesmíru a diskuse.
Mgr. Tomáš Jurčí

VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Stejně jako v předchozích školních letech i letos počátkem října proběhla na naší škole
již tradiční podzimní část soutěže ve sběru starého papíru. Do akce se tentokrát zapojilo 62
žáků prvního stupně a 52 žáků stupně druhého. Společným úsilím se jim i jejich rodinným
příslušníkům podařilo nasbírat pěkných 7 353 kg.
Všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli, děkujeme a těšíme se už na jarní pokračování.
Na shledanou v dubnu na školním dvoře.
Mgr. Milada Tomášková
SBĚR PAPÍRU
1. POLOLETÍ – PODZIM 2017/2018
Celkové pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4/2017

Třída
9.
6.A
4.
3.B
2.A
7.B
7.A
2.B

CELKEM
884 kg
830 kg
820 kg
581 kg
555 kg
523 kg
473 kg
426 kg

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
CELKEM

5.A
1.B
6.B
8.A
3.A
8.B
5.B
1.A

422 kg
415 kg
373 kg
355 kg
306 kg
203 kg
126 kg
61 kg
7 353 kg
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Ledová fantazie
V dnešním příspěvku bych rád navázal na článek z minulého Zpravodaje – Ivanovický
rybník. I přes jeho chmurný podtext a všechny neblahé skutečnosti jde stále o významnou přírodní lokalitu a krajinotvorný prvek. Je téměř zázračné jak každá vodní plocha v krajině dokáže
zachytit a upoutat rostlinné i živočišné druhy nepozorovaně migrující naším okolím.
V tomto článku chci ale upozornit na jevy, které způsobují dva základní živly, voda a vzduch,
resp. mrazivý zimní vzduch. Tyto dva činitele potřebuje příroda k tomu, aby mohla vzniknout
celá plejáda výtvarných děl, třebas jen dočasných. Ty nádherné výtvory z říše nejbujnější fantazie totiž nenávratně mizí s hřejivými paprsky jarního slunce. Útěchou pro pozorovatele může
být fakt, že za necelý rok přijdou oba tvůrci se spoustou jiných nápadů a opět něčím novým
překvapí. Ani jeden rok se totiž jevy neopakují, každá zima je jiná. Mění se podmínky, za kterých voda zamrzá, a vznikají pokaždé jiné výtvory, před nimiž člověk stojí v němém úžasu. Ledových jevů, úkazů, tvarů, prvků, struktur a textur je tolik, že popsat je v jednom článku prostě
není možné. A na co se vlastně zaměřit, čeho si všímat a po čem pátrat?
Začněme s ideální situací, kdy za bezvětrné noci zamrzne klidná hladina. I na jedné lokalitě, tedy na našem rybníku, vznikne hned několik typů ledu, od čirého až po led prosycený
bublinkami zachyceného vzduchu. U břehu hráze se pravidelně vytváří z bublinek dokonalý
obraz mozaiky kamenů na dně, o kus dál je už led bez vzoru. Někde, třeba uprostřed rybníku,
ale vzniknou z bublinek ledem jakoby stoupající řetízky, jinde je vzduch v ledu rozmístěn zcela
náhodně, jako když protřepete lahvičku se šampónem. Pokud by do hry zasáhl vítr, je soubor
ledových jevů mnohem bohatší, vzniknou hrboly, někdy výrazné hrany. Pokud je totiž vítr silný
a mráz slabší, voda nezamrzne na celé ploše najednou, v místech přechodu mezi ledem a vodou vzniknou linie zkrabatěného ledu. Po příchodu silnějšího mrazu a zamrznutí volné hladiny
už na ploše zůstanou. Velmi fotogenické jsou v protisvětle, nejlépe při zapadajícím slunci.
Mezitím led zesiluje, postupně dovolí vstoupit na plochu a zajít dál od břehu. Tam je věcí!
Na led padají ze stromů větvičky, klacíky a listí. Může je sem také ze břehu nafoukat vítr, ten
může třeba i zlomit stonek rákosu, to vše je vlivem slunečního svitu a tím nepatrného zahřívání
ležícího předmětu ledem postupně pohlcováno a vytváří se další efekty. Led dál sílí, kolísáním teplot praská, těmito prasklinami vzlíná voda nebo naopak při oblevě do prasklin stéká.
Praskliny, někdy desítky metrů dlouhé, jsou rovněž zajímavým jevem. Jinde zase záhadným
způsobem vznikají v ledu otvory, do nichž také při oblevě směřují stružky vody, čímž vytváří
mnohdy obrovské hvězdice. Po další vlně mrazů vše zůstává zakonzervováno v jinak jednolité
ploše, středy děr jsou temně černé, běžně se vzduchovými bublinami uprostřed. Volná hladina
těchto děr během oblevy přitahuje ryby, které pak někdy v ledu zamrznou. Na dně u břehů
vzniká při rozkladu listí spadaného do vody metan, ten pak probublává vodou a dost dlouho
brání mrazu uzavřít hladinu vody úplně. Často i při mínus deseti pod nulou jsou v ledu volná
oka, kde každou chvíli ode dna vyjde bublina plynu. Na scénu ale s pevným ledem vstupují
živočichové, přechází po ledě, zanechávají stopy a to vše je v ledu zachyceno. Tedy jen do
doby než napadne sníh. Tím zdánlivě příležitost pozorování ledových jevů končí, jenže pokud
přijde obleva, sníh roztaje, spojí se s povrchem ledu. Ovšem opětovný příchod mrazu vše slije,
zacelí a ukáže, kdo a co na rybníku dělal. Najdeme tak zmíněné stopy lidí, ptáků, zvířat. Velmi
překvapivě výtvarně působí třeba v ledu zamrznuté zaječí bobky.
Jak vidíte, možností a témat mají přírodní síly v zásobě prakticky neomezené množství.
Nezmínil jsem například mlhu za mrazivých nocí, ta způsobuje narůstání krystalů nejen na
všem na souši, ale i na hladkém ledu - tam vnikají miniaturní ledoví mužíčci. Opět další mož52
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nosti a to jsme jen na stojaté vodě! Pokud zajdeme k potoku nebo k řece, nestačíme zírat,
tady narazíme na další fantastické způsoby zpracování či zakonzervování obyčejné stříkající
vody. V neuvěřitelných tvarech ulpívá na trávě, kamenech, větvích. Poskytuje nová témata
v naprosto volné, přirozené tvorbě.
Je jen na nás, jestli dokážeme tyto překrásné výtvory zaregistrovat, vnímat nebo dokonce
zachytit a zpestřit si tak zdánlivě nudný zimní čas. Najednou člověk zjistí, že žádné počasí není
špatné, že je stále co objevovat. V každém ročním období je možné nalézt něco krásného.
Proto se na tu následující zimu moc těším! Něco mi říká, že dva neúnavní umělci, voda a mráz,
neodhalili ze svého repertoáru všechno.
Text a fotografie Pavel Miklošek
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OBYČEJE NAŠICH PŘEDKŮ
Na Svatého Martina...
Jedenáctého listopadu se slaví svátek podle svatého Martina - ale kterého? Jedná se
o Martina Tourského, Martina z Bragy nebo snad o Martina de Porres? První odpověď je
správně. Ve druhém případě jde o arcibiskupa působícího v 6. století na území dnešního Portugalska, ve třetím případě o světce, který se narodil v peruánské Limě, žil v letech 1579-1639
a byl známý pod přezdívkou „dobročinný“. Stal se patronem sociální spravedlnosti či rasové
nesnášenlivosti. Působení Martina Tourského se týká výhradně evropského kontinentu.
Svatý Martin se narodil jako syn pohanského římského důstojníka a záhy byl přijatý k císařskému jezdectvu, údajně proti své vůli. Podle legendy jedné mrazivé noci věnoval polovinu
svého pláště jakémusi nahému žebrákovi, který se třásl zimou a byl na pokraji smrti. Později
se Martinovi zjevil Ježíš, který byl oděný právě v tomto kusu jeho oblečení. Teprve potom došlo
k jeho pokřtění.
Ve jménu křesťanství
Jako opravdový křesťan Martin odmítl nadále bojovat a požádal o propuštění. Obvinili ho
ze zbabělosti, ale údajně se postavil nepříteli beze zbraně jen s křížem v ruce. Když ho nepřítel
spatřil, vzdal se. Martin mohl opustit vojsko a stal se žákem svatého Hilaria z Poitiers. Hodně
cestoval, zejména po Itálii a Dalmácii, stal se poustevníkem a později založil společenství podobně smýšlejících mnichů v Ligugé - první klášter v Galii. V padesáti letech se stal biskupem
v Tours, ale nadále žil jako mnich, nejdřív v prosté chatrči nedaleko svého kostela, později
v Marmoutier, kde založil další středisko řeholního života. Byl patrně prvním velkým průkopníkem tohoto způsobu života na Západě. Zemřel v Candes, a když průvod s jeho tělem zamířil
zpátky do Tours, doprovázelo ho přes dva tisíce mnichů.
Podle tohoto světce bylo pojmenované období vlídného počasí, které někdy nastává okolo
11. listopadu. Toto „léto sv. Martina“ je jakýmsi protějškem amerického indiánského léta. Navzdory tomu bývá světec zobrazovaný nejčastěji na bílém koni, což není nic jiného než symbol
nadcházející zimy a prvního sněhu.
Svatostánky svatého Martina
Kostely a kaple, zasvěcené sv. Martinovi, nejsou v naší zemi tak časté jako například v případě českých světců a patronů, ale přesto lze v Čechách na několik svatomartinských kostelů
narazit. Jen v Praze můžeme navštívit tři.
Na Vyšehradě stojí největší pražská rotunda zasvěcená svatému Martinovi. Vznikla
v 11. nebo 12. století, dost možná že v časech, kdy tady sídlil první český král Vratislav, a skví
se zde dosud. Na Starém Městě v Martinské ulici má své místo kostel s půvabným názvem
Svatý Martin Ve zdi. Kdysi tu stával románský kostelík a byl to farní kostel zdejší osady zvaný
Újezd kněžny Adléty. Během formování Starého Města ve 13. století byl Újezd nově zbudovanými hradbami rozpůlený, kostelík se ocitl těsně u hradeb, a tak se mu začalo říkat Ve zdi.
Do třetice najdeme malý kamenný kostelík s obdélnou lodí a půlkruhovou absidou, zasvěcený
svatému Martinovi, také v Želanského ulici v Řepích. Původně byl vybudovaný v románském
slohu, později došlo na barokní přestavby a ještě později úpravy klasicistní.
Svatomartinské kostely se pochopitelně nevyskytují jen na území hlavního města, ale po
celé zemi. Za všechny jmenujme alespoň Holice u Pardubic, Rosice u Brna anebo Luštěnice
u Mladé Boleslavi.
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Martin a husy
Proč vlastně podle tradice ke svatému Martinovi patří husy? Legenda říká, že svatý Martin - při své nezměrné skromnosti - odmítal přijmout hodnost biskupa v Tours, a tak se schoval
před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení přinášeli, do husince mezi hejno hus. Ovšem husy
začaly kejhat, a tím ho prozradily, protože jak známo husí kejhání je slyšet široko daleko.
Existuje ale ještě jiná verze, a ta říká, že husy Martina během kázání svým pronikavým
kejháním natolik rušily, že je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění
na pekáči. Ke které z verzí se kdo přikloní, je čistě jeho věc.
Tradice v Čechách a na Moravě
Svatomartinský den měl v Čechách a na Moravě bohatou tradici, a není se čemu divit.
Čeledi totiž tou dobou končila sjednaná služba, a tak měli dostat mzdu. Poté si museli najít
nového hospodáře, popřípadě se dohodnout se stávajícím a prodloužit původní dohody o jeden rok. V tento den se uzavíraly také smlouvy mezi obcemi a obecním pastýřem, ovčákem,
ponocným a dalšími lidmi, které obec tzv. najímala. Konaly se dobytčí či výroční trhy, protože
svatý Martin byl patronem koní. A především se na mnoha místech pořádaly poutě, spojované
s vítanou lidovou slavnosti - martinským posvícením. Hodovalo se a slavilo, jak o tom svědčí
četné záznamy, které pojednávají nejen o slavnostech jako takových, ale také o výtržnostech,
prováděných „martínky“, čímž se myslí především mladí lidé z řad čeledi.
Svatomartinské víno
Patrně největší tradice, která je od nepaměti spojovaná právě se svátkem svatého Martina, nás přivádí do krajiny vinic. Zejména ve vinařských oblastech - nezapomínejme, že
Martin je také patronem vinařů - 11. listopadu je slavnost nového vína. Tzv. svatomartinské
víno představuje svým způsobem pojem. Ale co je to vlastně svatomartinské víno? Jedná se
o první víno nového ročníku, obvykle se svěží ovocnou příchutí, které zrálo jen několik málo
týdnu - ale ne tak málo, aby nestačilo získat výrazný chuťový charakter. Odborníci doporučují vypít toto víno nejpozději do Velikonoc, ale to v našich končinách nikdy není problém,
protože jednak se Češi rádi napijí, jednak v posledních letech zažívají svatomartinská vína
návrat do popředí zájmu.
Je dobré vědět, že pokud má víno nést značku „Svatomartinské“, musí být vyrobené
z hroznů několika málo odrůd; pro bílá vína je to Müller Thurgau, Veltlínské červené rané
a Muškát moravský, pro červená a růžová vína je to Svatovavřinecké a Modrý Portugal - alespoň v rámci České republiky. Odborná komise pak posuzuje vzhled, vůni a chuť. Obecně však
lze říct, že Svatomartinská vína jsou suchá se zbytkovým cukrem, liší se pouze maximálním
obsahem alkoholu, který v případě bílého a růžového vína nesmí překročit 12,5 procent objemu, u červených pak 13 procent.
Není nad tradice
Bývá hezkým zvykem, že první Svatomartinská vína se otvírají 11. listopadu v 11.00 hodin,
a to na různých místech po celé republice příslušnými vinařstvími počínaje přes nejrůznější
akce a slavnosti až po konkrétní vinotéky konče. Tento zvyk vychází ze staré tradice, kdy se
rok co rok první ochutnávání nového vína konalo právě na svátek sv. Martina. Označení vína
jako „Svatomartinské“ se začalo užívat už na dvoře císaře Josefa II. - tou dobou totiž bývaly
staré zásoby vypité, neboli „vyčištěné“, a bylo třeba otevřít nové. Sklizeň už byla dokončená,
blížil se advent a půst, takže byl asi opravdu nejpříhodnější čas, kdy začít ochutnávat nové
zásoby.
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Svatomartinská husa
Jedenáctý listopad a husa je spojení, které k sobě neodmyslitelně patří asi tak jako Velikonoce a mazanec nebo Vánoce a smažený kapr. Přitom Svatomartinská husa je de facto
obyčejná pečená husa neboli pokrm, který nemusí být striktně spojovaný právě s počátkem
listopadu a na našem jídelníčku se objevuje v průběhu celého roku.
Husa s knedlíkem a zelím, pečená dozlatova, není příliš obtížná na přípravu, kuchařka
nepotřebuje komplikované ingredience, leckdy stačí jen sůl a kmín, dokonce si člověk může
při její přípravě občas i odskočit. Klasická Svatomartinská husa se totiž peče třináct hodin. Do
trouby by se měla vložit už v předvečer slavnostního oběda. A kdo chce něco navíc, může
husu napěchovat jablky, případně obložit cibulí. Před koncem pečení je možné husu potřít medem, z husích jater lze vyrobit vynikající paštiku jako sváteční předkrm a sádlo, které je třeba
průběžně odebírat, lze využit ještě dlouho po svatém Martinovi. I tak si lze připomínat tohoto
oblíbeného světce.
Magdalena Wagnerová

PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Citrus z ráje skolí neduhy
Grapefruitové stromy (Citrus paradisi) potkáme v Turecku, Brazílii, Izraeli, Španělsku, Kalifornii nebo Texasu. Tato subtropická dřevina se pěstuje pro stejnojmenné citrusové plody.
Přestože nepatří mezi nejvíc oblíbené citrusy – svou vinu na tom nejspíš má zvláštní chuť
ovoce, měli bychom grepy pravidelně zařazovat do jídelníčku. Důvodů je mnoho.
Proč patří mezi superpotraviny
Obsahuje velké množství vitamínu C, takže zvyšuje imunitu (1 grep tvoří 100% DDDdoporučené denní dávky vitamínu C, nejvíce jej mají růžové a červené odrůdy). Vysokým
obsahem vody a vlákniny zlepšuje metabolismus, což ocení především ti, kteří se snaží
ovlivnit svou váhu. Aktivuje krevní oběh a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Doporučuje
se jako prevence proti rakovině plic, žaludku a prostaty. Pektin v dužině vyrovnává hladinu
cukru v krvi. Nahořklá chuť kyselinu listovou a pantotenovou, beta-karoten, bioflavonoidy
v bílých vláknech nás chrání před volnými radikály. Obsahuje vitamíny A, B1 (thiamin), B2
(riboflavin), B6, C, E.
Výtažky z dužiny a semínek se prodávají v lékárnách a účinkují proti mnoha virům a plísním.
Formy konzumace
Jako u všech citrusů, je i v tomto případě ideální jíst čerstvé ovoce. V období jeho nedostatku máme k dispozici i džus, který nabízejí obchody se zdravou výživou a jiné dobře zásobené
prodejny s potravinami. Můžeme si jej také vyrobit sami. Dužina obohacuje různé nápoje,
poháry, dorty, maso nebo si na ní pochutnáme bez další úpravy.
Pozor: grep ale obsahuje také látky zvané furanokumariny, které brání rozkládání některých léků ve střevech a játrech, čímž ovlivňují jejich působení. Proto by měli zvýšenou konzumaci tohoto ovoce konzultovat se svým lékařem především ti, kteří užívají léky proti cholesterolu, vysokému tlaku, na spaní, antidepresiva nebo antihistaminika.
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Recepty na konec
Pikantní salát
Spotřeba: 1 grep, ½ hrnku nastrouhaného křenu, ½ hrnku 12% smetany, ½ hrnku strouhané mrkve, 50 ml oleje (nejlépe olivového), 2 římské saláty, sůl, pepř, cherry rajčata (nemusí
být), olivy (také nemusí být).
Postup: grep oloupeme, odstraníme i vnitřní bílé blány, upravíme na kousky a vložíme do
mísy. Přidáme natrhaný salát, jemně nastrouhaný křen a mrkev. Podle chuti osolíme a opepříme. Zalijeme smetanou a rozšleháme s olejem. Vychladíme a popřípadě ozdobíme cherry
rajčaty a olivami.
Koláč s grapefruitem
Spotřeba: 300 g hladké mouky, 150 g másla, 90 g moučkového cukru, 1vejce, 1 lžička
strouhané citrónové kůry, 40 g nasekaných pistácií, 2 menší červené řepy
Náplň: 250 g měkkého tvarohu, 100 ml kondenzovaného slazeného mléka (salko), 2 lžíce
vanilkového pudinkového prášku, 2 vejce, 1 menší červený grep.
Postup: Hladkou mouku prosejeme na vál, přidáme na kousky nakrájené změklé máslo,
moučkový cukr, vejce, jemně nastrouhanou citrónovou kůru a vše zpracujeme na hladké
těsto, které necháme v chladu alespoň 30 minut odležet. Vyválíme plát, vyložíme jím koláčovou formu s vyšším okrajem, dno propícháme vidličkou, polotovar vložíme do vyhřáté trouby
na 180°C a pečeme dorůžova. Necháme vychladnout. Očištěné dílky grepu nakrájíme na
kousky. Tvaroh promícháme s mlékem, přidáme pudinkový prášek i vejce, dobře spojíme,
ale nešleháme, nalijeme do předpečeného korpusu, poklademe kousky grepu a dopečeme
při 170°C asi 35 minut. Zbylé grepy oloupeme, vyjmeme z nich půlměsíčky, rozložíme do
věnce na povrch vychladlého koláče a posypeme sekanými pistáciemi.
Převzato z časopisu Naše rodina.

U RODINNÉ PLOTNY - SVÁTEČNÍ DOBROTY
KDO NEPEČE, NIC NEPŘIPÁLÍ
Cukroví, jehož příprava nevyžaduje tepelnou úpravu, jsou vlastně jakési ručně vyráběné
maxibonbony s osobním podpisem jejich tvůrce. A o ten vlastně jde nejvíc, neboť jim dáváme
najevo, jak moc nám na blízkých záleží. Kdybychom takovou potřebu neměli, tak jednoduše
koupíme něco hotového. Protože to ale není náš případ, hra na cukráře pokračuje.
Kávová zrna z marcipánu
Spotřeba: 250 g marcipánu, 20 g másla, 2 oplatky Mila, 1 lžička instantní kávy, čokoládová
poleva.
Postup: Oplatky jemně nastrouháme nebo rozdrtíme a doplníme změklým máslem,
marcipánem i kávou. Dobře prohněteme a utvoříme malé oválky, do kterých uděláme rýhu.
V chladničce je necháme pořádně ztuhnout a potáhneme čokoládovou polevou.
Poznámka: Chceme-li udělat vlastní marcipán, dáme na prkénko 100 g moučkového cukru, 100 g sušeného mléka, 1 lžíci oleje, 2 lžíce vody a zhruba 20 kapek mandlové tresti. Promísíme jako těsto na nudle a pak prohněteme rukou.
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Kaštanové kuličky
Spotřeba: 500 g jedlých kaštanů, 270 g moučkového cukru, 3 vanilkové cukry, 150 g dětských piškotů, 125 g másla, 1 lžíce rumu, čokoládová poleva, bílá poleva, 50 g loupaných
mandlí.
Postup: Kaštany křížem nakrojíme, vaříme asi 30 minut, scedíme je, necháme dobře okapat, rozpůlíme a ostrou lžičkou vyjmeme vnitřek. Dužinu rozmixujeme nebo propasírujeme
a smícháme se 120 g moučkového cukru i 1 vanilkovým. Vzniklé pyré doplníme drcenými piškoty, oběma zbývajícími cukry i rumem, vše důkladně propracujeme a odložíme na 2 hodiny do
chladna. Pak vytvarujema kuličky, rozložíme je na pečící papír a potřeme hotovou čokoládovou
polevou připravenou podle návodu. Po zaschnutí ještě ozdobíme bílou polevou a mandlemi.
Poznámka: Ještě vlhkou polevu můžeme posypat mandlovými lupínky, barevným máčkem, apod.
Dědečkovy švestky
Spotřeba: 25 sušených švestek, asi 200 ml rumu, 100 g mletých ořechů, 50 g moučkového
cukru, 1 skořicový cukr, 2 lžíce rumu, čokoládová poleva.
Postup: Švestky zalijeme rumem a na týden uložíme do chladna a tmy. Poté je scedíme,
necháme je dobře okapat a zbavíme opatrně pecek. Ořechy smícháme s oběma cukry a 2 lžícemi alkoholu z nálevu. Do každé švestky dáme kousek této směsi, napíchneme ji na párátko,
omočíme v polevě a dáme oschnout na podložku nebo pečící papír.
Turecké čtverečky
Spotřeba: 150 g moučkového cukru, 3 bílky, 80 g medu, 100 g vlašských ořechů, 1 vanilkový cukr, 2 hranaté dortové oplatky, čokoládová poleva, oříšky na zdobení.
Postup: Bílky a moučkový cukr šleháme ve vodní lázni do tuhé konzistence, doplníme
rozehřátým medem i vanilkovým cukrem, odstavíme z ohně a dál šleháme tak dlouho, než
vychladne. Do hmoty zapracujeme hrubě nasekané ořechy, urovnáme ji na jednu oplatku a přiklopíme druhou. Po vychladnutí nakrájíme na malé čtverečky, které polovinou namáčíme do
tekuté polevy a zdobíme oříškem.
Bílé mon cherry
Spotřeba: 250 g kokosu, 200 g moučkového cukru, 50 g 100% tuku, 3 lžíce citronové šťávy, 1 lžíce griotky, vypeckované sterilované nebo kandované višně.
Postup: Cukr promícháme s citronovou šťávou i griotkou a postupně přidáváme 200 g
kokosu s rozpuštěným tukem. Pokud je hmota příliš hustá, přikápneme tuk, řídkou doplníme
kokosem. Tvoříme kuličky, do jejichž středu vložíme višni, a obalíme je ve zbývajícím kokosu.
Uložíme do papírových košíčků.
Poznámka: Část kuliček můžeme obalit v kakau.
Perníkové brambůrky
Spotřeba: 200 g strouhaných perníčků, 80 g moučkového cukru, 4 lžíce medu, 4 lžíce mletých piškotů, 50 g mletých ořechů, 50 g nasekaných rozinek, 80 g másla, 2 lžíce kakaa, 100 g
čokolády na vaření, cukrová poleva (nejlépe v tubě).
Postup: Všechny suroviny kromě polevy promícháme a uhněteme z nich těsto. Uděláme
kuličky, které poté polijeme rozpuštěnou čokoládou a po zaschnutí ozdobíme cukrovou polevou.
Převzato z časopisu Naše rodina.
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RADY, TIPY, DOPORUČENÍ
Překvapení pod stromeček
Vždycky jsem moc ráda vymýšlela dárky pro rodinu i přátele, ale musím přiznat, že v poslední době se mi zdá čím dál náročnější někoho překvapit. Dcery i zeťové si stejně koupí,
co potřebují, vnoučata mají hraček víc než dost a přátelé se snaží počet předmětů ve svých
bytech omezovat stejně jako já. A darovat peníze nebo „jen“ přidat na větší dárek, to se mi
nechce. Co tedy s tím, když radost svým blízkým samozřejmě udělat chci?
Před dvěma lety jsem poprvé připravila před Vánocemi „jedlé dárky“. Našla jsem na
internetu recept na výbornou játrovou paštiku k rychlé spotřebě. Mírnými úpravami jsem ji
dovedla „k dokonalosti“, vyzkoušela jsem ji s velkým úspěchem na kamarádech, a pak už
jsem jen vařila a vařila. Pořídila jsem si pár barev na sklo a zlatou konturku a neuměle, leč
vlastnoručně, jsem skleničky na paštiku omalovala.
Koupila jsem tehdy dcerám také formy na srnčí hřbet z karlovarského porcelánu a s pocitem „přece jim je nedám prázdné“ jsem v nich upekla vánoční štóly plněné marcipánem.

Dárky měly úspěch
Jedlé dárky měly v naší rodině velký úspěch. Nejen proto, že se opravdu povedly – od té
doby nikdo z naší rodiny nekupuje paštiky, už i dcery je vyrábějí doma a můj recept vylepšily
dalšími vychytávkami, ale hlavně proto, že všichni obdarovaní pochopili a vycítili, že jsou
s láskou vyráběné a s láskou darované.
Od té doby jsem vyrobila „jedlých dárků“ mnoho. Třeba perníkovou chaloupku pro vnoučka ke třetím narozeninám, pudinkový dort zdobený živými sedmikráskami vnučce k prvním
narozeninám, bochník domácího chleba a plněné slané rohlíky přítelkyni k šedesátinám,
dcerkám i kamarádkám ozdobné skleničky s nasušenými bylinkami a lesními plody apod.
Právě když jsem začala hledat další inspiraci, dostala se mi do ruky kniha Denisy Bartošové Láska prochází kuchyní – Uvařte, zabalte a věnujte jedlý dárek. Zalistovala jsem a už
mi letělo hlavou, jak překvapím zetě, který miluje sladké, vlastnoruční směsí k přípravě horké
domácí čokolády s chilli, a toho druhého, který má narozeniny den před Štědrým dnem, kdy
je doma sladkostí napečeno dost a dost, speciální jedlou slanou kyticí. Že vnoučatům upeču
sušenkové lžičky, manželovi připravím ostružinové čatní a mamince srdíčkové koblihy z lásky.
Potěšily mě hlavně návody na vtipné, pěkné balení, protože to je moje slabší stránka – uznávám, že se donekonečna nedá vystačit jen s omalovanými skleničkami.

Co s Toníkem pro své milé připravíme
K výrobě jedlých dárků jsem zlákala i svého nejstaršího, zatím třiapůlletého vnoučka Toníka. Je to klouček vnímavý a bystrý, takže už teď v různých věcech a materiálech vidí překvapení pro mámu, tátu, sestřičku nebo prababičku.
Z tuhé roličky, která je v každé roli toaletního papíru, se totiž dá vyrobit třeba skřítek Podzimníček pro malou sestřičku – a víte, jak se bude Hanička radovat, když uvnitř roličky objeví
ukrytý sáček s domácími karamelkami? Jak se bude divit milovaná prababička, když ji Toník
přinese sklenici zapečeného müsli s malinami? Víčko sklenice spolu ozdobíme bílou háčko4/2017
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vanou dečkou, která – roky nepoužívaná – odpočívá v zásuvce s prádlem a čeká na svou
příležitost.
Toníkova maminka dobře a ráda vaří, takže ji překvapíme bylinkovým olejem a parádní
sklenicí ozdobíme látkovými kytičkami a přidáme ve zkumavkách zabalené bylinkové směsi.
Takové dárky najdou v rodině uplatnění po celý rok, ale obzvlášť samozřejmě o Vánocích.
Je to skvělá příležitost pro dlouhé adventní večery, kdy nemusíme péct jenom tradiční cukroví, ale můžeme zkusit třeba ozdoby na stromeček z perníkového těsta, které pro kamarády
zabalíme do dřevěné krabičky, jejíž dno posypeme kokosem, aby se na něm ozdoby pěkně
vyjímaly či slané sýrové tyčinky, které jako když najdeme u silvestrovského stolu.
Anebo provoníme byt andělským likérem – má totiž nejen andělskou vůni a chuť, ale když
láhve podle rady Denisy Bartošové „oblečeme“ do krajkových odstřižků a přiděláme jim papírová křídla, budou si obdarovaní určitě připadat „jako v nebi“….
Vyrábět pro své milé jedlé dárky je činnost radostná a nabíjecí. A když dárky vymýšlíte
a tvoříte spolu s dětmi či vnoučaty, je to zdrojem potěšení přímo úžasného. Dětské nápady
ty vaše určitě osvěží a hlavně si děti samy vyzkoušejí, jakou radost přináší myslet na druhé
a chtít je potěšit.
Na něco takového není nikdy „brzy“ – rozhodně už kolem tří let je dítě schopné a velmi
ochotné se na takových činnostech podílet, či ještě spíše se pro ně nadchnout. Alespoň náš
Toník určitě!
Helena Chvátalová

TK Dance Flow, o.s.
Ivanovice na Hané
Ohlédnutí
V čase předvánočních plískanic a zimy
si rádi zavzpomínáme na prázdninové letní
slunečné dny. Také děti z TK rády vzpomínají
na druhý srpnový týden, který společně prožily v krásném údolí řeky Bobrůvky v penzionu
Podmitrov na Letní škole tance. Tanečního
soustředění se zúčastnilo 29 dětí ze skupiny
Baby, Mini a Juniorky spolu s trenérkou Lucií Válkovou, paní Válkovou a jako doprovod
JUNIORKY na Letní škole tance
jela maminka a babička dětí, které pomáhaly
organizovat doprovodný program. Intenzivní
tréninky 6 hod denně probíhaly pod vedením nových trenérek Akcent Ostrava ve stylech disco
dance a pom pom. Doplňkové taneční styly trénovali naši známí trenéři z TK Martiny Bartuschkové Brno, Honza Šnaider a Petr Brhel, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Ve volných
chvílích mezi tréninky měla trenérka Lucka pro děti připravený zábavný, odpočinkový program
na téma Alenka v říši divů. Vyráběli jsme si trička, soutěžili, hráli si, luštili kvízy, křížovky a nechyběla i cesta za pokladem. Ze soustředění si děti odvezly spoustu zážitků, nových tanečních
dovedností a hlavně základy nových tanečních choreografií.
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Členská základna
Září se neslo jako vždy v duchu zahájení
nového tanečního roku. Nábor nových dětí
proběhl tradičně v kulturním domě. Největší
příliv nových dětí byl do nejmladších skupin
Baby a Mini.
V září se s klubem rozloučily zakládající členky klubu ze skupiny Dance up Crew
a Agentky.
Klub má nyní 3 taneční skupiny: taneční
přípravku - Baby děti ve věku 4-7 let, soutěžní skupiny - Mini 7-11let a Juniorky 11-15 let.
I přesto, že nejstarší členky ukončily členství,
má klub stále stejný počet členů 58. Všechny
skupiny trénuje trenérka Lucie Válková.
První vystoupení klubu, jako již tradičně,
bylo na Babím létě, také jsme se účastnili Sokolské štafety ve Vyškově.
Příprava na novou taneční sezónu
Probíhá už od Letní školy tance, kde se
děti naučily základy některých tanečních
choreografií a stylů a pokračuje 2x týdně na
pravidelných trénincích. V říjnu se uskutečnilo 2 denní víkendové taneční soustředění
s trenérkami Akcent Ostrava, se kterými bychom chtěli navázat dlouhodobou spolupráci.
Skupiny Juniorky a Mini intenzivně trénovaly
celou sobotu a v neděli dopoledne ve všech
prostorách sokolovny. Terka a Adriana daly
dětem pořádně zabrat, ale hodně je naučily
a nové sestavy využijí v soutěžních choreografiích. Další víkendové soustředění
proběhlo poslední říjnovou sobotu. Původně
bylo plánováno pro obě soutěžní skupiny, ale
pro velkou neúčast, bylo dětem ze skupiny
Juniorky odloženo. Soustředění se zúčastnila jen skupina Mini. Děti byly do tancování
tak zapálené, že se jim nechtělo končit a jít
domů. Systém víkendových soustředění se
nám osvědčil už v minulých letech, děti a rodiče jsou o termínech konání všech akcí informováni dlouhodobě dopředu. Je škoda, že
je někteří nejsou ochotni akceptovat i když si
pro ně trenérka připraví program a věnuje jim
svůj volný čas. Naruší se tím systém tréninků a je to nekolegiální k ostatním, kteří mají
4/2017
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o soustředění zájem. Soustředění má vždy
svůj smysl a cíl, není to jen trénink navíc.
Akce klubu - tradiční akcí, na kterou se
všichni koncem roku těšíme je Předvánoční
posezení s tancem. Rodiče a přátelé klubu
se sejdou v neděli 17. 12. 2017 v 15.00 hod
v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané, kde
pro ně bude připraveno malé pohoštění. Děti
Víkendové soustředění
si pro své blízké připravují dárky v podobě
v Ivanovicích na Hané
nových tanečních vystoupení, které mohou
vidět jako první před soutěžní sezónou. Letos
už zatančí v nových tanečních kostýmech, zkrátka premiéra, jak má být. Společně za zvuku
koled a ve víru tance chvíli zapomeneme na předvánoční shon a svátečně se naladíme.
Nový taneční rok zahájíme vystoupením na Městském plese v Ivanovicích na Hané, dětských radovánkách a také nás můžete vidět na různých kulturních a společenských akcích
v okolí. Těšíme se na setkání s vámi.
Dovolte mi, abych poděkovala všem sponzorům, rodičům a příznivcům klubu za podporu
a spolupráci a popřála Vám všem jménem Tanečního klubu Dance Flow, z.s. krásnou pohodu
vánoční a úspěšné vykročení do nového roku 2018.
Za TK Dance Flow, z.s. Vlasta Válková

TJ SOKOL
Župní turnaj v bowlingu
4. listopadu 2017 se zástupci T. J. Sokol Ivanovice na Hané zúčastnili župního turnaje v bowlingu v Lulči. Ze 7 přihlášených družštev, skončili
na 5. místě. Děkujeme za reprezentaci.
Nyní připravujeme, ale v době, kdy vyjde tento zpravodaj, už budeme mít za sebou:
Turnaj v badmintonu – 9. 12. 2017.
Více informací: www.sokolivanovice.wz.cz
Veronika Krylová,
starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané

Rhythmickgym
Na Vyškovském náměstí jsme si mohly zatancovat v hlavním doprovodném programu Sletové štafety naši společnou choreografii Mimoni. Sletová štafeta odstartovala nácvik
skladeb a celý cvičební rok 2017-2018. I my jsme už začaly s nácvikem skladeb na župní,
krajský a XVI. všesokolský slet.
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4. listopadu 2017 jsme si zajely do Hranic zasoutěžit. Nejen, že nám soutěž a čekání
na vyhlášení výsledků zpříjemňoval skvělý moderátor, který tanečnicím předcvičoval, ale
i uspořádal mini párty. Děvčata měla co oslavovat, soutěž byla úspěšná.
Dále bychom chtěly pozvat maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce a další rodinné příslušníky na II. Vánoční besídku, která se uskuteční 22. prosince 2017 od 17.00
hodin v sokolovně v Ivanovicích na Hané. Přijďte se podívat na vystoupení, které si pro Vás
připravila přípravka, kadetky a juniorky. Těšíme se na Vás. RG
Více informací: http://tsrhythmickgym.webnode.cz/
Eliška Trněná, trenérka Rhythmickgym

Florbal - mladší a starší žáci
V září zahájili opět mladší i starší žáci tréninky florbalu.Tentokrát se přesunuli ti mladší
florbalisté ze sokolovny do haly. Už stihli přátelák se školou Nezamyslice zde v Ivanovicích
v hale a naplno se ukázalo, že je absolutně nevhodná pro pořádání takových akcí. S dětmi
přijelo i na třicet dospělých, kteří je chtěli podpořit a byl problém kam s nimi. Museli se poschovávat mezi nářadím, jak se dalo. Zápas se povedl, ale příště pojedeme raději do Nezamyslic. Starší žáci vstoupí na konci listopadu opět do sokolské oblastní soutěže (jedou na
turnaj 26. 11. opět do Brna). Tentokrát již popáté vstupují do bojů o postup na celomoravské
kolo. Zatím se jim to třikrát povedlo.
Taktéž odehráli přátelské utkání se staršími žáky z Nezamyslic, ale na jejich hřišti. Utkání mělo jednoznačný průběh a kluci ukázali, co umí.
Rozhodně budeme pokračovat ve spolupráci se školou v Nezamyslicích a utkávat se
s nimi ve florbalových zápasech.
Petr Burian
Tréninky florbalu:
Mladší žáci ročníky 2005-2009
Starší žáci ročníky 2002-2005
1x týdně v hale každou středu od 16-17 hodin 2x týdně v hale středa od 17 do 18 hodin,
Trenér: Dušan Medek, tel. 776 762 580.
neděle od 17 do 18 hodin.
Trenér: Petr Burian, tel. 604 744 630.
Navštivte naše stránky: www.sokolivanovice.wz.cz
4/2017
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INFORMACE PRO OBČANY
RELAXAČNÍ MASÁŽE
Budova Staré radnice na ul. Komenského v Ivanovicích na Hané, 2. patro.
Masáže provozuje paní Ludmila Hasalová.
Pro sjednání termínu volejte na tel. 736 765 606.
Rekondiční masáž:
záda-šíje
záda-šíje, ruce, nohy zezadu
celková masáž: záda-šíje, ruce, nohy zezadu i zepředu

30 min. 300 Kč
60 min. 500 Kč
90 min. 750 Kč

Havajská masáž:
záda
záda, dolní končetiny

30 min. 350 Kč
60 min. 600 Kč

Lávové kameny:
záda, šíje
záda, šíje, nohy zezadu

45 min 450 Kč
60 min 650 Kč

Kombinovaná masáž relax
záda, šíje
Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace

45 min 450 Kč
60 min. 700 Kč
90 min. 900 Kč

SBĚRNÝ DVŮR – otevírací doba:
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.
Středa: 13.00 – 18.00 hod.
Sobota: 08.00 – 12.00 hod.

PŘIJĎTE SI ZATANČIT!
ZUMBU A LATINO DANCE S KVĚTOU MIHOKOVOU
Kdy: každé úterý od 17.00 do 18.00 hod.
Kde: Sokolovna Ivanovice na Hané, tělocvična.
Pro všechny věkové kategorie. S sebou sportovní oblečení a obuv. Cena: 50 Kč.
Taneční styly: Zumba, Latino dance (Salsa, Samba, Chacha, Rumba, Jive, Mambo,
Bachata).
Kontakt: mob. 731 262 544.
Začínáme 9. ledna 2018.
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Hledám pěkný byt 2-3+1 v Ivanovicích na Hané.
Tel. 736 123 995
Nutně hledám ke koupi dům.
Ivanovice nebo okolí max. do 15 km.
Tel. 732 434 910

Vánoce jsou tím nejkrásnějším časem z celého roku. Tyto výjimečné
chvíle prožíváme s lidmi, na kterých nám opravdu záleží.
Všem našim čtenářům přejeme příjemný vánoční čas plný klidu, pokoje, milých setkání a hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody
v novém roce 2018.
Za redakci Gabriela Hladká, odp.red.
K blahopřání se připojují i představitelé města a zaměstnanci Městského úřadu Ivanovice na Hané.
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Rozsvícení vánočního stromu
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Ledová krása na ivanovickém rybníce
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